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N.0 247, de 19~5. sobre a ad.m.lssão e exclusão de sargentos 
da.s corporaçoes militares, com mais de 10 annos de servi
ço - Pareeeres <1as Commlssl>es de Justiça, Segur8Jlça e 
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N.• 250, de 3935, regulando os effeítos de certidões e cartas de 
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bililaç~o par.:~. novo ca..c;amento - Julgado objecto de de- _ 
liberaçil.o - 291. 
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souraría. Geral do Ministerio da Educaçao D.3 dispos1çoes 
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ção- 298 . 
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sões de Educação e de Finanças - 405. 
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sões de Obras e de Finanças - 406 . 
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contractos de navegação nas linhas dos Autazes, Alto 
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Comm. de Finanças - 408. 
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penhorados nas execuções judiciarias sujeitas á camara 
de Reajustamento - Substitutivo da Com.m. de Justi
ça -- 473. 
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N.• 267, de 19SG, prorogando até 31/2/236 o regime actual da 
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N:• 2~9, de 19~5. sobre a naturaliza~o voluntaria e saida, sem 
licença, do territorio nacional de brasileiros estranhos á 
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4, 383, 385. 516, 
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Cftn"'a dos Dep.Jtaoos- Impresso em 281D1/2015 15 33- Págna 31 de 358 

XVI 

Am.o..ral Peixoto: 
Para o projecto n.• 106, de 1935, ser enca.minhado á Com
missão de Finanças - 514. 

Arthur Berná.rdes: ' · 
De informaÇões sobre a não reintegração de um sub-ins
pector sanitario - 667; Vota~;ão - 755. 

· Bauru Radio-Club : . 
Pa.ra juntar documentos a um officio do Tribunal de Con-
tas- 4. 

Bitar & Irmiios :. 
Pedindo favores para a industria. nacional de artetactos 
de borracha - Pareceres das Comm. de Agricultura e 
Finança<> - 48 . 

Çardoso de Mello Netto: 
Urgencia para o projecto de r..:soluçA.o n.• 3-A - 458. 

Celso Machado: 
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Fede~l) - 301. 
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:Universidade da. Ba.hh\ - 478 . 
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jecto tle resolução n.• 3-A. de 193:1 -- 700. 

Requerida pelos Srs . João Ne'les e Ribeiro Junior - 700 . 
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- 706. 

Votos de pezar: 

Marechal P ellru de Castro AraUJO - 652 . 
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113" Sessão, em 16 de Setembro de 1935 

Presidencia do Sr. Antonio Carlos, Presidente 

A"s 14 hora.~. compareceram os Srs.: 

Antonio Carlos. l'ereira Lira. :\genor Rabello. Generoso 
Ponce. Eclmar Carvalho. Claro rle Godoy. Lauro Lopes. Ribeiro 
Junior. Abguar B<tstos. ClementinohLisbôa. Carlos Reis. Eli!!zer 
Moreira . Godofredo Vianna. Hu;;o l'\"apolcão. Plínio Pompt:u. Fer
nandes Tavora. Josê Augústo . Odon Be:.t:t:rra. Souza Leü.o. Rego 
Barros. Antonio de Góes . Heitor :.\f •• Simões Barbosa. Ernilio de 
Maya. Valente de Lima. Fernandc:s Sampaio Costa. Deod~to ~faia. 
Lauro Passos. Alfre1lo MascarenJ1as. Arnold Silva. Leoncio Galrão. 
Raphael Cincurá. Jair Tovar. Henrique Dodsworth. Salles Filho. 
Sampaio Corrêa. Eduardo Duvi\.;er. Cardillo Filho. Bandeira 
Vaughan . Noraldino Lima. Pedro Aleixo. Carneiro de Rezende. 
Macario de Almeida . Simão da Cunha. Rezende Tostes . Delphim 
Moreira. Theotonio Monteiro de Barros . Barros Penteado. Cardo
so di! Mello Netlo. L;terte Setubal. Gomes Ferraz. Aureliano Leite. 
Jairo Franco. Domingos Vellasco. Vandoni de Barros . Arthur 
Santos. Octavi<l da. Silveira. PauJa Soares. Francisco Pereira. Josê 
MuJler. Diniz Junior. Don-a! Melchiades . Carlos Gomes de Olivei-

. .- ~a. Borges de ~1edeiros . Vespucio de Abreu. Renato Barbosa. 
··Pedro Vergara. A.scanio Tubino. Barros Cassai. Dario Crespo. 
Fartfa. Ribas. Nicolau Vergueiro. Aniz Badra. Sebastião Domin
gues. Francisco Moura. Alherto Surek . Damas Ortiz. Chrysosto
mc de Oliveira . Ri~:ardiuo Prado. Maninho Prado . Ricardo Ma
chado.. Lima Teixeira. Paulo As~umpção. ~1oacyr Barbosa. Abe
lardo ~1arinho. SaJgado Filho. ( 85) 

. O Sr.. Presidente - A lista de presenc;a accusa o compare
cimentc.o de 85 Srs. Deputa dor. . 

Está aberta a sessão. 

O Sr. Claro de Godoy (supple11tc de Secretario, ser-vi"do 
de 2." Secretario) procede. á leitura da acta da sessão antecedente, a 
qual é, sem observac;õe~, approvada: 

.. . O Sr. Valente de Lima (pela ord~m) - Sr. !'residente, pedi 
a paJavra pàra communicar que a commissão nomeaUa. por V . Ex. 
para ~representar a Camara. r.a sessão solenne inaugural da Confe
rencia Pan-Americ:mc da Cruz Vermelha se desobr igou da incumb.en
.cia· q~c lhe. f~i confiada . 
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O Sr. Presidente- Palisa~se ' á leitura do expediente. 

O Sr. Pereira Lira (1.~ s~cretario) p~ocede á leitura do se
guinte 

EXPEDIENTE 
Officios: 

Do Ministerio d.'l Justiça, de 13 de Setembro corrente. enviando 
cópia do officio do Instituto Histor~co e Geographico Brasileiro, . 
suggerindo que sejam decretadas sevéras penaliclades pela destruição 
de marco:>, signaes e referencias construidos pelas necessidades de 
triang-ulação, nivelamento e cadasl'l'o: 

- A' Comruissão de Constituiç~o e Justiça . 

Da Associação Brasileira de Imprensa. de 13 de Setembro cor
rente, agrade~:emlo o acto da Camara inserindo em acta um voto de 
congratulações com aquella Associação pela pas5agem do '"Dia da. 
Imprensa'' e pelo lanç<Jmento fa pedra fundamental da Casa do Jor-
nalista. . 

- Inteirada. 

Requerimento: 

Do .BaurÍt Radio Club, pedindo para juntar documentos a um 
officio do Tribunal de Contas, que communicou recusa de registro 
á mesma sociedade . 

. - A' Con1missão de Tomada de Contas. 
São lidos e vão a imprimir os seguintes 

PRO]F.CTOS 

N. 92 B - 1935 

Dispõ.: sobr.: officiacs a..,iaJ(I'Tcs, sulnno.ri11i.stas e medicos radiolo
_qistas do E.t"trcito e Annoda qoondo invalidtulos em serviço'; 

· tendo parecer da. Commissão de Justiça cum substitutivo ào pro~ 
jecto e ús emenda.s em 3: e pareceres fo:uoraveis dos Commis
sões de Segurança. e de FinmJ,Ças ao .Ntb.rtiJntivo da CommissÕQ 
de Jwtiço . 

(Vide projecto 76j 934. Just. 103, Seg . Zl e Finanças 31) ·
(1~ legislatura) 

-0 projecto n. 76, de 1934, de autoria do illustre Deputado 
Prado Kelly e outros, dispunha · sobre offíciaes aviadores, subma
rinistas e medicos radiologistas, quando invalidados em serviço. 

Na justific;ação do projeclo ficou dito que, ~ rigor, "n_ão se 
tratava de uma lei nova, tnas sim de uma lei esclarecedora e ne· 
cessaria á exacta applicàção de leis já existentes e que não têm· 
sido, perfeitamente, inlet·pn:tadas"; ·ties as de _numero 4.018, de 9 
de Janeiro de 1920:4.206, de 9 de Dezembro de 1920, e 5:085, · -· ,.· 
de 2 dé Dezembro de 1926. -- · · "' .. · · · : · · :, . .-· 

A Co!Untis.são de Seguranc;a Nacional sob o fwidamento ·:de · · - : .... :.~ .' . . . •; ~. . ·~..;.. ·: 

·------·----
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que as VICtlmas de accidcnt<:s militares de qualquer natureza são, 
por igual, merecedoras· das vantagens que o projecto attribuia, tão 
sómente, aos aviadores, submarinistas e medicos radiolo~istas, of
fereceu um substitutivo ao pro_i~cto dispondo que os favores da 
lei seriam extensivos aos officiaes, inferiores e praças do Exercito 
e da Arma-da, quantio im·atichdos em acto do !;erviço ou por lesões 
adquiridas em combate. 

A Comrriissão de Finanças. apreciando a materia. apresentou 
novo substitutivo, corrigindo o anterior, da Commissão de Segu
ran<;a Nacional, no ·s~u art. 3", eis que ali se prescrevia que a re
·forma seria com as vantagens pecuniarias estipulad;;.s no decreto 
n. 4 .206, de 9 de Dezembro de 1920, isto 1!, com vencimentos do 
posto ou classe immediatamente liuperior, - o que <:ontraria o 
:art. 170, n. 7, t.la Constituição Federal. 

Aiora essa rest'ricc;;ão, o sub~tittttivo da Commissão de Finan
ças acceit".t o conteúdo do substitutivo da Commissão de Segurança 
Nacional. 

A esse segundo substitutivo fOJam apresentadas. as seguintes 
emendas: 

1.•) Do nosso eminente collega Sr. Levi Carneiro para que 
o an. 1• - em vez de "invalidados em serviço e fôr provada 
a 11ua im.-alidez", dissesse - l'invalidados em serviço de sua espe
cialidade, provada essa circumstancia em inquerito riG"oroso, por 
um ou mais conselhos de investigação, serão transferidos para a 
reserva, e01n os vencimentos integraes que esth·crem percebendo 
na occasião do accidente". 

2") Du meFmo douto Deputado para que no art. 4", depois 
de llpor invalidez", ficasse dito - "em virtude de accidente em 
s~rviço e nas circumstancias que esta lei mencionar". 

3•) Do operoso Deputado Sr. Edmundo Barreto Pinto, re
digindo, assim, o art. '1": 

"Os officiaes do E.xereito e da Armada, inclusive 
aviadores e rubmarinistas, invalidados por accidentes em 
acto do serviço 011 por lesões adquiridas em com
bate e fôr provada a sua invalidez, em inspecção de 
saúde, por junta de tres medi~os, serão transferidos para 
a reserva com os vencimentos inte~raes que estiverem ~
cebendo na occasião do aecidente ou do combate. exclui· 
das as gratificações especiaes. " 

4") As outras tres emendas do mesmo Deputado Sr. Edmun
do Barreto Pinto, são :assim redigi-das: 

! • . 

a) "Accrescentar ao art. ZO o segui~te paragrapbo 
wüco: "Não podem bzer pane da. nova inspecção ãe 
saUde medicos que tenham funecionado na junta medica 

• •• ·• . :1 que ·se refere o art. 1". ·~ · 
b) <~Art. 4~. Fica. o Poder Executivo autorizadõ a 
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. rever as n:formas por invalidez que estiverem ·em des
accórdo com os preceitos desta lei; applicadas,· porém, as 
tabellas vignrantes ao tempo da inactivídade." · 

c) "Accrescentar um novo artigo com a sc.guinte re: 
dacção: "Esta lei é <:..'Ctensiva aos medicos. radiologistas, 
sub-officiae~, inf~riores ~ pnç-d.S do E.'Cercito . " · 

Não padece duvida que o proj~cto consiste "mima unificação, 
mais e.xplicità e de melhor interpreta~ão", como bem. disse o DepuJ 
tado Sr. Plínio Tourinho, dos decretos de ns. 4.018, de 9 de Ja
neiro de 1920; 4.206, de 9 de Dezembro de 1920, e 5.085, de 2 
de De:ieml>ro de 1926. 

Com effeito assim o é. 

O proprio disposith·o que estende vantagens aos reformados 
em épocns anteriores. já e.-..iste no art. í• do decreto 4. 026, de 
9 de Dezemhro de 1920; que assim declara : 

" Esta lei retroat irá ao pessoal ou pessoas de suas 
famílias de que tratam o~ arts . 1°, 3• e 4• e st:Us pi!.ra
graphos e que estando nas condições do art . z· tenham 
sido victimas de accidentes em serviço de aviação mili
tar L'111 qualqul'!r tempo . " 

Por Í!'SO, rawo de sobra tinha o i Ilustre Deputado Sr . Adol
pho fiergamini quando assim s~ manifestou na ·comrnissão de Jus
tiça, de que i oi ornamento: 

'
1Tanto o projecto, como os suustitutivos, conforme 

acentuámos, estendem as vantagens qÚe propugnam, aos 
reformados por in'\Talidez em épocas ant~riores á lei . 

Póde fazel-o a Camara ? 

Juridicamente, pôde. Cremos que nao se crêam en
cargos novos, o que obrigaria a observancia do art. 183 
da Constituição, mas, praticamente, redundaria na revi
são de r-efonnas já concedidas· afim de pol-as em conso-
nancia com os preceitos legaes. ,, · 

Isto posto: 

As emendas do àouto Deputado Sr. Levi Carneiro lím:tam, 
de accôrdo com o pensamento do legislador, os favores l_egaes. aos 
" invalidados por accidentes em servi~o de sua. espeei~idadé"; pro-· · . 

. - .. ~.túa t:ssa cirt"umstancia em inqueritos rigorosos por um ou mais . 
· " COJlSelhos de investigações. . 

E,·ita-se. assim, uma intei-pretac;io e.'-"terisivi em favor dos-
âcciuentados fóra dos casos preVistos n.â lei. ·~ : -

Devein, portanto, ditas ~mend.as· · merecer acolhida:· 
· O nobre Deputadq Sr. Ba.rréto Pinto ,-fein razão quando 11?, • 

justificaÇá.ó 'de SUá primeira ·et;nenda. dccl~ià que. DãO SC es:t;á, tna;is;. :-:. 
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. votarido uma lei apenas para officiaes aviatlores e submarinistas, 
como dispunha o primitivo pro.iecto, mas uma lei de caracter geral . 

A sua emenda é, porém, defeituosa, eis que manda que os fa
vores da lei se rcstrinja.J?l ao~ officia~s do Exercito e da Annada, 
inclusive aviadores e submarinistas. fieán<lo excluídos. sem justo 
motivo. o;; sub-officiaes, inferiores e praças. 

E" verdade que a .!ôua emeada n. 4 dispõe que: a lei é exten
siva "aos medicas radio~ogi~tas, sub-offiçiaes e praças do · Exercito. 
Mas a justiça continuou porque continU<tf:tn, e..xcluidos dos favores 
da lei os medicolõ rad iologistas. sub-offícíaes e praças da Armada. 

Nit sua· terceira emenda o mesmo esforçado Deputado visa 
prohibir <jue os medicos que funcciooaram na primeira junta me
dica não possam l'er perito~ na nova inspecção medica que, nos 
termos da lei, funccionará com um anno de intervallo . 

Niõ vejo razão para a providencia invocada. antes percebo 
inconvenientes na sua execução. como a di fíiculdade de novos me
dicas para a segundo inspecção em regiões militares, fóra desta 
Capital, de exíguo corpo medico. 

A ultima emenda' do Deputa.d. Sr. Barreto Pinto dispüe que 
c Pod:r Exe<:utivo fica autorizado a rever as n::formas, por inva~ 
!idez, anteriormente deferidas t que estiverem em desaccordo corr. 
a lei, enquadrando-as nos novos dispositivos, mas com as tabellas 
,·igorantes ao tempo da inacti v idade. 

Não percebo vantagens n~ ~utori.:a~;ão . 
A lei anterior, o decreto n . 4.026, de 9 de Dezembro de 1920, 

;a estendia aos reformados anteriormente O!õ favores da lei nova. 
fgual pensamento dominou os actuaes substitutivos e, segundo 
penso, muito justamente . · 

Não passa muito de uma dezena o numero de s~rvidures da 
Patria. gloriosamente sacrificados -em sua mocidade. em beneficio 
da. defesa nacional. 

· Porque se lhes negar os favores da lei nova. pagando-lhe$ 
corri uma pequena compensação material tamanho sacrificio? 

Nestes termos, acceitando algumas das emendas e concilian
do-as ·com o anteTior substitutivo, apresento o se;-uintc 

SUllSTITUTTVO 

. Art. 4.• Os officiaes, sub-officiaes. inferiores e prac;as do 
Exercito e da Armada quando invalidados por accidcnte em ser
viço de sua especialidade ou por lesões adquiridas em combate. 
provadas essas circumstancias em inquerito rigoroso, por um ou 
n1ais conselhos de 1m:est igação. serão transferidos . para a reserva, 
com_ os vencimentos integraes que estiverem recebendo na occasião 

_ do acci<knte. (§ 2:' do artigo 34 do decreto n. 4.018, de 9 de Ja
lleiro de 1920.) 

.: · ·. · Art. 2.• Se fi·ndo um anno de invalide:~; continuarem sob os 
· · m.esmos padecimentos e no mesmo estado de saude, comprovado 

ainda: por nova in~pecção medica, serão promovidos ao postu im 
.ntediato independente de vagas. (Decreto citado, n. 4.018, de 9 de 
Janeiro-.de 1920, art._ 1", letra d . . ) . 
. · ·-: Ar.t. 3." . Uma .vez promovidos ao posto immediato. serão 

. ' : ; . 
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reformados de accordo -com· o. attesta:do· fornecido' pela ·junta 'de,.~ 
inspeeção ·m~ca: . . . · · ·. · · · 

· a) . -lesão produzindO" incapacidade pa1'a o· serviço" milit~r: 
reforma no posto 'OU classe c.om todos os vencimentos da. activa, 
com -e..xclusão das ·gratificações especiaes ·dos serviços de aviação -e 
submarinos. . 

b) lesio produzindo invalidez para qualquer trabalho, exi~ 
,gindo cuidados especiaes: reforma após promoção ap po~o o~ 
çl;:LSse i~ediatamente superior, com, os yen!;imentos integraes,. co~ 
exdusão das .gratificações especiaes de aviação e submarinos. se a 
victilllà tiver uma SQ pessoa de familia e mais 50$000, 30$0()0 OU 

20$000 mensa·es por pessôa da · família, accrescida at{ o limite de 
~eis, conforme se trate de official, sub-official, inferior 011 praça. 

: Art. 4.0 :Esta lei é extensiva. aos ·officiaes, sub-officiaes, 
inferiores e praças de aviação; submarinist'as e aos medicos ràdio
log1stas do Exercito e da Armada. refonn<~.dos em virtude de acci
d~ntes em serviço, nas circumstancias <;ue esta lei menciona,· em 
épocas anteriores .á decretação ·da mesma. 

Art. 5." Revogam-se . a~ di!iposições em contrario. 
Sala da Cowmissão 'de Conrtituic;ão e Justiça, Agosto de 1935. 

--:- Godojredo Via.nna, .PresideA~e. - Arthur Santos, Relat9r. -
Ascanio Tubino. - Pedro Al~.ro, vencido quanta ao dispositivo 
do art. 4.". Não posso fugir do seguinte dilemma: As reformas já 
feitas não obedeceram aos preceitos da Jej vigente ou vão ser 
alteradas pelo projecto a ser convertido em lei. No primeiro -,caso, 
devem os .interessados recorrer .aos tribunaes, poder competente 
par.a .a .reparação das lesões de direitos individuaes; no segundo 
caso, . não pôde a Camara .alterar, por disposição especial, refor
mas já concedidas, em face da prohibição do art. 39, n. 8, Jetrà d, · 
da Constituição tFederal. - Domingos Vieira, de accordo com o 
voto do :Dr. "Pedro Aleixo. - Carlos Gomes de Oliveira, ·de accõrdo 
com ó voto Pedro Aleixo. - Levi Carneiro, acceitei o art. 4.v da 
~menda substitutiva, por wtender c ue não incorre na ce.nsura do dis~ 
positivo cónstitucional invocado pelo Sr. Pedro Aleixo. Não se trnta, 
a meu ver, de" disposição especial" que altere aposentadoria; ao con
trario, é uma disposição geral, sem a feição personalista, que a 
Constituição teria ·querido prohibir; Não se comprehenderia que o 
Poder Legislativo não pudesse alterar aposentadorias concedidas, 
nem n;1esmo mediante regras de caract~r geral, · por motivo de inte
resse publico, sem lesão de direitos dos proprios aposentados. St;ria 
dar ás aposentadorias a immutabilidade de ·que as coisas humanas . 
nunca se ·podem Tevestir - e, o que seria peor, tolher a acção le"!' 
gis1ativa, ainda quando incontestadamente. ·justa e benefica. 

,. 
PARECER DA COMM.ISSÀO DE .SEGURANÇA' 

0 projecto em apreço, dispondo sobre os officiaes aviadores, . 
:;ubmarinistas e · medicas radiolo~istas do Exercito . e A~da . . 
quando invalidados em serviço, vem sendo estudado desde a 1• le
gislatura, tendo passado pelas Comm.issões de Justiça, Segurança 
e lFinanças ê merecido ·a attenção.·cuidadosa de todas··essas, Com:..:. · ·.; 
misSões. · · - · · · · · ~.t • ·• .. · ; · •• :. · . .: .' • · 

Voltando agora a . esta Co~missão ae s~cin~·. pa~ .'m~.:.:. ·. 
festar-se . sóbre ·o· substitutivo formulado:: peb.··~oJDJ:ilíssão ~ de·,:c-on.:.·,-: ;, . .. . . . ~ . . ·... . . .· ·.. .. . 

, .·. 
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stituic?-o e Justiça, julgamo> merecer, o mesmo substitutivo, plena 
approvação dada sua dara e. logioa justificação apresentada pelo 
Relator, Sr. [)eputado Arthur .Santos. 

Sala da Commissão de Segurança, 24 de Agosto de 1935. -
Plinio Tourinho, Presidente em exercício. - Alipio Costallat, 
Relator. - Adclmar .Rocha. - A1tto11io Pl!reira- Lima. - Domin
gos VeUnsco. - Ht~mberto 1\1oura. - Agenor ~ltfo~tte. 

EMEND.-I.S l':M 3" DlSCUSSXo A QUE SE RI'.I'F.RF.M OS l'ARE~I::RES 

N. 1 

Ao art. 1.• - Em vez de : "invalidados em servi<;o e fôr pro
\' :Ida a sua ... " 

Diga-se: "invalidados por accidente em serviço de sua espe
cialidade, provada esta circumstancia. em inquerito rigoroso por 
um ou mais consdhos de investiga~o; e a ... " 

Ao art. 4." -Depois de: "por invalidez"_ 

Diga-se: "em virtude de accidente em ser viço nas circum
stancias que esta lei menciona, -

Sala -cla.s Sessões, 11 de Julho de 1935. - Lt:<.>i C amciro. 

N. 2 

Redija-se, assim, o art. 1 • · 

~'Os officiaes do Exercito e da. Armada, inclusive aviadores e 
submarinistas, quando invalidados por accidentc em aeto de ser
viço ou por lesões adquiridas em combate e fõr provada a sua 
invalidez,. em inspecção de saude, por junta de tres medicos, serão 
transferidos para a reserva com os vencimentos integraes que esti
verem percebendo na oc:casião do accidente ou do combate, exclui
das as g~tificações especiae.~. " 

J u.rtificação 

Dea.nte do (' ue êlecidiu a Com missão de Segurança., em 21 de 
Novembro de 1934, jiL não estamos votando, apenas, lei para offi
ciaes aviadores ou submarinistas . 

Dahi a necessidade de ser dada. outra redac~ão ao a~igo t.•. 

'. Sala das S~,:em 11 de Julho ,de 1935. --Edmundo Barre
to Pinto. 

N. 3 

Redigir, assim, o an. Z • • 
.. \ · 

·-. :' ;, 'f-Sé .. fi.Ddo um a.nno de invalidez continuarem.sob -os mesmos 
,. padecimentos--e-, no mesmo -estâdo de saude wmprcwado ainda por ... .. ~· . . .-: . ; - . . . . 
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nova in.speçção de saude, serão promovidos ao posto immediato, 
independente de vagas, sendo reformados, em seguida, com as van
tagens que lhes competirem. " 

: .-\ccrescentar o seguinte paragrapho : 

"Paragrapho unico - Não podem fazer parte da ·. nova in
.specção de saude m:dícos que tenham funccionado na junta me
dica, a. qu~ se refere o art. 1.·. " 

Sala das Sessões, em 11 de Julho de 1935. - Ednumdo Barreto 
Pinto. 

N. 4 

Redija-se, assim, o art. 4 • · 

"Fica o Poder Executivo autorizado a revêr as reformas por 
mvalidez, que estiverem em, dcsaccordo com os preceitos desta lei, 
applicadas, porém, a!; ta.bellas ,vigor.tutes ao tempo da inacti
vidade." 

Sala das Sessões; em ll de Julho de 1935. - Edmttdo · Barreto 
Pí~tto. 

f ustificação 

Procur~i seguir o ponto de vista manifestado pela Commissão 
de justiça em seu parecer de 31. de janeiro deste auno. 

'Reservo-me, entreta11to, o direito de tomar parte na discussão 
quando a questão fór ventilada na Commissão de Finanças (art. 
iO do Regimento) • 

Sala das Sessões, ~:ro 11 de Julho de 1935. - Edn11mdo Bar
r·eto Pi11t0. 

N .. 5 

.Redija-se, assim. o art.: 

"Esta lt!i é extensiva aos ru::diéos radiologistas, sub--officiaes, 
inferiorl!s e praças do Exercito." 

Sala das .Ses~õet~, ·em ll de Julho de 1935. - Edmundo Bar
reto Pinto. 

PROJ E~O N. 92, DE 1935, 1." LEGISLATURA, QUE RECEBEU' S\J.B

STITUTIVO DA COMM_lSSÃO DE JUSTIÇA · · 

Projeéto a que se referem os pareceres 

O Poder Legislativo decr_eta: 

Art, 1.• Os. officiaes .·avjãdores;: submarinistas ;e . .mediC_9s .,.-~a.:'· 
diologist~,~~ Armada e· .do. Exercito, -q\1a3ldo ·invàlidaaos;,em· .$eri-: 
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-viço e. fôr provada a sua invalidez por junta medica em inspecção 
de saude, serão transferidos para a Resen•a, com os vencimt:nto!' 
integraes, ~ue estiverem percebendo na occasião.do accidente (§ 2." 
do art. 34 do decreto n. 4.018, de 9 de Janeiro de 1920) . 

Art. 2." Se findo um anno de invalidez continuarem sob os 
m~smos padecimentos e no mesmo· esbado de saude, comprovado 
ainda por nova inspec<;ão medica: serão promovidos ao posto im
rnediato independente de _vagas. ( Decn::to citado n. 4.018, de 9 de 
Janeiro de 1920, art. 1.", letra :t. ) 

Art. 3." Urr.a vez promovidos ao posto immediato serão re
formados com as vantagens pecuniarias que 1hes competirem. de 
·aceordo com o qn~ dispüe o decreto n. 4.206. de 9 de De1.en1bro 
de 1920. 

• Art. 4." Esta . lei é extensiva aO$ sub-oíficiaes. inferiores c 
praças <le a.viação e !;ubmarini-stas. e seus cffcit-os a!Jrangtriio ao.{ 
ar,iadores . . submarinistas e medicas rod·iologis tas reformado-s por 
i'~·z.-alidc.s em épocas 011/eriorcs á dccrctaçã'O da mesma. · .. •i''' ·.; 

Art: 5." . Rcvogam-!;e as disposiçõt:s em contrario. ~: ,;,: 

Sala das _ Sessões, 17 de Deze+ro de 1934. -Prado Kcll~ . 
- AsdrubaL G1~·.\·cr de A.::c-z.-crfo. - Nilo de Al~·o~lrcga. - G~do
fr~do Via1ma·. -'- Nogirt:'ira P tmido. - Mora~s Paiva .. - Ltfi.:: 
Sucupira . - · Liuo wfáchad~·. - Antonio Rodriguu. c'f o:;art 
Lago. 

SUBSTITUTIVO DA COlll.MlSS:\0 DE SECURAXÇA AO PROJECTO "N. 76 

DE 1934 

O Poder Legislativo decreta : 
.; . ;-··· 

Art. 1.• Os officiaes aviadores, submarinistas e medicos ra
diotogist<LS da Arma<ta. e 4.o _Ex~r~ito, quando invalidados em servi
<;o e íõr provada a .sua invalidez por junta medica em insp(-ção de 
saude; ~.erão tr?-n.s feridos para ~ Re.serva1_ com os vencimentos inte
gra<:S, que es.ti'!~.re.Qt percebendo na occasião do aecidente (~ z.v do 
~t. 3;4 qo decreto n. 4.Q18. d,e 9. de Janeiro de 1920). 

Art.· 2.• Se findo um anno de invalidez coutinuarem sob os 
mesm9,s , padecimentos e .'n~ mésmo estado de sa~de. comprovado 
ainda por nová inspecção medica, serão promovidos ao posto imme
diato .~l'!~~pendepte d~ _yagas. (Decr.e~o citado n. 4 .018, dt: 9 de 
Janeiro de_1920. art. l.v, letra d.) . . . ... . 

.A,rt., ~-· l!ma .vez promovido.s ao pos~o jmm~ia.to serão .re: 
formados com as vantagens pecuniarias que lhes competirem, de 
accôrdo com ó que dispõe o decreto ·n. 4.206~ de 9 tle Dt:zembro 
de _1Q20. . . . . 

. Art. 4.0 Esta. lei é extensiva aos sub-officiaes. inferiore!'; e 
p·raças 'l.!e a.viac;l!.o e !'ubmarinistas, e seus effcitos ahrangerão ao!. 
aviadores. submarinistas e medicas radiologistas r.eformados por 
invalide~ 1m1 épocas a.JLIN'iores ú drcrctnçiio da mesma. 

· __ · : Art. 5.0 E..'ttende-se tambem esta . lei aos officiaes, sub-offi
. Ciaes;. inferiores e praças do Exercito e da Armad·a qmtn4o invali
dad.os·.wr. accidente em ãcto de . serviço ou por lesões .ad-ui ri das e~ 
:có=-;:,át'e.: ·. · · - · · · · · 
· . ...:: ~:'":'"" . . ~ . ~ . . · -
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Art. 6.0 Revogam-se as djsposi'iüe~ t:m contrario. 

Sala da Commissão de Seguranc;a, em 21 de Novembro de 1934. 
M4galhãcs dt: Almeida, Presidente. - Augusto Amaral Pei:çottJ 

. Junior. - Ge11eroso Ponce Filho . -·Silva. LeaL. Den~etrio 
lvlffcio Xavier. - Alipio CostaJ.lot. 

SUBSTITUTIVO DA COMMlSSÁO DE PIXANÇ.'S AO PROJECTO N. 76, 

DE 1934 

O ·Poder .Legislativo decreta: 

Art. t.• Os offíciaes aviadores, submarinístas e medicos ra
diologi~ta.s da Anna-da e do •Exercito, quando invalidados em ser
··iço e fõr provada a. sua invalidez por junta medica em inspec.ção 
lte saude, serão tr.ql)sf~ridps para a Reserva, com ·os .vencimentos 
integraes, que estiverem· percebendo na occasião do accidente (§ 2.0 

do art. 34 do Dec"reto n. 4.018, de 9 de Janeiro de 1920) . 

Art. --z_;· Se findo um anft~ de inv'alidez continuarem sob os 
mesmos parlecime-ntos e no mesmo estado • de: saude, comprovado 
ainda por nova inspecçáo medica, serão promovidos ao posto imme
diato independente de vagas. (Decreto citado n. 4.018, de 9 de 
Janeiro de 1920, art. 1.0

, letra d) . 
Art. 3: Uma vez promovidos ao posto immedíato serão refo r

mados de accordo com o attestado fornecido pela junta. de inspecção 
medica; 

a) lesão produzindo incapacidade para o serviço militar : 
reforma no posto ou classe com tod~ O!< vencimentos da activa, 
cõm exclusão das gratificações especiaes dos serviços de aviação e 
submarinos; 

b) lesão produzindo invalidez para qualquer triibalho, exi
~indo cuidados especiaes : reforma após promoção ao posto ou 

· classe immediatamente superior com os vencimentos integraes, 
com exclusão das gratificações espcciaes de aviação, e submarinos, 
.:e a victima tiver uma só pessõa de faroilia e, mais 50$000, 30$000 
ou 20$000 men~aes por pessôa de família accrescida ati o limite de 
~eis, conforme se trate de officiat; sub-official ou inferior, ou 
praçl\, 

Art. ' 4: Esta. lei é extensiva. a.o.s sub-offidaes, inferiores e 
pr;~.ças de aviação· ·evsubmaririistas, e · seus e f feitos abrangerão aos 
aviadores, submarinistas · e medicos radiologistas reformados por 
invalidé:t em épocas anteriores i decretação da. mesma. 

Art. 5. • Extea..le~ ~ esta lei aos officiaes, sub-offi
-ciaes, inferiores e •. praças do Exercito e da Armada quando invali
áados por accidente em acto de serviço ou por lesões adquirid~s 
em combate.. 

Art. 6.• Revogam-se as disposiç?es em contrario. 

Sala da Commissão de Finanças, 24 de Junho de 1935. 
J(lão Simpl.icio, ·Presidente . - Amaral Pei$oto, Relator . ...::.. Adal
b!Jrlo ·:c an1argo. - França FiUto : ...:...... Gratwliano Brito. :.,....· C fJ!WS . • 
.f.·U:, .eom restricções. - Cardoso de MeUo ·Netto.: ~-·lrfirã~:tfa . . 
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hmior _ - He~riqm: Du~.JJort/1, com restricçõe3. - Arnaldo Bas
tos_ - DanieL de CarvaLho_ João G1ti:marãcs. - Pedro Fir
tJ•e::a. 

.LI::GISI.AÇXo C1TADA 

Decreto n. 4.018, de 9 de Janeiro de 1920 - Regula as pro
moções dos officiaes do Corpo da Armada e dá outras provi
<!encias : 

Art. 1.• Compete ao Governo promover os officiacs no Cor
po da A TlTiada : 

a) por antiguidade, quando o official tiver chegado ao nu
mero um da escala ; 

b) por merecimento, quando se recommendar a escolha por 
~eus serviços e idoneidade profissional e moral ; 

c) por bra,vura, quando, por ordem superior ou espontanea
mente, praticar com risco da propria,ida algum acto de heroismo, 
rio qual resulte ou grande damno a inimigo ou reaes beneficios 
ao exito das operações ; 

d) por invalir.lt:z do officlal, quando causada por lesões adqui
ridas em combate ou por accidente em acto de serviço. 

Art. 34. Para a promoção a que se refere o art. 1.", letra d é 
necessario que: 

a) a invalide.: seja verificada, em duas inspecc;ões de saude; 
b) o accidente que motivou as lesões seja comprovado, em 

inquerito rigoroso, por um ou mais conselhos de inve>"tiga<;ão para 
tal fim designados. 

§ 1.• Promovido, nas condições deste artigo, o official será 
rdormado no posto e com as ,·antagens t,ue lhe competirem . 

. § 2 • No intervallo entre a primeira c seguda inspecção o 
ofíicial será transferido para a Reserva, com os .vencimt:ntos inte
f.'l'aes. 

Decreto n. 4.026, d~ 9 de Dezembro de 1920 - Divide em 
duas categorias todo o pessoal da Aviação Militar e Naval. 

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Br'asil: 

. F.ac;o saber que o Congresso ~aciooal decretou e eu sancciono
a seguinte resolução: 

.Ait 1.• Todo o pessoal da Aviação Militar e Naval divide
se e~ _ duas catego:-ias : 

: -. ~ 

-·--. ~ ·a)' pessoal navegante, que desempenha · permanentemente 
ll}~.'de võo ; · chefes de esquadrilhas e d~ pista, instructores de 
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pilotagem, pilotos; alumnos-pilotos, ob:;en·adores, alumnos observa
uores, etc. ; 

b) pessoal technico, que desempenha accidentalmente mjssões 
de vôo, mecanicos, armadores. etc., ou que não desempenham mi~ 
sl!ês de vôo, operarias especialistas. 

Art. 2.• O pessoal nan:gante ou te.chnico, ao soffrer qualquer 
accidente no serviço de aviação. entrará no gozo das seguintes 
vantagens pecuniarias: 

a) lesão curavel: percepção de todos os vencimentos do posto 
cu cla.sse, inclusive gratificações cspcciaes do serviço de av-i.'{;si\o, 
cem direito a tratamento gratuito nos hospitaes militares; 

h) lesão produzindo incapacidade para o . serviço militar: 
reforma no posto ou classe com todos os vencimentos da activa, 
com exclusão das gratificaçõe~ especiaes do serviço de aviação; 

c) lesão produzindo .. invalidez para qualquer trabalho, exi
gindo cuidados especiaes: reforma com os vencimentos do posto 
ou classe immediatamente sunerior, !'e (1. victima tiver uma só pes
soa de família, e rr.ais 50$. 30$ ou 20$ mensaes por pessoa de famí
i:a accrescida até o limite de seis, conforme se trate · de official, 
snb-officíal .ou inferior, ou praça. 

:\rt. 3." Çonsideram-se pessoas de família a n:ulher, filhos 
menores, filhas soltc::iras, mãe viuva, irmãos menores, quando a mãe 
divorciada ou separada, os irmãos e irmãs menores que viverem ás 
expcn·Sa.s ela víctima no momento do desastre. 

Art. 4.0 Se o accidente produzir a morte, ou a morte fõr con
s~quencia posterior do accidente. a família receberá uma pensão 
mensal correspondente ao soldo do posto ou classe immediatamen
te superior ao da victima, até tres pcssóas de familia. e mais 50$, 
30$ e 20$ mensaes, até tres pessôas de família accrescida, até o li
mite de se; •, conforme se trate de official, . sub-offieial ou inferior, 
ou praça. 

Paragrapho unico. Pt~ra abono ua pc::nsão á familia do .avia
dor falleódo, seguern-se as regras em vigor para o montepio e 
meio soldo, no que diz respeito á habilitação. 

:\rt. s:· .Para os effeitos dos artigos anteriores, e paragrá
pho_. a mãe da victima, desde que ~enha esposo invalido, ~ equipa-
rada á mãe viuva, de que trata o art. 3.". · 

.-\rt. 6." Para os effc::itos dos artigos anteriores, o pessoal te
chnico accidentalmente embarcado terá as mesmas vantagens, 'sen. 
c.lo estas' calculadas. pelo yaJor do orden:>.do ou soldo, segundo se 
t rate de civil ou militar. 
· Art. 7.• Esta lei retroagirá ao pessoal ou pessôas de suas fa
milias. de:: que tratam os arts. 1.", 3." c 4.0 e seu paragrapho, e que 
e:stando .nas condições do art. 2.". tenham sido yictimas de acciden
tes em serviço da Aviação Militar em qualquer tempo: 

Art. 8." As disposições desta lei são applicaveis em iodos os 
effeitos aos submarinistas e pessoal de navegação submarina da · 
Armada Nacional. . · · · · _.. · " -

Art.· 9." ·. O soldp -do posto -ou -classe: immediatamente 'superior . . .. .. . . 
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:lO da vJctJma de que se refere (I art. 4." desta lei, é o da tabella 
pela qual recebia o aviador ou submarinista na occasião do de
salitre. 

Art. 10. Tratando-,;e de qualquer praça de graduac;ão infe
rior á de cabo (soldado, anspesada, grumcte e marinheiros de t.• 
e 2:" classes), a classe superior, á que se refere a presente lei, é 
a de cabo. 

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrario. 

Decreto n. 5.085, de 2 de Detembro de 1926. 

Torna extensivas aos medicas do Exercito e da Armada, victi
mados pelo exercício da profissão de rarliologista, ,as vantagens 
do Decreto n. 4.206, de 9 de Dezembro de 1920. "· 

O Presidente ela Republica elos Estados unidos do Brasil : 
· · .. ,. Faço saber que o Congresso Nac10nal decretou e eu sanc.:ciono 
a seguinte resolução: 

Artigo unico. Ficam extensivas aos medicas do E.~ercito e da 
Armada. victima<los por lesües produzidas pelo exercício da pro
fissão de radiolog-ista. as vantagens cor:stantes do decreto n. 4.206, 
de 9 de Dezembro de 1920, revoga.cla.o; as disposições em contrario. 

Rio de Janeiro, 17 de Setembro de 1934. -Prado KclJy. -
Asdrubal Gtt'J'Cr de A~C'i'L'do. - Nilo de Alvarenga . - Godofre
do Vianua. - Nnguâra. Pcuido. - Ct•lso 1'1-faclrado. - Morae~· 
Paiva. - Lui:: Sucu-pira. - Lino Machado. - .-hJ/ouio Rodri
gncs. - M~o::art Lago. 

PARECER DA COM:!IIISSÂO DE FINAXÇAS 

O pmjecto que clispc)e sobre officiaes aviadores. submarinis
tas e medico;; radiologistas do Exercito e da Armada já obteve 
parecer f:J.voravel das Commissões ele SeguranÇa Nacional, Justiça 
e Fi.nam;as . Emendado em 3' discu~;são. foi apresentado pela Com
missão de Justiça uJll novo sub~titutivo sobre o qual deve opin~r 
a Commissão de Finança!; e que ji obteve parecer favoravel da 
Commissão de Segurança . A Commis,;ão de Justiça acct:itou as 
emendas do illustrc Deputado &r. ·Levi Carneiro e que visam res
tringir as vantagens da lei aos im•aliclados por acciclentes. em ser
viços de sua especialid:tde. provada essa drcunlStancia em inque:-itos 
rigorosos por l\m ou mais conselhos ch: investi~ação. 

A Commissão de Finanças. accc:itando essa n:stricção. emitte 
parece1· iavoravel ao novo substitutivo da. Commissão de -Justiça. 

- S~la da Conunissão de J7in."li1Çi1S. em 15 de Setemhro de 1935. 
-1 oão Simpiicio .. Presidente. - Amnrcl Peixoto J-unior, Relator. 
- 'i(ldctlbc_rto Camargo . -Pedro Firmc~a. - Samucl Du~rtc. 
Clcmc-tllc Ma.ricmi . . - Ar11n!do Rc~·tos. - Carlos Lu:::. 
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N . 127 A - 1935 

( Primeira legislatura) 

Prorogà por !111! atmo o pra::o para. o r:?gistro civil de tuz.sât~tento; 
com nwstitrtfit•o da c~mmissão de Justiça ao projecto c ós 
l!'lltendu-s offcredda.r ~~~ ilisctcssão espeâol 

(Justiça, 93 - 1 a le!{islatura) 

1 -:- O pro_iecto n. 127 visa facilitar o registro de nascimento 
aos que o· não tenham feito no prazo legal, isentando-os de multa 
pelo prazo de um anno. 

Ficaria assim su!;pensa a execução do art. 55 do regulamento 
que baixou com o decreto n . 18.542, de 24 de D~zemhro de 1928, 
sob registro publico, na parte ref<!rente ás multas. Mas continuaria 
de pé a faeúldade de o Juiz exigir justiftcação quando o· facto a 
registrar date de um anno, e a cbrigatoriêda& dessa prova, 'pas
sado esse temoo. 

As d~s ·emendas apresentadas, a primeira subscripta pelo 
Deputado N e grão de Lima c out-ro~, e a segunda pelo Deputado 
Barreto Pinto, visam restabelecer o decreto n. 19.710, de 18 de 
Fever-dro de 1931 que,. além de isentar de multa o registro de nas
cimento aos retardatarios, di~perisou-os ainda de justificação ju
dicial. 

Âccresce na primeira cmemla a admissão da certidão de baptis· 
mo, como -~~~nto subsidiario de pron e a exigeneia .de certidão 
negativa do official da localidade em que nasceu o registrando, 
se o r-egistro em outro logar houver de ser feito. · 

2 - Medi-das desta ordem não são no-vas ~ntre nós e convém 
que as.. relembremos para melhor estudar o assumpto. 

A lei n. 2.887, de 25 de Novembro de 1914, permittiu ás pes
sÕõl.s nascidas no Brasil desde 1 de Janeiro de 1890, o registro s~ 
multa, por simples requerimento e declàração deíles proprios ou 
de seus representantes legaes. ao offícial do r.egistto. 

A lei n. 3.024,_de 17 de Novembro de 1915, prorogou por mais 
um anno o prazo da lei de 1914, sem alargar, portanto, o t~Po 
para o registro dos retardatarios. Mas, accresc:entava no art. 2:, 
cõmo J)ara cortar duvidas, que "esses registros seriam feitos me
diante simples dcc:laraçôe!l dos interessados". A seguir, a lei 
n. 3 .764, de 10 de Setembro de 1919, ampliou o tempo t!entro do 
qual se pudesse fazer sem multa os registros tardios, permittindo-os, 
para os que tivessem nascida d.e 1 de Janeiro de 1889 até 31 de 
De:~;embro de 1922. 

Mas, para resguardo da morruidade do acto, e:'<igiu-se ahi · qÜe 
o registTo em taes condições só fosse feito mediante despacho do 
Juiz togado do munícipio, · terino ou comarOQ ern que se ~ve:s-se 
dado o nascimento dos requerentes, <: confirmação de duas teste
munhas no proprio requerimento. 

o- decreto n. 19.710, de 18-de Fevereiro de 1931, baixadO' pelo · 
G-overno Provisorio, ampliou ain~ ·aquelle prazo, de ~1 - ·-c:~e·::Jane~~õ 
de 1890, até 31- de Dezembro de 1932. • -- _. - · ·'.-_; \ _ ··-::. ' ·.·· 

~te decr~to. _já no l'egimen qo decreto n·. 18.542, d~,24~_di.J?~:. 
··-· ... • . . ·. . ,-.:-~· ··. ' ::·-:,-
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zembro de 19~, c.-<tcndeu-se em disposições d~ ordem · varia,. e 
isentou expressamente de justificação o registro tardio de nas
cimentos, Est::lbeleceu que o registro se fizesse com a presença do 
registrando no cartorio da sua residencia e duas testemunhas que 
confirmassem as declarac:;óes feitas, Este decreto distingue os casos 
em que o registrando é menor, do em que é maior, para determinar 
que, no primeiro, as testemunhas confinn~m as declarações feitas 
por quem, nos termos do regulamento 18.542, deva fazel-as, e, no 
segundo, para exigir que as testemunhas hajam conhecido os pa.~s 
ou parentes proximos do declarante; ao tempo dos factos declarados, 
e confirmc::n as declarações do registrando . 

Por ultimo, pelos dec.rctos ns. 22.037, 22 .855, 23.650 e 24.499, 
respectivamente, de 31 ti~ Outubro de 1932, 26 de Junho de 1933, 
Zi de Dezembro de 1933 e 29 de Junho de 1934, ainda o Governo 
Provisorio prorogou, successivamente, os effeitos civis úu decreto 
.n. 19.710, de 1931, até 31 de Dezembro de 1934. 

Merece ref-erencia aqui o projecto Coelho Rodrigues, feito 
por autoriz.ação do Ministro da Ag7ricultura, 5r . P!:Úro de Toledo, 
e que pennittia aos retardatarios'lt embora sujeitando-os a multa, 
restaurar o registro mediante e.'<himc:;ão da certidão de baptismo ou 
documento equivalente ao official do ~eu domicilio. 

Desde, portanto, 31 de Dezembro de 1934, estamos sob o re
gime do decreto n. 18.542, de 1928, que impõe multas de 10$000 
a 50~ aos retardatarius e c:xig~ justifica<;ão para o registro do 
seu nascimento . . 

3 -Verifica-se que se tem procurado facultar largamente 
taes registrus. Agora se pretende no"-a concessão. 
· . E é geral a convicção de que ha muito o que fazer no senti
do de pôr em dia taes registros no Pai~. 

A lei do registro civil é deficientemente cumprida . Haja vista 
o que infom1am as nossas estatísticas. Por um mappa que, embo
ra com alguma reserva ainda, nus forneceu a Directoria de Esta
tistica Geral do Registro Civil, verifica-se que o cocfficiente de 
natalidade por 1. 000 habitantes, que era no Paiz de 15. 27, em 1913, 
decresceu sempre: até 11.39 em 1931. 

ApetmS em 1933, subiu para 22.84 grac;as á lei n. 19.710, 
d'e 1931. · 

s~ a popula<;ão não diminuiu, á conta do registro é que ha
vemos de levar essa reduc<;ão. 

Ha Estados, como o do Amazonas que tendo apresentado um 
coeefficiente de 3,53 por 1.000 ·habitantes, em 1913 apparecem 
reduzidos a 0,76 e assim quasi que em todos os .Estados, salvo Pa
rahyba, ·Sergipe e Bahia. onde se cons~tam augmentos. 

As popul~c;ões do inte!'ior, atrazadas e, sobretudo, imprevi
dentes e descqidadas, ás vezes, do proprio interesse inunediato, mal 
comprehendem o alcance de medidas como~e~ta para que se dispo
nham a soffrer onus ou incommodos como observal-os . . Tão pal-· 

· pavel é esta situação, que Coelho Rodrigues diz que um dos pon
tos capitaes. da reforma. do Registro Civil reside no modo de fa-

. · cilitar .a f'estaÚrac;ão dos assentos que não foram lavrados, para 
· autorizai-os amplarnent~ ( Relatorio citado, pg. 114) : E mesmo 

no direito estra.ng'eiro, vemos a lei suissa, embora em outras con
.-~i~?e:::: .de-1n~io,- dispensar em çasos taes qualque.r f9rmalidadc 
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' 
·--além da declaração do interessado. A-penas o offícial do _Registro 

é obrigado a. denunciar os respons.aveis para que sejam punidos 
(Alfn:d Martin - Commentaire dt: la Loi Fédérale concem4.0t 
I'f:tat Civil et !e Mariage, pg. 49). 

· 4 - Estamos, portanto, diante ele processos varios adoptados ~ 
aqui e além mar, para os registros tardios. 

I 

Um que é o das chamadas leis do Registro· Civil numeros 9.886, 
de 1888, e 18. 542, de 1928, re4uerendo ja~iifica<;ão judiei~ e im
pondO multas. 

II 

Outro é o fixado nas leis ns. 2.887, de 1914 e 3.024. de 1915, 
que se conter:<avam com a simples de9aração dos interessados, ao 
official ''--> Registro Civil, disprms.ando maiores formalidades. 

j III 

E' o da lei n. 3.764, de 1919. que exigia petição do interessa~ 
do com as decl<~rações clevida,;, confim1ac;ão della.c; na propria · pe
ti~o. por duas testemunhas, e despacho do Juiz. 

IV 

E' o prt)c~so determinado pelo decrete n·. 19.7 10, de ·1931, 
que. dispensando justificações, e..xig1a a declaração dos registran~ 

· dos ou seu representante legal ao official do Registro, perante d'.las 
testemunhas. 

v . 

A orientação preconizada por Coelho Rodrigues, e suffragada 
pela emenda numero um . Admitte a certidão de baptísmo como 
meio de prova para o registro de nascimento dos retardatarios. ' 

5 - Não ha portanto, o que innovar neste-assumpto . 

'Entre o extremo, porém. do processo de justificações .onero
sas. e o ela simples declaração do interessado, ha processos inter
mediarios que. sem c! i ffícu!tar o registro aos retardatarios, res
guardam a moralidade do acto. · 

Assim, pois, não nos parece conveniente acceitar o projectó, 
que ficou no extremo das justificac;ões . 

--Mas, tambem não adoptamos o processo, intermediaria; .em-
bora, estàbelecido nas emendas. ·. . · 

E isso p(')rque a e..xigencÍa de ,apresentação . d~ · duas 'tes.temU_~ 
nhas que confirmem as declaraçõeS não só ainda crêa· .difircufdà.:.. · 
des, como é ~ aõsolutamente ínocua sob o ponto · de'"vista: · da·- ino~ 
I idade. . . . .' . . - · '.;._,.,. ;.· .. ::~, ;·. 

Se com ajústi:ficaç.'io pera.l!te · o Juiz· se' .t~~-· provad.o-~.fu.dó~ '' 
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como bem accentuou o professor V\raldemar Ferreira. tJU~ se dirá 
de simples decl:u:ac;ões de testemunhas, perante o official de re
g-istro ? 

Ei.s porque nos fixamos no criterio já adoptaclo pelo decreto 
n. 3.764, de lC de Setemhro de 1919- despacho do Juiz em rc
qucrimentc, do interessauo, cujas declarações devem ser confir
madas IJUr duas testemunhas. Assim, perante essa autoridade, o 
acto se revestirá de mais serenidade . Concilia-se a convenienêia 
de facilit;u os registros tardios. com :1 moralidade indis~ensavel: 
Dahi, CJ substitctivo que apresentamos ao projecto n. 127. 

6 - Parec.eu-nos porém, que, diante do ma·~o assumpto que 
é o registro civil de nascimento, não devíamos limitar-nos a en
carar os :-egistros tardios apenas. mas ir além e investigar as suas 
causas para, no possi vel. remedial-as. 

E mais urge fazel-o deante das prerogaç~s successivas de 
prazos com que se tem procurado favorecer a taes registros. 

7 - Porque não se tem registrado, nem se registram regt.llar-
mi:nte. os nascimento~ entre nós ? · 

Poderíamos Je,·al-o á conta cla1!eis tJu.e temos tido ? 
Começou-se ~ntre nós·. exigindo a apresentação cln recemnas

cido dentro de 30 dias, ao E~crivãn. 011 ! nspt'ctor de quarteirão, 
quando aquelle residisse distante uma legua ou mais . Esse prazo 
era prorognvel at~ tres mexes pelo Juiz de Paz. (Decreto n. 5. 064, 
de 25 de de 1874) . 

Dispensou-se depois, a .apresentação do reccmnascido, e sup
primiu-se a attribuiç.ão do Jnspector ele CJU<trteirão. mas fixou-se 
o prazo de trcs dias com prorogação até 60, conforme as leguas que 
o Ioga r d.:> nascimento distasse da séde do Districto de Paz. (De
creto n. 9.886, de 7 de Março de 1~) . 

A seguir, foi alargado o prazo para 15 dias, nas cidades. villas 
e séd~ de districtos e limitado a 30 dias o prazo para os que moras
sem fóra dessas Jocalicf"-des e até 60 kms. d~ distancia, e a 60 dias 
nos demais C'..tSO!> . ( Decreto n. 3. 917, de 3 de Dezembro de 1919) . 

Afinal. o ultimo decreto de n. 18.542. ele 24 de Dezembro de 
1928 manteve aquelle prazo de 15 uias. mas a elle sujeitando touos 
quaritos morem até 30 kms. da séde dos cartorios ou em zonas ser
vidas por estradas de ferro. e estabelf!!ceu o litnite de 60 dias nos 
outro5 casos. 

A assistencia de duas testemunhas tar1bem tem sido exigida, 
mas apcna:; para prova elo ;,.cto do 1·egistro e nãu das dcclarac;fJeS, 
o que vale dizer que o~ declarantes não precisam fazer-se acompa
nhar dellas. Aos responsaveis pelo recemnascid~ cumpre simples
mente dectar:tr-lhe o nascime1ito·. O re;:,ristro é~ gratuito. 

: Como se ,.ê, não ha muitc que dizer das leis, inclusive da que 
hoje temos. · 

8 - Estamos em que as o.:iu~a'> principae.s do facro são de 
·. · ordem geral que o tempo bem aproveitado pelos poderes publicos, 

·com o zelo de medidas administrativas adequadas. ha de corrigir. 
. ·,:, · Mas, se a ignorancia e a uci vontade do Povo são causas de 

.'se:·não:--fa:ier o · registro como diziam. simultan .. amente · represen
::'·.ia,nt"es: do Ninisterio Publico em Minas c, no Estado do Rio de Ja
··:-neirÔ,· em relatorios ref-erido~ por Tavares Bastos (Registro Civil, . ·: .. "'·~ .. . 
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p. 10) a:; distancias no nosso Paiz são b.ctor~$ não menos ponde:.. 
rosos na apreciação do facto . 

A uesidia pela falta de uma comprehensão mais larga das c:ou
sas e CJS embara~os da distancia levam á situação que constatamos. 

9 - Nem por isso, -entretanto, havemos de cruzar os bTaços 
sem insistir no estudo de medidas que não foram ainda ~~ri
mentadas. 

Antes de snggerir o meio de approximar as distancias, consi
deremos que uma populaçiio mesmo <ksiatere!i!õada e ignorante, 
ainda se poderá mover com o rui do de uma propaganda intensa. 
Antes de inais nada, pois, se ha de iniciar tttna verdadeira cruzada 
que leve ~ to•.los os recantos do -Paiz, a noticia de que ha um re
gistro de nascimento a fazer e a exhortação , para que todos o fa
c;am . Nem foi de outro modo, senão por uma campanha indefesa, 
que em França o Dr. Loir conseguiu r.eform:u· a lei do registro 
civil, para evitar a apresentação do recemhascido ao escrivão. como 
nol-o refere Planiol ( Droit Civil). Pela impn:nsa. em publicações 
tle toda especie. na escola, nos -comícios, se ha. de falar na necessi
dade de identificar os brasileitus no Registro de Nascimentos. 

10 - Dentro das leis que temos entretanto, impõem-se ainda 
medidas compl~mentares ao bom funccionamento do se-rviço de ·re
gistro. E ainda que tenhamos· de procurar exemplos no passado. 
levemos o agente ê:le registro :lté os confins do terrítorio nacional 
com o professor. á semelhança do que o decreto n . 5. 064, de 25 
de Abril de 1874. já fizera com o Jnsp«tor. de quarteirão. estabe
lecendo que, quando o Escrivão residisse a mais de \Una legua d~ 
distancia,_ do logar ern que fosse dada á luz uma criança, a sua 
apresentação fosse feita ao Jnspector de Quarteirão do Jogar, e 
com a sua declaração o Escrivão procedesse a<? regis~o. 

Adaptando essa medida ao systema ora vigorante, em vez de 
apresentação do recem-nasc.iclo, façamos que a declaração perante 
o Inspector se revista dos mesmos requisitos da que é feita perante 
o Official de Registro, as testemunhas inclusive. 

. A' vista dessa declaração que ao Escrivão será remettida. fará. 
e~te o registro. Parallelamente, estabelec;am-se medidas que visem 
coagir os ree:\lcitrantes a effectuarern o registro . 

F. teremos feito algtlma cois3. mais. 

SURS't'l TUTtVO 

Art. 1.0 Os nascimentos occ:Orridos no territorio nacional des
de 2 de Janeiro de 1889 que não foram: r egistraãos no tm1po pro
prio. devem ser lev-ados a registro dentro do -prazo de um anno, 
mediante: 

1 - petição e desJ>acho do juiz togado do civel do logar do 
nascimento, se o registrando tiver 12 annos de idade ou mais; 

2 --: decla:-ação nos termos . dos arts ~ 56 e 68 do Reg. , que 
baixou com· o dec:r.eto n. 18.542, de 24 de ·Deumbro de ·1928,.:se. 
o registr.u~do tiver'· menos de .12 •annos. · · 
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Art. 2.• A petiç~o a que se refere o n. 1 do artigo anterior, 
assignada pelo registrando, se maior, ou por seu representante 
lcga.l. se menor, <:onter:í: 

1.", o dia, mez, anno e Jogar do nascimento; 
2.~. a declaração de ser gemeo quando as~im tiver aconteci

do I! de st:r h:gitimo ou ilkgitimo; 

3.'-, o nome e o prenome do registrando; 
4.", a ord-em rie filiação de outros irmãos do mesmo prt:nomt:, 

que existirem ou tiverem exi5ticlo; 

5.", o nome, prenome, n~turalidacle e profissão doe; paes. o 
lo~ar I! c:artorio onde casaram e a. sua residencia actual : 

6.õ, os nomes e prenomes de seus a,·ós paternos e maternos: 
7.". o tempo de sua residencia no DistrÍL1:o do R~:gistro e o 

local ue seu ultimo domicilio: 
8.", a attestac;ão de duas testemunhas idoneas . 

Paragrapho unico. O Juiz apreciará a idoneidade das teste
munhas e detPrminará.. se achar conveniente, a presença do pro
prio registrando. 

Art. 3." Aquelles que, nos termos dos artigos supra. fizerem 
as dedarações para registro.-. serão isentos de quaesquer cornmi
nações; os que as não fizeraem ficarão sujeitos ás comminac;óes 
do art. 55, r.lo Regulamento que baixou com o decreto n. 18.542, 
de 1928, sem preJUIZO do dispo;;to no art. 286 da Consolidal(ão 
das Leis Penaes. 

Art. 4." O official do Registro Civil, sempre que souber do 
nascimento de pessõa. occorrido em seu districto. depois da publi
cação desta lei, que não tenha sido, no tempo proprio, registrado. 
intimirá por escripto os responsaveis a prestarem as declar2.ções 
respectivas, dentro de 10 dias, sob pena de multa de 10$000 a 50$000. 

§ 1." A intimação se iará por carta do official, em duas vias, 
· uma das quaes entregue ao destinatario mediante recibo por elle 

passado na outra via . Sendo o destinatario analphabeto ou recusan
do-s~: a tlar u re~;ii>O. será o facto attestado por duas pessoas idoneas 
na propria cart.'l de intimação . 

§. 2." Não acudindo o intimado ao chamamento do official do 
Registro Civil. este autuará a via da car,ta de intimação em seu 

·poder e a fará-- conclusa ao juiz · com.pet~te par"~. que este. ouvindo 
o orgão do 11inisterio Publico, fixe a importancia da multa. tendo 
em vista, as condições sociaes e de fortuna do autuado . 

§ 3.• Decorridos tres dias da intimação do despacho fixando 
a ·.multa, será e.'\:trahida a guia para pagamento em sello federal: 
findo o pra.zo cle cinco dias, não effectuado o pagamento, caberá 

·a cobrança e:'<ecutiva na forma processual v!gente. 
) .· . 

.· .-· § .4." .Ao .. ·e.mahir ·a guia mencionada no paragrapho prece-
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dente, o official mnmará, na· forma do § 1.", o respoll5dvel a vir, 
debaixo de ·vara, fazer as ueclarac;ües par.J. o registro o 

§ s.• Quando, attcndcndn ás condições do responsavel, con
siderar o juiz inexequivel a multa a.pplicavel. poderá det-erminar 
desde logo a intimação na forma do § 4.~ . 

Art o s.· Sempre que autoridades, Íuuccionarios .publicos OU· mi
nistros rel igiosos competentes para celebrar casamento com effei
tos civis verificarem, no exercício de seu cargo, a inexistencia de 
registro de na.o;çimento de \lua.lqut:r pessóa,, serão . obrigados a rc
metter ao Cartorio do Registro Civil as notas que poderem colher, 
para que o ofíicial cumpra o disposto no art. 4.• desta lei. 

Para~rapho unico. A falta. de cumprimento do disposto neste 
artigo sujeita o respon.s<\vel, quando funcciona.rio, -á suspensão do 
cugo por seis m~::zes a um anno, ~ o dobro na reíncidcncia até a 
demissão. e. em se tratando de tn inistro religioso. á suspensão tem
poraria ou definitiva da f;~culdade de celebrar casamento com cf
feitos civis. 

Art . ó.b Serão e....:·pulsos do territorio nacional os estrangei
ros que <;e Yalerem da pre!lente lei para obter, por meio de decla
rações falsas, os direitos que só a brasileiros natos se conferem. 

Art. í ." Para o effeito de prescrípc;ão da respónsabilidade 
penal elos declarantes e das testemunhas, considerar-sc-ão pratica
dos os delictos de fal~s declarac;ôe..; e ·falso testemunho, no 'dia em 

• que forem os mesmos conhecidos. 

Art. 8." A declaração para regístro uos nascimentos occ:orri~ 
dos ha mais de seis kilometTos da séde · do cartorio de Registro, 
poderá tambem ser feitn perante o profe5sor publico local, ul:lst=r· 
vados no que lhe forem applicaveis os dispositivos do titulo II ca
pitulo IV do Regulamento que baixou . com o- <lecreto n.. -18 .542, 
de 24 de Dezembro de 1928. 

Paragrapho uni co . O assento lavrado em folha avulsa pelo 
professor. assignadn por este. pelo declarante e testemunhas, será 
dent·ro de: 15 dias entregue ao offitial do Registro. que. depois de 
o reproduzir no livro ,proprio. archivará a respectiva folha . 

Art. 9." A falsificação de declara<:ões sujeitará o rt:sponsavel 
ás penas do ar~. 252 da Consolidação das Leis Penaes . 

Art . 10. O offici:tl consignará no termo do registro a cir
cumstancia de ter sido este feito em virtude desta lei . 

Art . 11 . Revo~am-se as disposições em contrario. 

Sala da Commissão de Constituição e Justiça, 16. de Setembrõ 
de 1935. - Wa!demar Ferreira, Presidente . - Ca-rlos G0111~s ·de; 
·Olit•eira, Relator - Artlwr Sa11tos . ._ Ascanio T11biJw;. _.....!·Do;_ ~ 
mingos Vidra, com restTicções. - LrrJi Carneiro, votei -.no. sen,tido ~· 
de exigir que as t~stemunhas a: ·que allude o n . .. s· do at't. 2,0/' fõs--: ... : . . . .:·~ =' 
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sem pessoas de que 3C tenham regularmente registrado os nasci
mentos. -Pe-dro Alciro. 

Rcgula111cnto a qrrr .H~ rcfM'c o dcrrcl o 11. 18 .542, de 24 
de Dc:;cmbro de 1928 

· Art . . 65. Serão obrigado~ a fazer a (leclaração de nasci
mento: 

t.•, o pae; 

2.•. em falta OI\ impedimento do pae. a mã~, sendo nest-· caso 
o pr<).ZO para a declaração prorogado por 15 di<~.s i 

3.", no impedimento de ambos, o parente mais proximo, sen
do maior e achando-se presente; 

4.", na sua falta e impedimento, os administradores elos hos
pitaes ou os medicas e parteiras. que ti v~ rem assistido o parto; 

5. ·, finalmente. a pessoa idonea da ca,;a em que occorrer, se 
sobrevier fóra da residencia da mãe. 

Art. 68. O assento do nascimento deverá conter: 

1.0
• o dia. mez. a nn(l c Jogar do nascimento e a hora certa, 

sendo possível determinai-a, ou approximada; 
2.~. o sexo e a cór do reçemnascido ; 
3. ~. o facto de ser gemeo. quando assim tiver acontecido i 
4.u. a declaração de ser legitimo, illegitimo ou exposto; 
5. ", n nom~ ~ o prenome, que forem postos á creança : 
6.0

, a dedara<;ão de que nasceu morta ou morreu no acto ou 
logo depois do parto : 

7.0
• a ordem de filià<;ão de outros irmãos de mesmo prenome 

que e..x'istirem ou tiverem existido; 
R. u, os nomes e prenomes. a naturalidaue. a profissão do~ paes; 

o logar e cartorio onde casaram e a sua residencia actual ; 

9.~, o~ nom~s e prenomes de seus avós patemos ~ matt:rnos; 

10, os nomes e prenomes, a profissão e a residencia das· duas 
testemunhas do assento. 

Art. 55. Nenhuma . declaração será -attendida após o decurso 
do prazo e!;t:tbeledclo, sem despacho do juiz togado competente e 
pagamento em sello federal, inutilizado no termo da multa de 
10$00Q a 50$000, podendo aquelle exigir ju~tificac;ão, nos termos 

. dn.~ :~rt!' . 117 a 17.0, ou outra J:lrova ;m Hicienl~. quando fór alleg:.t• 
da a perda ou ausencia de assento anterior, e tornando-se a mesma 
obrigatoria, quândo hou~er decorrido um anno do facto a registrar . 

. Paf'a:gJ1lp)1o ut~i~_o. A multa não tsentarâ a r~sponsabilidade 

.; civil .. e criminal decorrente da demora ou do não cumprim~nto das · 
· :obrigações ·-i.Ui1ere~tes ás declara!iões do n:gistro civil . . 

- · ._ .. - ... 
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TITULO II 

An. 63. Todo o nascimento que occorrer no tcrritorio na
cional c.leverá ser dado a registro no cartorio do logar em que tiver 
occorriclo o par:to. dentro c.le .15 dias, ampliando-se até 60 para os 
l o~,rare.s distantes da séde dos cartorios mais de 30 kilometros e 
:-.em communicac:;ões ierro,.-iari;~s . (Decreto n. 9.886. cit. arts . 53 
e 54 e lei. n . 3.9F. de 3 de Dezembro de 1919) . 

• -\rt. ~- Os nascimentos occorridos a bordo. quando não re· 
gistrados nos tem1os do art . 78. de\·erão ser declarados dentro 
<I~ 48 horas a contar da entrada do navio no primeiro porto, no 
n:~pecti,;o cartorio ou consulado. 

Art. 65. Serão ohrigarl'lS a fazer a declaração de nascimento: 

1.•. o pae: 
2.". em falta ou impedimento do pae. a mãe. sendo neste caso 

o prazo para a declaração prorogado por 15 dias; · 
3:. no impedimento de ambos. o parente mais proxin10, sen

do maior e achando-se presente: 
4.". na sua falta e impedimento. os adnúnistradores de hospi

taes ou os medíco!i e parteiras que ti,·erem assistido o parto ; 
5.". finalmente. a pessoa idonea ua casa em que occorrer ou 

:;.ohrt:\'ier fóra da re~idcncia ela mãe. ( Decreto n. 9.886. cit., 
art. 57) . 

Art. 66. Qua1~do o official tiver moti\·o para duvicL&r da de
clarac;ão poderá ir á casa do recemnascido verificar a sua e.xisten
ci:t ou e.'igir a attest:u;ão do medico ou parteira que tiver assis
tido ao parto on o testemunho de duas pessoas. que não forem os 
p:'le,; c ti1·erern Yisto o mesmo recemnascido. (Decreto n . 9.886, 
cit .. art. 55 ) . 

. '\rt. 67. No caso ele ter a creanc;a nascido morta ou no de 
ter morrido .na occasião do parto. será. não obstante. feito o as
sento com os elelllentos que couherem e com remissão· ao do obito. 
( Decreto n. 9.88ó. cit . art. 56). 

Art. (,S:: . O nsst:nto do n:tScimento de,·erâ conter : 

1.•. o dia. me7.. anno e Jogar do nascimento e a hora certa, 
sendo po~<;ÍYel dt:tcrminal -a. ou approximnda ; · 

2.". o se.xo e a cõr do reccmnascido; 
3.•. o facto de ser gemeo. quando assim tiver acontecido; 
4.". a declarac;ão de ser te::itimo, illegit.imo ou exposto ; 
5. ~~. o nome e o prenOme. que fore1n postos â creança; 
6.". a declarac;ão de que nasceu morta ou morrcú no acto-· óu 

logo · depois do parto: 
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7.", a ·ordem de iiliaçào .. de outros irmãos do mesmo preno
me que e..-ci.stirem ou tiverem existido ; 

l:!.•, os nomes e .prenomes, a naturaliuade, a .profissão tlos paes; 
o· log-ar e cartorio onde casaram e a sua residencia actual; 

9.", os nomes e prenomes de seus avós paternos e matemos; 
10, os nomes e prenomes, u pl"ofissãõ e a residencia. das duas 

testemunhas do assento. (Decreto n. 9.886, cit . , art. 58) . 

Art. 69. Quando o declarante não indicar o nome completo, 
o officicl lançará adeante do prenome escolhido o nome do pae e, 
na ialta, o da mãe, se forem conhecitl.os e não o impedir a condi
ç~o de ille~itimidade, salvo reconhecimento no a~to t arts. 73 e 74). 

Art. íO. O interessado, 110 pr.imeiro anno após tt:t". attingido a 
maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, 
alterar o nome, por averbac;ão com as mesmas formalidades e .tes
temunhas, fazendo-se pu?licação pela ~rensa. 

Art. 71. Qualquer mudança posterior do nome, só por t.."\:

cepção e motivadamente, sel"á pennitti,~a por despacho do juiz to
gado e audiencia do :\!inisterio Publico, archivando-se o mandado 
competente e fazendo-se publicação pela imprensa. 

Paragrapho unico. Poderá tambem ,;er averbado, nos tnes
mos termos, o nome abreviado usado como firma commert:ial re
gistrada, ou em qualquer acth·idade. profissional. 

Art. i2. O prenome ser.i. inuuutavel. 
Art. 73. Sendo o filho .i})~gitimo, não será declarado o nome 

uo p-ele, sem que este e..xpressameute o autorize e compareça, por si 
ou por procurador especial,. para, reconhecendo-o, assignar ou, não 
5aben~o ou não .podendo, mandar as~ignar a seu rogo o respectivo 
assento, com duas t~:stemunhas . (Decreto n . 9.886,. cit., art. 61) . 

.-1.rt. 74. Serão omitridas, si dahi r~-ultar escandalo, quaes
quer das declarações indicadas do art . 68, que fizerem conhecida 
a filiação. (Decreto n . 9.886, cit., art . 59) . 

. ~r. 75. Tratando-se de e-" posto, o registro será feito de 
accôrdo com as declarações que os estabelecimentos de caridade, 
nos Jogares onde existire~n com esse fim, as autoridades ou os par
ticulares, communicarem ao official competente, nos prazos men
cionados no art. 63, a partir do achado· ou entrega e, sob as penas 
elos arts. 55 e 56, apresentando ao official, salvo motivo de torça 
~m:or comprovado, o e.:-;:posto e os obj ectos a que se refere a se
gunda parte do artigo seguinte . ( Decreto n. 9.886, cit., art. 60). 

Art. 76. Declarar-se-ha o dia, nrez e anno, o Jogar em que 
foi e.xposto, a hora em que foi encontrado e a sua idade apparente. 
Nesse caso o envoltorio, rouvas e qua~:s~1u~:r uutrus objectos e sigt,aes 
que trou..--cer a creança, e que possam a todo o tempo fazel-a rec~ 
nhecer, serão numeradq,s, alistados, e fechados em caixa, lacrada e 

· sellada, com o seguinte rotulo - "pertencente _ao exposto tal, as-
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sento de fls .... do livro ... ,. - c remetticlos immediatamente. com 
uma guia em duplicata. ao juiz a q'lem competir. para serem re
colhidos ·' lo~ar dt: · s~~urançõl· . Recebida a duplicata com o com
petente conhecimento do deposito. que ;;erão archivaclos. far-se-hão-· 
á mar~e111 do assento as notas com·enientes. ( Decreto n. 9.8&>. 
cit .. a;t. 60 J. 

Art. 77. Semlo ,(('emeos. será declarada no · assento esp~dal 
de cada um a ordem de lla$Cimento. Os gcmeos que .t iverem o pre
nome i;.."llal deYerão ser inscriptos com duplo renome ou nome com
]>leto dh·er~o. de modo a !'e po'derem distinguir uns dos outros. 
<_ Decreto n. 9.886. art. 1)2). 

Para;;mpho nnico. T:unheni serão ohri~do!' a duplo renome 
ou nome completo diverso os iilhos de icbde di .fferente a que se 
pretender dar o me,;mo prenome. 

Art. 7!:>. Os assemos ele nascimentos uo mar. a bordo de na
\'io brasileiro. men:ante ou de guerra. serão la'ltrados. logo que o 
facto :;e \'erificar. pelo m(~to cstahelecido nos regulamentos con
sular e de marinha. e nelles se oh~en<Lrlio todas 35 disposições des
ses e do preseme rel!\JiamentO. (Decreto n. 9.886, cit. , art. 63) . 

Art. 79. No primeiro porto. CJUe se cheb-ar. o commandante 
depositar.í i111m~diatan:eute, na Capitania do Porto ou. em f<tlti\, 
na ~stação fiscal ou ainda no consulado. si se tratar de porto es
trangeiro. duas cópias authentic-dda~. Wlla das qua~s será renlctti-= 
da por intenm:dio elo :Ministerio ela Justic;a e Negocias Interiores 
ao ofiicial elo rej!i:-tro. para a inscripção no Jogar da n:sidencia 'dos 
pae~. ctu. ~e não fõr possivd descobril-a. no 1." Officio do Districto 
Federal. 

Uma terceira cópia será entregue pelo commandante ao inte
ressado ·que. após cou ferencia na Capitania do Porto. por ella 
poderá t'J.mbem promo...-er a tran:'cripção. no cartorio competente .' 

Para~nipho Wlico. Os nascimentos occorrido;; a bordo de na
vio estrangeiro puderão ser dados a registro pelos· paes brasileiros, 
llO c:artorio ou consulado do primt:iro porto em qne tocar o navio 
ou no do desembarque. se não tiver haYido demora sufficiente nas 
escalas. 1 Decreto n. 9.886. cit., arts. 64 a 66) . 

Art. 80. Em campanha. poderão ser tomados assentos de nas
cimento de filhos de militares ou assemelhados em tinos creados 
pela administJ'?-'ão milit:tr. mediante dedarações feitaS pelos in
teressado~ ou remettidas pelos com mandantes de unidades. Esses 
:lssentu~ · "t:rão publ icados em boletim d.<~$ unidades c lo~o que pos- · 
si\·el. trasladados . por cópias authenticaüas, "ex-officio'~ . ou 
a requ erimento' ' do~ interessados parn o .cartorio de registro civil 
a que compt>tir oü -.para o do 1." Officio elo Districto Federal, q:.;;m
do não puder ser conhecida a residencia do pae. 

Paraô'Tapho unico. Essa provide11cia será t:.'\."tcnsh-a. aos as
sen~os dt: na5cimento ele fi lhos ele ch·is. quando, em consequencia 
das operações de <:,ruerra. não funccionarem os cartorios locaes; 
(Decreto n. 9.&.<l6, cit. , arts . . 67 e 68). 

-. 
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Cou.~olidn(tio d(l.s Lds Pc11uc.~ 

Art. 2tló - Deix:u· de f azcr. tkntro de um mez. nt, re!:!'ist>ro 
civil. a <leclaraçiio do na::cimento da crcanc;a nascida. como f~r.el-a. 
a tespdto de crcan<;a que j:'~mais existira. para cn:ar ou extin~ir 
<lireito em prejuízo d.: ten.-eiro : 

Pena de pri,:ão cellular p,or ,:ei~ mezc:; a dois annos. · 

;\rt . 252 - O fnnccionario ou ofiicial publicÔ CJUe. no exer
cício de ,;uas iuncc;õe.:. falsificar. fabr icando ou alterando, ·no todo 
ou em parte. e;:criptura. livro:; ou Llocumentos. de qu~: poss:.. rcsul
t:-tr prejuiw pnhlico ou panicnk1r: 

Attestar como \'crdadeiros c passados em sua presença i:u:tos 
não occ'?rriclo~. alte-rar ou omittir os "·erdaclc.:iros. quando lhe cum
pre d.:çl:1ral-os: 

Recolher como 'l.'o::rclaclcir:Ls firu:as qm: não o ~ejam : 
Pena de doi,: a :'ei~ a:1nos de prisão cdiular e mult:t de 5 a 

20 ~~ · <lo damno cau,:ado ou que poder ia causar. além da txrcla •lo 
c-argo com inhahilita~iio para exercer l.ualquer iunc~i'LO puhlic:L ·por 
12 a 20 :liiT~OS. 

~ 1.". Compn:hcndcm-:;e n:Ls cli~posic;ões .cle~te artigo as tra
cluçõe:; idtas pelos interprt:tes ou traductorc,; puhlicos : 

~ 2.". N':t~ mesma$ pena,;. no rtuc lhe iorem applic:lYc:i~. in
correrá o que. não· t cn<lo concorrido p<tra a falsidade, dclla se apro
'\'eitar. ( 80., . 

~ 3.'' Com as pena;; c,;tahclccidas n~:o:t~ artigo. mcno:; a ter~a 
;;arte, ,:er:'l punido aquelle que. não ::endo f.unccionario ou oiiiciai 
ç.Hhlico. comm~:tter qn:::lquer fal"idacle pelo~ meio" acima prt!\·is
tos. (Sl) . 

I'KOJ~:C1'0 -~::'I:ICXIlAUO F.:'\1 lliSCt;:',;,\o ~:SI'f.C.:l.\1. 

O Podtt Lt:!{islati\'O decreta: 

Art. I." Fica prorogado. JlOl' um anno, a contar d:t data •h:~t.t 
lei, o prazo sem multa. para o re~i,;tro ciYil do: na~cimcmto . 

. ·\rt. 2." ·Re,·ogam-~1! a:; di,;po,:içües em contrario. 

Sala da Commis~ào de Con,:tituição e Justiça. R ()~ Julho 
de 1Y35. - WC11dctt!W' .Ferreira. Presiuente. - PC"tfrv .·1/ci.l·n. Re
l«tor.- Homero Pires. - ·C11rlus Gumes d,· 0/i~·L·ira. - A . .-1!
-<•arcs. - Domiugo.~ Vicir<l. - ..!scauio Tubitw. - GodojrL·do 
Via(llla. 

F.MEXDA OFFF.RECIO.\ E:\[ l)ISCI..'SS.i.O F.::\I'f.C!.\l .\0 f'llOJF.I,;TO 127 -

1~ r.F.GlSL.\Tt:R~\ ,. .. : . ... 
)J. 1 

Art. 1.• As · pessoas na5cidas no territorio nacional. depois 
de 1." de Janeiro de 1889. inclusive. e de cujo nascimento não existia 
o registro ci,·il, ·terão c.!: supprir essa ·ialta até 30 de Junho de 1936, 
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sob pena de incor rerem os re;t.ponsaveis por ella nas comminaçõe; 
e:stabelecidas rio decreto n. 19.il0. de 18 de :fevereiro de 1931. 

.. Art. 2. • Aquelles a que se refere o pre.sente decreto, compa- .. 
recerão pessoalmente ao cartorio do Registro Civil da jurisdição de 
~ua residencia actual, seja qual fõr a idade, munido da respectiva 
c~rticlão negativa fornecida pelo official do Registro Civil da loca
lidade onde nasceu, e. se possível, da certidão de baptismo, proce
dendo-se como se segue. independentemente das justificações a 
que se refere o artigo Si do regulamento que baixou com o de
creto n. 18.542. de 24 de Deze~r-bro de 1928. 

Art. 3." IFicam revigorado:; os demais dispositivo~ do decreto 
~~ - 19.710. de 18 de Fevereiro de 1931. para o effeito de prorogar-st: 
u p1·azo. de registro civil de nascimentol'. 

Sala das ·sessõçs, 12 de Julho de 1935. - Ncgriio de Lima. 
Simiio da .C unira. - Martins Snares. - I.t~o11CÍ0 Galr<io. 

Decreto u. 19.710, "" 18 de FC'õlcrciro de 1931. 

:\ rt . 1. • A s pessolu; nascidas no territorio nacional, depois 
d:! 1" de janeiro de 1889. incjpsive. e de cujo nascimento não exista 
:-egistro CÍ\·il ou seja ignorado o local em que teria sido feito, te
rão de !lupprir essa f.Uta até o dia 31 de Dezembro de 1932, sob 
pena dt: incorrerem o~ responsaveis por ella nas comminaçõr; adean
tê estabelecidas. 

Art. z.v ·Aquelle~ a quem se refere o presente decreto, com
J•arecerão pessoalmente ao cãrtorio do Registro Civil da jurisdic
ção de sua re.,;idencia actual, seja qual fôr a idade; procedendo-se 
como se segue, independentemente das justificaçõs a que se refere 
o artigo 57 do regulamento que bai..xou com o decreto n. 18.542, de 
.24 de -Dezembro de 1928. 

I - Se o registrando fór menor, comparecerá acompanhado 
de quem nos termos do art. 65 do regulamento citado possa fazer 
;,s decla rações rd~::rentc:s ao nascimento; bem como de duas pes
~õas juridicamente capazes c que, como testemunhas, firmarem as 
declarações feitas e assumam, como o declarante. a responsabilidade 
cios 5eus actos,. na confonnidade da lci penal em vigor. 

li - Se o registrando j~ houver attingido a maioridade lc
g-... 1. fará elle mesmo as declarac;ões relativas ao seu nascimento, 
perante duas · testemunhas idoneas que hajam cunhc:cido os paes ou 
parentes pruximos do declarante ao tempo dos partos declarados 
c os confirmem; assumindo ambas, bem como o proprio declarante. 
<1. responsabilidade dos seus actos, na fónna da lei penal v1gente. · 

Art. 3.0 :Os registros de nascim~ntos feitos nos termos e por 
força deste decreto, são isentos da multa e demai~ .formalidades a 
G.Ue se refere o artigo 55 do regulamento de 24 de iDezembro de . 
:; 928. acixr.a referido. 

Art. 4.• 'O official do Registro Civil averbará em cada 
.t~rmo de nascimento que o respectivo registro foi .f~i.to em 
virtude deste decreto. fazendo constar essa circumstancia das cer
tidões que ex'trahir. 

Paragrapho' unico - Depois de feíto e assignado cada regis
tro,· o official fornecerá ao interessado uma certidão do roesl_llo, 
independentemente de sello. 
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:\rt. s.· Quando o official do Registro. á vista do registr.m
do_. tiver motivos de duvidas, ou suspeita. sobre a sua nacionalida
de, poderã protelar o registro por prazo nunca superior a quinze 
dias, para, no decur!'o do mesmo. promover as -- investigações qut: 
julgar necessarias. 

Art. 6: Embora ce.o;!;em automaticamente. ao fim de 31 de 
Dezembro de 1932. os effeitos civis deste decreto. subsistirão em 
J,lena vi~encia, ~odas as disposições penae!' . 

• \rt. í.• -Depois de 31 de Dezembro de 1932. as· autoridades 
_iudiciarias ou administrativas da União que verificarem no exer
cício de suas funcções a inexistencia do regi!ltro de nascimeJ1lo de 
c ualquer pessoa nascida ·no territorio nacional_. de 1 de Janeiro de 
1889 em diante. farão immediata communicac;ão des!'e facto ao 
Juizo competente para a imposição da multa de 20$000 a 100~ 
ao responsavel pela falta. 

Art. Ky S~:rão cxpul.,;os do territorio. nacional c~ estran
geiros qe se hajam valido da liberdade do presente decreto. para 
obter, por meio de declarações fals ts, o:> direitos que a lei só 
confere aos bra.~ileiros natos. 

Art. 9." .Para o effeito da prescr ipc;ão da responsabilidade 
penal dos declarantes e das testemunhas a que se refere este de
creto, comiderar-se-ão praticados os delictos de falsas declara<:õ:s 
e falso testemunho, no dia em que forem os mesmos verificado:). 

Art. 10. .-\s hypotheses que occorrerem, sobre o assun:pto do 
presente decreto e que não hajam sido e.--cpressamente previstas no 
mesmo serão solucionadas de conformidade com o dil'posto no regu
lamento a que se refere o decreto n. 18.542, de 24 (le De1.emhro 
de 1928. 

At t. 11. Re,·og-<lm-se as disposições em contrario. 

Rio de Taneiro. 18 de Fevereiro ~-.• 1931_. 110n da Indepen
dencia e 43• ·da Republica. 

Os.uuldu A runha. 
N. Z 

Accrescentar, depois_. de " registro civil ~lo n .. scimeuro" : 

u •• • applicadas as áisposiçõcs dos artigos 2", _::·, 4" 5•, s· . e 9", 
do decreto n. 17.910, de 1"8 de Fcv{!reiro de ... . . . . . .. . . ..... _ .. . 
1931 

Sala das ·sessões, 13 de Julho de 1935 - Edmundo Barre
to Pinto. 

h1slificucüo 

O s-ovemo discricionario prorogou_. diversu ,·czes, o pra.zc. 
para o registro civil. 

No primeiro decreto sob n. 19J10, de 18 de ,fevereiro de 1931 
e tr.mscripto. ababco da emenda n. 1, o governo provisorio esta-
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hclcccu norma" que develll. ser, agora, applicada:;, desde que se 
pretende prorogar o prazo pelo Legislati,·o. 

Dada a exiguidade do prazo regimental não posso estender
me como -descj&va. 

Reservo-me. entretantQ. o direito de. posteriormente, na fór
ma uo re~lamemo da. Çasa, art. '70, enviar no,·as suggestões ao 
orgão techn\co que yae examinar a emenda. 
. Sala das Sessões. 12 de julho de 1935. E_d1111111do Barrt!-
to Piutu. 

~- 161 :\- 1935 

luicia a. co,tslrucçtio uacioual; Clllll pan·ccrc:~ coulra.ria.~ das 
Commiuõcs de _-lgricultura c de Fiuauças 

~.-\gricnltura 24 e -Finanças lSO- 1" legislútura) 

· Lom·amo~ o c,;pirito patriotico elo illustré autor do projecto, 
"'ra em ·exume . .·\ iniciati,·a deuH.m,otra. por certo, o desejo de 
accelerar o progres~o do Paiz, resoll·enuo de vez o apro,·eitamen
to de nossas terras Ja,·nweis. numa fecunda execuc:;ão agro-pecua.: 
ria. Temos de ob~crvar. po~m. difiicil s~ria. senão impossiYel. a 
exncta execução de um plano rigoro~o, exclusivo e immediato, da
quillo qul! ,-em s:: processando de maneira real e regular atra\'1!2: 
uo,o~a e,·olução historica. O prnjecto encara ue forro:... incisiva e 
radical o po,·oamento e colonização. Sen1 no~ ater a épocas mais 
recuadas pod~mos Yeri iicar e :tffirmar ter ~ido o prohlema cuidado 
dtsue o -Go,·erno Pro,·i~orio de 181Jl. 

Foram. então. tra<:adas as primeiras linhas para localização 
c as3i:::tencia ao trabalhador agrícola alienígena.. Successivos de
cl·etos t~ ampliado os dispositi,·o~ do anterior, bem como feito 
largas dotações orc:;amentaria,; e extra-orçamentarias. Finalmente, 
o,; d(;cretos n,:. 9.081. de 3 de 2-Jo,·embro de 1911. e 9214. de 15 
de Dezembro do mesmo ;umo, completaram a regulament"J.ção dos 
serviços creados para o colono nacional ou estrangeiro. }[esmo a 
que:;tão ethnica. até ha pouco não lembrada. tem preoccupado, ulti
mamente. legisladores e homens de admini~traç.ão, Nesta commis
são transita projecto n~se sentido. O interesse racial. novo prisma 

. re\·elado no. problema. exige uma revisão geral nos dispositivos 
regulamentare" mas isso é tarefa destinada ás autoridades funccio
naes ~ nfto ao legislador. 

Pelo,; moth·os que acabamos de expôr, somos de parecer seja 
o projecto rcjeitaciÇI. 

Sala da Corr:missãÕ. 21 d~ .-\gosto de 1935. - Artlwr N.·h·a, 
Pr~sidente. - Pires G'ayoso. - Joaquim A. Sampaio Vidal. -
Tâxcira Leite. - Ncr(} dc .l.'ntrdo. - Humb.·rto R. de Andrade. 
- Cid B. 11<· Castrn Prçdo~-- Su111pa.io Costa. - Franéisco Oli
t.ci.-u .. - Cal'dillo Filho. -?~·,,,.:~-

1';\k~:o:R ti.\ co:.ouss.~o DE FIXA):ÇAS 

A Comrni5são de Finanças, depois de e..xaminar devidamente 
o projecto n. 161 . de 1935. e o parecer respectivo da Commissão 
de :\gricultura, é de fll;ecer que o mesmo seja rejeitado, não obs·-
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t:mte reconh~cer a magnitude do assun1pto que o seu nobre autor 
proi:urou n: .. ~olver, com a elevação patriotica t ue o distingue. 

O momento não permitte que se inicie emprehendimento tão 
complexo e. grandío~o. 

·E' de se notar ainda que as meuidas propo:<tas no artigo s·. 
e seus paragraphos. ~1ão parecem aconselhavei;;. · 

Sala da Cornmissão. 13 de Setemro de 1935. - Juciu Simpliciu,. 
Presidente. - .-4bclardo Vcrguciro ·Ccs11r. - Scmwd Duarlc. 
Frauça Filho. - !Carcloso de .l-/e/lu Nclo. - Orlcmdc> .'lraujo. -
Carlo .. · Lu:;. - Amaral Pá.rolo Junior. 

l'l{Oj F.t..IO .\ QüE SK REFERE;>.! 0:< 1'.\I{E<.:~:ur:~ 

O Poder Le~islilti,·o decre.t<l: 

:\rt. 1." O Go,·erno da União. associado aos do:; Estados. 
iniciará a Grande. Colonização NaciÕnal e Estrangeira. para sam
ficar. pa:-:torear. agricultar e po,·oar o territorio, até su a.." raias 
extrema!'. 

•• 
Art. 2.h A!' terras d~·olut:~.s st-do tii~· iclid;,, ... m l n~-tç ag-rarios 

e pa~tori::: entregue;;. em plena propriedade.. a nacionae~ e estran
~ciros que as procurarem ou forem encaminhados pelos Governos 
ria União e dos Estados. 

§ 1." Os lotes :;erão entregue,: com ta."as apropriadas a rcsi
dtoncía dos cnlonos, á~ quae~ ficarão igualmente propriedade~ 
delles. 

§ 2." Ao,; colonos ~enio mais fornecido:; : alimento por doze 
Jllezes, machinas agrícolas. sementes. mucl:t,; de an·ores fructiferas, 
animaes de custeio e de cria<cio.. ~ 

Art. 3." O :2\'Iinisterio do Trabalho procurará localizar nos 
lotes agrarios o,; opera rios das iudustria:; que nau fraga rem. os 
empregados em trabalhos puhlicos que forem suspen~>os. e o~ que 
estiverem em divergencia com os empregadores. 

Art. 4." O .:V[inisterio da Agricultura. por intennediu de Di
rectoria:; Geraes, nas capitae,; do!' E:-;tados. e Delegacias :Reg"io
Jiaes. nos municípios, far.á todo,; os serviços da Colonização. 

Art. s.• E' \'Ccla·!a a criaçno (le Gnml<t.$ÍO~. Ac:tclt-r1ia;; e Uni
versidades na ·zona ·colonial. Nella a U;1ião e o;; E;;tado,;, querendo 
e~tes. fundarão escolas agrícolas de educação elementar c ::ecunda
~:ia, pratica e experimental. 

. ' 
§ 1." Os particulares poderãó·~:ft;~~:u e,:colas de i~ual natu

reza, fiscalizada.~ . pelo .Co\·crno da üniào. 

Art:_ 6." O lucro liquido que e.. .... ceder a quota de 25 % de 
remuneração do capital de todas a_.:; exploraçõe~ individuaes, de: 

. todas ás .empresas. sociedades e consorcies industriaes e mercantis, 
exceptuadas as actividades agro-pecnaria.i, será partilhado com o 
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(;overno. que o ;;.rreci.darã., como imposto qt1e será applicado e..'\:
ciusiva:mente ltos ~erviços desta lei . 

.-\rt. 7.0 Em todos os pagamentos que iorem feito~ pelo 'J'he- -
souro e repartições arrecadadoras superiores a um conto de réis 
mensal. sêriío deduzidos 5 % do que exceder áquella quantia, para 
(IS servi~os de colonizac;ão. 

Art. 8." o· ·Governo fica autorizado a em1tt1r por séries até 
~tm milhão de contos de réis, em notas do Thesouro, se o ~xigirem 

. os trabalhos colonizadores. 

~ 1." As notas t:ti_Jitti,Jas ~ú terão curso iv:-<;ado nas Colo
l~ia,;, em cujo serdc;o exclusivo serão empregadas. 

§ 2.• .-\s emissões começarão a s~r resgatadas, apús dez annos 
"1.1e cada série, com 10 % dos impostos arrecadados 11a zona colonial. 

:\rt. 9.u ;Na rc;.oulamentação da pre.:~ente lei dará o Governo 
ma..xima díicicncia aos seus ser>ic;os. estahelecemlo tudo c,ue fõr 
preciso para sua cabal realiza~ão. 

1) 

Art. 10. Re,·o~m-se as di"posições em contrario. 

Sai:Í. das Se;;$ões, Julho de 1935. - P. Jfatta Machado. · 

~- 179 .-\. - 1935 

( 1." Lcgi5latura) 

Rrgula a licc11ça das f rmcciona,-ias casa~io.s com funcciot•arios 
J>~tbLicos, civis e mr?.ita-res; com parrccr da C ommissão de 
Fina11ças, fa•·ora<J~l a.<J SJthstitJtfÍ'i.•o d1l·Com111issão de /Jtstiça. 

(Justiça 126 - (Finanças 198, 1." Legislatura) 

O present~: projecto, de. autoria. do Deputado Botto de Me
nezes, recebeu o numero 179 da presente legislatura c visa licen
ciar, sem Yencimentos. a seu requerimento, as mulheres que exer
çam iuncção publica e sejam casadas com íunccionarios militares, 
uu civis, sujeitos á remoção, pelo tempo que durar a commissão ou 
nova funcção do marido. 

Justificando o projecto_. o :~eu autor procura .corrigir o regime: 
actual, pelo qual a .funccionaria casada com funccionario publico, 
quando o marido é removido de um Estado para _outro, 'após recor
rer a licenças regulamentares, c.:-<piradas estas, vê prejudicada sua 
carreira, obrigada. a e.xonerar-se do cargo publico. Apresent... em 
seu apoio a resolução do Conselho Municipal do Districto Federa~ 
sanccionada pelo Prefeito Antonio Prado Junior, que concedeu h 
professoras municipncs favor scmclh:mte ao que pldteia ~rara todas 
as funccionarias casadas com militares e funccionarios civis. 

O objectivó do projecto é o mais nobre e justo. As lei~ de pro
tecção -á mulher e amparo á família tem sido preoccvpação con
stante dos legisladores e o projecto n. 179 tem estes elevados pro
I•Ositos e vem preencher sensível lacuna da nossa legislaçã9 . . 
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E' cln.morosa injusti<;-.1. que iunccion:í.ri<t n•u-ta vez nomeada ' 
r•or concurso. com alguns annos de:: serviço. \'enha a perder o cargo 
l•Or rnoti,-o alhei~â sua vontade. determinado por factores de or
ch:m moral_. quaes sejam sentimentos aifcctivos que lhe indicrun o 
dever de acompanhar o e:;poso remoYido, não afrouxando os la-
c;os de família. ~ · 

O cargo publico é, não ha negai-o. parte integrante do patri
monio do funccionario. que delle não de~·c ser privado senão por 
motivos superiores estabelecidos em lei. nunca por circumstancias 
alheias á _,;ua ...-oritmle. 

A Constituição Federal de 16 de Julho, no artigo 169. estabe
lec~ a.s regr.1s de clestituição dos munccio:•arios r,ubli:r .-., assegu
r<~ndo a. def~a dos seus direitos e cerc~ndo po::sh·eis arhitrarit:da
des e it1justiças. 

O projecto 11. 179 ...-em de encontro á doutrina constitucional, 
pois pódt: bem :tcontecet· que a reruução elo marido esconda o in
t11Íto de obrigar a mulher a exonerar-se do cargo. 

~o caso em apreço basta o prejuízo pecuniario que o facto 
acarret:t .;i funccionaria_. CJlte com lou,-a,-d comprehensão dos seus 
deveres de esposa acompanha o mari~f remo,·ido. 

Assim cessada a cansa do ;lfastamento do cargo deYe a func
cionaria voltar a elle. 

O projecto não infringe disposição constitucional. nem ~-rêa 
onus no\•o algum ao erario pnhlico. 

Todavia, afim de 'evitar abuso:S, que pon·enhtra possam vir a 
yerificar-se com remoções a pedido elo marido, apresenta a com
missão substitutivo corrigindo esta falta. 

Adopta, pois, a commissão o substituti,·c s:guinte: 

_-\.rt. 1.0 _-\.s mulheres que exerçam cHecti\·amente funcção 
rublica, casadas com funccionario militar ou ch·il. sujeito a remo
ção. terão dit:,çito a licença sem \-encimemos, a seu requerimento, 
•_l•:tndo !>eu marido fõr removido, ~em c;er a seu pedido ou em 
cumprimento úe ptna discipliHar, p:tra. oulro ponto dr- territorio 
nacional ou para o estrangeiro. 

P:tragr.tpho nnico. A licença será concedida. mediante reque
rimento instruido com c.locnmemos que pro\'em o allegado e vigo
rnr.á pelo tempo que durar a commissão 0\1 110\'a funcc:;ão de ~eu 
marido, até o ma:-:imo de 3 annos. ::\festa ;:.itua~ão, a. mulher não 
ccntará tempu para qualquer dfeito. 

Art. 2.• Re,·ogam-se as disposições em contrario. 

Sala da Commissão, ?J de -~gosto de 1935. - fValdcmur Fer
reira, Presidente. - Clcmcutino Lisbôa. Relator. - Lc-;.•i Cameiro. 
- Ascanio T1cbíno. - Pedro Alcí:ro. - Domi11gos Viciro. -
Homero Pires. - A1·tltur Santos. 

PARECÉR l>A COlCIUSliÃO DE Fil\AXÇAS 

O projecto n. lí9, de 1935, manda conceder licença, sem '·en
cjmc::utos, á funccionaria que a requerer, por moti.:o de rew.o<;ão do 
marido, tambe.m funcciouario civil oo militar, e pelo tempo que 
durar a_ conunissão ou nO\-;J. funcção do remo,·Fo. 

2 
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Como sensatamente adverte a douta Commissão de Constitui
çtto c J u;;tiça, o f:n·or. de prazo indeterminado, poderá servi r de 
c..1.m;n a abusos. ·pela fac:1lidade que ahre\·i:t. a pedido~ de rtmoc;ão. 
titnto mais quanto. pelo projecto. não ;:c distingue. par:J. o effeito da 
lic:enc;a. a remo<;ào requerida ou rx-officio. 

Demais. <:tlmprc lembrar o inc:.onveniente cl:ts long-.t.S suhstitui
çnes exercidas por qut'm de dirdtu_. durant~ o afastarr.ento da func
cionaria licenciada. Com ,.;emelhame regime se difficultaria a ro
taç!io do~ tjuarlros. quan1lo e%a roca~ão. pe!a m;ti._ r f:.dlidade das 
rromoçõe~ e accessos, a 1·agas ~ffecti1·as. coustitue um e;;cimulo e 
!Jroduz mdhor rendimento do servic;ó puhlico. . 

. O suhstituth·o da Commi~silo de .Con~tituic;ão e Justiça corrig~ 

as fal11as do projecto. não só e:-:cluindo a conce~:'ão do f<n-or nos 
"c:•.sos <k. remoção a pedido ou t'Íl1 Cllmprimcnto de pena di,.ciplinar. 
como ainda limitando a 3 annos o praw da l icença e di.~pomlo Que. 
em tal" !'ituac:fto. a funccionaria 1•áo conte tempo. para quulqÚer 
ciieito. 

~e~::a~ condi<:õc~. o;>inamos pela re_ieiçiio do projecto e appru
Ya<;ão do "nh!'titttti,·o. do : ual nenh_um onu;; re!>ulta :~os cofres 
publico~. o 

Sala da~ Commis,;i,t,.;. 16 de Setemhro de 1935. - lotill Sim
piiciCl. Presidente:. - Samurl Duarte. Relator. - .'ldolhcrlo Ca-
1/lm·g ,·. - /'cdr1J f:ini'C::d . con: rc::tricc:iíc.:;. - CJ, :1•ru!c Jloril111i . 
. -l maral P'âxulo. - Arur~lr!11 Bas/o.r. - Carlo.ç Lu::. 

I'IIOJ Jo: <..õO .\ Qt.:~: Sf. RF.F~:K~: O 1'!•1<1-:CF.I< 

:\ rt. 1." A~ mulherc;; que e.-.:erc:am funcção publica e que 
f.ejam ca:;atla:; com fnnccionarios militar~:; . Oll civi:<. suj~ito!l á 
i-emocão. serão licenciadas sem ,·encimentos. a seu requerimento. 
pelo temp<, que durar :t commi:õsão ou no,·a funcc;ào do ~eu nta
l·ido. 

Pur:~~rapho unico. A li~no;:a ,;.erit concedida. mediante reque
.-imento in=-tnlidu com documento~ que provem o alle;ado. 

Art. z:· Rcvo~am-se a:; cl:!lpOsiçiies em contrario. 

Sala da~ Se,;,.õc,;. 9 de A~o,;to de 1935. - B QI/ o de Jfr·tl<"::cs . 

•• T'~OJI':CTO 

~ - 24i- 1935 

( 1." I.E(:tSI.AT UJ<,\) 

Ht"{IIUll a udmis:uin c r .rd iiS<io d,· .mrgculos tias corporaçilcs mili~ 
tnn·.r. com mais t!.· 10 ali/: o.,· de .rcr;;ico· cffcctt"õ.'O : •~m parc.;c: 
rcs dus .Commüsõcs dt" Justiça. Scgur.till(tJ c Fimmças, c ;;Ófo 
em scpamúo do sr. A maraf. Pri:roto. · 
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tJ=>rojs. 15. dt: 1934 e 146, dt: 1935 - S~gmanc;a 16 e Fimnças, 50 
...,.,. 1." Le~islatura J 

O Sr. Prt:sidentt: da Repuhlica ~·t:tou a rcsoluc;iio lt:!-{islat;va 
CJI.le visava e,;tend~r as pr::rogati\·as do art. 1()5 da Con~tituiçfto 
-Federal ao;; :;egundo,; tenente:' com·ocar\o~. sub-tenente;;, sargentos 
do E:x~:rcitcJ. <.la Marinh:\ ele l;ut•rra . e ;o;uh-tclH,:n' . ..:s e ·m.-~entos das 
Policia..; .\filitare~. por jul~al-a incon;tiwcion:d. em i~ce cle~~e 
mesmo dispc;itivo cllt. no!i~!-1 Le;:i :'>lag11a. 

O referido di~po::iti,·o con~tituciunal e~tú assim n:di~ido: 

" .-\rr. Hl5. .\s pat~nt~s e o~ po,;to,; são ~aranticlos em 
toda a plcnitwlt: aos oificiac;o; da acti,·a. da rcsen-a e aos 
rdonnado,; do Exercito c da :\ rn1ada. 

* 1." O oificial das ion;as armadas só pcnl:r(t o 
,;;:u posto e patt:nte por condemnac;i&o. passada em julg-ado. 
a pena restricth·a dt: liherdade;: por tempo ,;upcrior a dois 
;,nno,;. ou qtl:mclo. por tribunal militar compe;:t:!ntc e d..: 
caractt:r pe;:rmane;:nt~. fôr_. no,; ca~o~ c~peci iicado~ t:m I~: i. 
declarado indi~FJlO do o i ficialato ou com clle . iucçmtpath·cl. 
~o pr imeiro caso. poderá o tribunal. attendl!ndo :·l natnn:
za e ás circum~tancia:> do delict(l c ú ft: d~ officio l lt) 

accusa<lo. decidir que seja clle re;:iormaclo com :~,; \·ama
gens do ,;eu posto. 

;:! 2." . O acce:<;.u na hierarclri~r militar ubcdecerit a 
condições e.-;tabelecidas em lei. fixando-se o Yaior mínimo 
a realizar para o exercício da;; iunc~;õ:s relati\'a:' a cada 
1::,>Tilo ou posto e a:; prcferenci;~s d:: <:<~r:tcter profis-;ion-.! 
par:~ promoção. 

~ 3." Os titulo,;, posto3 c uniform..:,; mil ita1·c,; ::ão 
priv;iti,·os do militar em actividad~. da res~n·a ou ránr
mado, resah·adas a,; conce.~sõ;:.~ honorífica.; efiectmulils 
em acto anterior a esta Constituição. 

§ 4.~ .-\pplica-:<e aos militare:: reformados o prec::ito 
uo urt. J iO. n. i''. 

)Jo que s~ reierc aos segundo~ ten~nte,; COI1\'I)Cado~. o projecw 
nada accrescenta ao dispo,;to no texto con~titttcion:tl, tontando-~e 
por isso desneces.;ario. 
. Da leitura do te').;tO :teima tran:;cripto mal :1~ n~riiica que O!> 

5Ub-tet1éntes ~ sat:gento;; do ·Exercito TQram delle;: ~xcluidos. o que 
toma incon~titucional o pro_iecto appro,·ado pela Cama~a ~ vetado 
pelo Sr. Presidente d:t Republica. 

Lê-se nas razões do ,•é to : 

"Quanto aos sub-tenente;:. e ,;argcntos do E.xcrcito. o 
projecto, além de modificar substancialmente o artigo 165. 

· .· contraria os altos· interesses da organização e defesa mi~ 



Cânara dos Oei)JtadOs +Impresso em 28/0112015 15:33 + Págna 66 de 358 

-36-

litar do Paiz . O legislador constituinte não podia incor
rer em omissão ao limitar o alcance do referido artigo. Se 
excluiu das suas vantagens os sub-tenentes .. sub-ofiiciae:; 
e sargentos o fez certamente com pleno conhecimento da 
causa e attento ás poderosas razões que a isso se oppu
nham. Alargar, por conseguinte, os effeitos do disp"ositivo 
constitucional equivale a modificai-o, a alterai-o no seu 
fundo e finalidade, conferindo-lhe a amplitude: que o le
gislado:-, propositadamente, quiz ·n~J.r-.:1:!. 

Isso, por si só, carac:teri,;aría a inc:on.~titucionalidade 
do projecto. Accre::sce, ainda - o _que: é importante t: de
cisivo no caso - .. ue a;; razões possivelmente ~"'<aminadas 
e levada..; em cont'd. pela Constituime .• para restringir o al
cance: do art. 165 c: seu § 1.", permanecem inalteraveis. O 
projecto contraria os proprios fundamentos da organiza
ção das força~ armadas. A sua applicação daria Jogar. 
êntre outros ef~eitos perturbadores, a que, dentro de al
gum tempo, os quadros correspondentes a esses postos fi
cassem constituídos, em sua quasi totalidade.. de homens 
inaptos para as funcçõe$ que lhes cabe desempenhar. tanto 
na guerra como na C•az. Essas funcções c:xigem esforços 
que ~ó podem ser obtidos dentro de certo limite de idade. 

Os sargentos. conforme acontece com 'todas as forças 
n:ilitares modernamente apparelhadas, devem permanecer 
em serdço activo ~urante um período mínimo, o suffi
ciente para alcançarem formação a mais perfeita possível. 
O que se tem em vista é principalmente crear quadros de 
reserva. numerosos e aptos, em condições taes que ainda 
po%am prestar ser ... iços efficientes mobilizados. Outra 
consequencia inevitavel do projecto seria a diminuição das 
'l.'d~~. Essa diininuic;lio mataria o estiru:o dos ::andidatos 
á graduação e difficultaria o accesso dos proprios· sargen
to!'. A partir d~ certa época, o Exercito se encontraria nes
ta situação deplOrcl.veJ: - s..) poderia CC!Har, I: t.:m caso de 
mobilização, com os sargentos e sub-tenentes da activa, 
em numero redu:z:idissimo e em grande parte incapazes, 
pela ida<le, de prestar ser ... iços de guerra." · 

.-\s mesmas. razões militam contra a e."<tensão das regalias em · 
questão, aos sub-oEficiaes, sargentos da. :M<.rính;\ de G_,erra, sub
tenentes e sargentos das Policias Militares e convencem da inco- . 
'enieneia da resolução vetada. 

·Por esses fundamentos somos de parecer que a Commis~ão de 
Constituição e J1.1stiça aconselhe a approvação •1o véto do Sr. 
Presidente da Republica, ao projecto que concede aos tenentes 
convocados, ·!;uh-tenentes e sargentos do Exercito, sub-officiaes e 
~:argentos da .Marinha de Gúerra e sargentos e· sub-tenentes das 
Policias .::\1:ilitares, as prerogari ~·as do artigo 165 da Const1tu.ição 
Federal. · 

Sala da Commissão de .Constituição e Justiça, 11 de Abril de 
1935. - Adolplw Bcrgamini, Presidente ad-/wc . ...-.: Soares Filho, 
Relator. - A.sca,~io "Tubilr.o. - Solano da Cunha; - ·Ncr.c11 Ra-· 
mos. - Pedro Alci:co. - Homero Pi1·cs.- .- . C111dta. Mclt:o:• .· :~ . · , . 
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O Sr. Presidente da Republic:a, usando da attribuiçào que lhe 
confere· o art. 45 da.;Constituição Fe.deral. negou, opportunarr.enté, 
sancção ao projecto •Jesta Camara que \'Ís:t ass~ ~;.ur:tr . os segun
dol;-tenentes com·ocados, S\tbofficiaes e suh-tenet,•..:s e .;-.>s d~mais 
sargentos do Exercito e da .Marinha, das Policias ::Vlilitare;;; e do 
Corpo de Bombeiros elo Distriéto :Federal, as mesma,; vantagen,; 
conferidas aos officiaes do Exercito e da Armada pelo art. 165 .e 
seu $3 1.• da citada 'Constituição. 

Se bem que respeitaveis · os intuitos da iniciath·a approt·aüa 
por esta Camara, já agora não é possi1·el, diante da exposição 

. :feit.-1 pelo Sr. Pre~id<!nte da Republica. ddxar de reconhecer a pro-
cedencia t!as rl!Zües que a instruem. · 

·Effecúvamente. na pane referente ao" oiiiciaes da reserva 
chamados ao serviço activo, não ha como negar que os mesmos se 
acham . comprehendidos no art. 165 da Constituição •Feõeral, pois 
<1ue esse artig-o se reporta de modo explicito ao~ uilicia,.,; tla activa, 
aos da rc;;cr~·a e aos reforn::tdos do Exercito <: <la :\rma(1:i. 

Em taes condições, evidencia-se, con:o frizam as razões do 
Yeto, senão a inutilidade, ·a. superflu'~ade da disposição legislativa, 
t"Ujo veto or<:. se e:mmina. 

:Por outro pr!sma, e é o q\le mais importa ao estudo desta 
Commissão, o projecto de lei, no que se relaciona com os suu~te
ne.ntcs e sargentos, jú sem insistir na sua incl)n,;titucionalida.de, que: 
i: manifesta, fóra de qualquer duvida razoa,·el, não ·consulta aos 
jnteresses da segurança nacional, e :ws da org:wiza~ão e: defe:sa 
JUilitar do .Pah. 

Esse ~pecto do caso ioi devidamente dêsen..-oh·ido n~ razões 
_presidenciaes do 1·éto. !\ccres<::e que 1rào seria licito suppor sem 
fazer injuria ao legislador çonstituinte que a e-xclusão e.:dstente nu 
te.:.."to tivesse sido obra de etjuivoco ou in<><lver :<:'cia !Krque tudo 
leva, pelo contrario, a sustentar <).Ue a limitação do alcance do art. 
165 e seu § 1." foi o resultado do conhecimento dos ~sumptos t!li
litares, previsto ~ querido. 

E', assim, de admittir, e com as proprias palavras do Sr. Pre
sidente da Republica, que convertido o projecto em lei, "a :;uli 
applicação daria lagar, entre outros effeitos perturbadores a que, 
.dentro de algum tempo, os quadros correspondentes aos postos re
ierjdos, ficassem constituidos_. em sua quasi totalidade. de homens 
inaptos para as funcções que lhes cabe desempenhar, tanto na guer
.ra como na pa.z". 

Este ultimo argumento é de tal maneira convincente que, a nós, 
.se afigura ser bastante para supprir a deficiencia de , ua~squcr 
<>utrôs motivos que se. e.xigissem para justificar a approvação do 
.\~to, o que, alíás, não acontece porque outros mais, não menos 
yonderaveis, são enumerados e já, por sua ve.z, discutidos -e accei
tos, no parecer da .Collll1lissão de Justiça. 

<:onvém, para concluir, salientar que, amparados como se 
acl1am os sub-tenentes, sargentos, sub-officiaes, por uma copiosa 
·legi:oJa(;ão garantidora dn seu labor e dos seus sacrifícios feitos ao 
Lem da Nição, não se attinge, pelo meuos através dó· projedo de 
lei, a que foi negada sancção, a razão pela qual os direitos dos 
l~onrados servidores que pretende aquinlwar, pudessem soffrer 
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<;ualquer uiminui~o, ,;e inexistente, ou ganhar, na. sua efiicacia, se 
convertido em lei o projecto em apreço. 

· ·Somo~. a,;sim, pela approvação do véto. 

Sala da .Commis,;ão de Seguranc;a, .-\gosto. de 1.935. Piiuio 
Y.o11r[pho l ~·encidoJ . f're:;i<.lt:nte em e.-.:ercicio. - .'lbelardo _J.u::, 
.l{elator. - A.ltlouic> Pereira Li111r1. - Acf.:lmul' Rocltu, Do111wgos 
Jlcllusco. ve1~cido. - Humbcrlo .1íoura. - .-lgcnr:r il-!C'n'c. - Ali
pio C ostal/a.t, ,-enci.do. 

O Ex. Sr: Presidente da Republi~- oppo~ o s~tl véto ao de.
crct'ü lcgislari,·o d<! 15 de !\Jarço do corrente anno. que a.rrrihuia 
aos tenentes con,·ocaüos. suh-ten::ntes, sargentos do Exercito, ::.VIa
nnha, Policia.-; )Hiitnres e Corpo de Bombeiros do Districto .Fe
deral. as mesmas ,-antagens cmtferidas aos officiaes do Exercito e 
.:'-rmada pelo. art. llí5 e respe~tivo ~ L" <h!, Constituição ·Federal: 

ct) no. toc:<111te ao,; ofiici:u:s cotwocados, porque, suanto a 
· cs..,es o proje<:to não fa:~: mai.- io que rçproduzir uma g-arantia a.:;se
gurada nu arr. 165 da cita'da Constitni~ão, quando assi!nta que ·'a,; 
;.>att:nte,; e posto" são garantido:> em tod.a a plenitude aos oiíiciaes 
de actín .. de resen·a e reform~ldos'' ; 

b) no que se refere aos demais beneficiadc;». por :ue os ía
>Ore:-~ em apreço contrariam u~. dispositivos estauelecidos ainda no 
i!TL 165 da Con,:timição. em que o legislador constituinte re..-tringe 
aos oíficiae:' das iorc;as arma<las os .direitos coas .. L:lte:; ·lo ~upraci~ 
u;do artigo e paragraphos ::~eguinte.-. 

~fas. se porventura não pre,·alecessem essas razões de ordem 
!t!gal. vingariam outr.c; co.ncentente:> á propria org~ni<tação e te
chnica. dos :ocrvi<;os militar~!< igua.lmeiue adduúdas no véto . .Assim 
é que o decreto rejeitado _pelo Executi\·o estorvaria a formação 
dos quadros de resen·á ou melhor, importaria no impedimen~o á 
;·c:11ovação dos quadros miiitarcs. . .. · . 
. Dcrr.ais, o Yeto ~numera seis uecretos e um aviso publicados 
de 1931 a 1933, todos beneficiando os sarg~ntos, suh-tc:nentes e 
.>u b-oi iiciae,;. 

Dess:artc a Commissão ~le Fi1~anças, concordando com o pa
recer da Commissão de Constituição t: Justiça, opina ,;eja appro
yaclo o ,·éto em qtte$tào. 

Sala da Commissào de ·F inanças, 16 d:. Setembro de 1935. 
}C'Õo Simplicio, Presidente. - Gratulicmo Brito, Relator. - ·.·1dal~· 
/I.CYf(l Ca.margo. -- CJCm,-ufc .lfuriani. - Pedro Firmc:;a, -Ama
' aL Pci.o:oto, yencidc: . d!': accõrdo com o voto em sepàrado. 
()r/nndo .-lr<11rjo. - .-lma/do Bastos. - Carlos Lu:;. 

\"OTO ~::\1 .$~:b\J(AL>O . IJO SR. AM_ARAL PEIXOTO 

niscordo do véto presiden'cial ao . decreto 1egislati~'9 . d~ i~ d~ 
}.lar~o d.e . .1935 e qu:. assegura aos segundos. teqente.s conv~cados, 
sub-tenentes e ~ub-oi.ficiae.:; _ da .Maripha, das Polici~s Militares ,e 
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do .Corpo de Bombeiros do Districto Federal. f)lle contart:m mais 
de 10 annos de serviço eifecti1·o. <ts ,-llntagen,; do art. 165 e ~eu 
~ 1." da Constituição Federal. 

Entre a~ razões do véto, apenas jul~o prncedente a relarh·a 
ao~ segundo!: tenente.s convocados. "os qual!.s, sendo d~ facto oiii
ciae,; de reserva. já estão comprehc::ndido,; no art. 165. Ç.,.>uanto aos 
sub-tenente.'. sub-ofiiciaes e sargentos. não ::ó não considero in
constitucional o projecco, con:o não vejo em que pos,:a contmriar 
os alto,; intt:rõ!sses de segurança nacion:1.l. Declara o Exmo. Sr. 
?residente da Repuhlica : ·'O kgislaüor . cun,;timinte não podia in
corrér em omissão ao limitar o alcance do referido :lrtigfl. S:: ex
cluiu . da,; suas 1~111ta:.;-ens o~ suh-tcncute:<. :;uh-c iiici :.~;; t• :;;tr~cn
l'Js. o fez certamente em pleno cvnhecim!:nto de causa e :nt:ntu ás.· 
J:odero:;;t.; razões que a i,;:<o ,.:: oppunham. :\largar. por c:)lls~;:uin
te. os dfeito:: do dispo,;ith·o con.-titucionul cqui,·al!" a nmdific;d-o. 
c alt.eral-o no !õeu fundo e finalicl:tCI~. cnn ferindo-llre ;l amplitude: 
que o legislador propositadam~nte. qui~ negar-lhe. l;;~o. por ~i ::.ó. 
C<J.racteri~aria a iucon~tintcionalic\ade do projectO ·•. 

•Estaria de pleno accórdo com o argumento se r. projecto e~
tend~:;e o,; heneficio::. do art. Hí.5 a t odo;; o,; ,;nh-ten::nte:<. ,;uh-offi

. ci:1.e,; e sargentos. 
~1as -tal não se ,-eriika. Sóm~ntc ,;erflo contcmpl:tc.lus :t!ju.!ll~s 

que th·erem mai~ de 10 utmo::. de serl"iço . 
. ·\ Constítuiç.io, em ::eu :trt. lúY, garante: ao,; iunccion:trio.s 

publicas depois de 10 :umo~ de eifectivo sen·iço a sua t;;tahilidade 
no cargo. declarando . ue só poderi"to :'er de,;tituido,; em Yirtude de 
senten~a -jndiciaria m1 n:ecliame proce~so admini:<trati1·o. rel,rttlado 
por lei e no qual Ih~ l't:ril a::se!,'1.trada plena defe,;:l.. 

Porque r:t.~fto ne;-ar-::.e aos. militar<:s o mc~mo direito? O f:tcto 
dd Constituição ter omittido essa regalia. ,;ignific::t tullét prohihi
c;i\o? Não posso assim pensar . me:-:mo porque é o E:xmo: Sr. Pre,;i
dente da ·Republíca quem a.ffirma. qne em rebçiio <to:-: suiJ-officiae:: 
da Armada j!t a solução f::li dada pelo Gol'erno L'ro,·i~orio ao cr~ar 
o posto de sub-official. conferindo-lhe a m~~ma estabilidaue conct:
clida aos officiaes. Não co;!itando a Con::;tittt";;:o :ll! • est::tbili
d:td:! dos ~uh-oiriciaes da Armada. o decreto n. }9$80, de J7 de 
Abril cic 1931. seria :nconstituc:onal. 

Examinemo;; agora o projecto em face da organização das for
ça~ armadas. Nes:;e p:trt icular é mist~r estahc.-lecer ttma d ifferençu 
er1tre o interes!'e da ::Hi!rinhn e o inter.•:le do Exercito . . -\quell:!.. 
compost;L de technicos especializados. necessita reter o S!!u pe~~oal 
~uhalterno. poi~ muito sacr.i fiei o cn~ra á i\ ação a b~tÍ't•c<;f\c. do ma
rinheiro até tornai -o um perfeit<.• especiali,:.ta. 

A re~en·a na1-al· uiio precisa .<er ;:-r;uule: o i•!·vl>h:ma da ~lari
Jlha ~ ter um pessoal capaz de conduzir o seu material com eifi-. 
c!encia. De~truida uma esquadra difficilmentc ella pod::rit ,:.::r re
novada. 

:\'o F..x~rciro ;t preoccupa<;iio deve ::e r a f ormaçiio de uma 
grande rt:Serva.. O ~oldado ao morr.:r, emrega o .:;eu f\~zil a um 
substituto. ü marinlieiro mQrre com o seu navio. :'\Tas como ~c 
iórma a. reserva de t::rra? Será ncce.:S~ario o cidadão p;~.,;,;a r W 
<tnnos nas filei ras ? Não só t: nece.;sario como não f justo. O ci
dadão que ·passa 10 annos .ao serviço do Exercito ou tia .-\r~1ada 
ptrçie ô habito da ~~ ida civil, perde uma lonsa ~arte ele ~ua e:d,;ten-
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cia e diíficilmente elle v1ra a ser um individuo capaz de reiniciar 
1.1ma vida nova. ~ão se de\'e é pennittir o abuso dos reengaja
ntentos, que só de1·em ser concedidos aos q1.tt: demonstrarem voca-_ 
ç:to para a carreira militar e dentro da necessidade dos quadros. 
Mas conceditl oo recn~ajamento e uma vez corr;.~<:taclo o prazo de 
lO annos de effecth·o serviço, o sub-tenente, como o sub-official ou 
o sargento, adquire um direito que ~ justamente o que assegura o' 
art. 165 da Constituic;ão em seu paragrapho primeiro. Pelos moti-
:;os exposto,;. ,-oto, pois, pela rejeição do _ 1·étÓ. -

Sala ela Commissão de Finança,;, 2i de .\'!aio de 1935 ~ .1wa
t ·a[ Pci.-roto. 

O projecto l'is.• assegurar ao:. scgum.los tenentes convocados, 
sub-officiaes e sub-tenentes, e aos sargentos do Exercito e da Ma
rinha. das Policias ~1ilitares do Corpo de Bombeiros do Districto 
J;cdcral. a:' me,.:ma,~ vantagens conferidas aos officiaes do E.'<er
cito e da :\nnada pelo art. 165Ve seu ~ 1." da Constinliçào Federal. 

J. Na parte rclath·a aos seg11ndns tenentes con\•ocado!i, o pro
jecto é e\·identemente desnecessario. Trata-se de officiaes da re
s~:n·;~ chamados ao sc:n·iço acti1·o e. portanto, comprehendido,; no 
art. -165, qUt: se reiere, de modo ~xplicito,. aos ·'officiaes da acti,·a, 
da rcscn:u e aos refonnados do Exercito e da Armada". 

2. Quanto aos sub-tenentes e sargento;; do Exercito, o pro
Jecto. além de modificar substancialmente o art. 165, contraria al
tos interesses da organizac;ão e defesa militar do Paiz. O legislador 
constituinte não podia incorrer em omissão ao limitar o alcance do 
referido artigo. Se excluiu das suas vantagens os sub-tenentes, sub
officiaes e sargentos. o fez. certamt:ntt:, com pleno conhecimento de 
causa e attento .ás poderosas razões que a isso se oppunham. Alar
~;ar, por conseguinte, os effeitos do dispositivo conS'litucional, 
e .. uivalc a modificai-o, a alterai-o no seu fundo e finalidade, con-= 
terinc1o-1he a amplitude que o legislador. propositadamente, quiz 
nc:gar-lhe. Isso, por si só, caracterizaria a inconstitucionalidade do 
J•rojecto. :\ccrescc, ainda - o qne é importante e decisivo no caso 
- que as razões possivelmente e."aminadas e Je\·adas em conta 
reJa Constitui11te, para restringir o alcance do art. 165 e seu § 1 .•, 
ptrmanecem inalteraYcis. O projecto contraria os proprios funda
mei1tos da organização 'das forças armadas. A sua applicação da
ria Jogar. entre outros efieitos perturbadores, a que, dentro de al

.gum tempt>. o~ quadros corre~pon:.lcntes a esses -po~tC'!:: ficassern 
coniõtituidos, em sua quasi totalidade, ue homens inaptos para as 
funcções que lhes cabe desempenhar, tanto na guerra como na 
paz. Es~as funcc;ões e.xigem esforços que só podem ser obtidos -
dentro de certo limite de idade. Os_ sargentos,· conforme acontece 
com todas as forças militares modernamente apparelhadas, devem 
permanecer em serviço activo durante um período mínimo, o suf 
iicientc para alca11Çarem formação a mais perfeita possivel. O 
que se tem em vista é principalmente crear quadros de reserva, nu
merosos e apto!;, em condições taes que ainda possam prestar ser-
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viço~ efficient~ quando mobilizado~. Outra consequcncia inevita
·:el do projectu ,;eria a üiminuic;ão da~ Yaga~. E~sa· diminuição ma
taria o e;;timtllo dos candidato$ á gradt1ação e _ diffictlltaria o 
accesso elos proprios sargento:>. :\ partir de certa é-poca. o Exercito 
~e encontr.\1- nesta situação deplor;n·el :. - ~ó poderia contar. num 
ca~o de mobilização. com o~ s:argenro,; e ,;ub-tenenre;; da acti\·a. 
CJ? lll1mero reduzidi~simo c em grande parte incapazes, pela idade. 
de prestar serviços de guerra. 

3. Súh (J ;-,;pe:ct<' imliddual. o proj.:clo tamht:n: 1~ãn se fa?.ia 
necessario. Afor a o~ direitos n~s::~urado,; pelo .J.r.:grJ ; ,lS letra b 
(lo pagrapho unit:o <la Constituição - cxcepcíc:I.ICS na org:mi7.a
~fio politica de qualquer paiz - ~üo numcro~as · as resoluções go
v~rnamentae,;. \·bando fa\·orecer a sitn;H;ão do,; ,;ar~cntos. suh-t~:
llentcs c sub-officiac~. Entre dia~ lembramo~: 

-- ·Decreto 19.880. de li-IV-31. ereando o po~to de ,;l\h-ofii
cial na ~I ar in h:t ele Gne.rra. 

Decreto 22$37. de li-XI-33. creando o cruadro de ;;ub-
t enente". 

-- Decreto 24.632, de 10-Vff-34, creando o cuadro de e:'
cret•entes do }fini;;tcrio da. Guerra. 

Decreto 23.826. de 2-IT-34, ereando o Tn~tituto de Prc-
Yidencia. 

- - Decreto 21.576,. de 2i-VJ-32- art. 42- pcrmittindo con
signar até 40 % do~ vencimento;;. para en:pre~timo~. 

-- Decreto 23.876. de 9-II-34. concede•1do mai!' nma etapa 
aos efíectit·os no;. corpos de tropa e unidaclc;. escola. 

·-- Aviso publicado em BoletÍ]Il do Exercito, n. S. de 933. fa
cultando o u::o do traje ch·il. 

A applieação do projecto ao pe~~oal !'uhalterno da Marinha 
<i.e Guerra. tamhem não se justificil. :"Jo c:t!'o dos sub-officiaes. a 
.solução j[l" foi dada. pelo Governo Pro\"i~orio ao crear es~e posto. 
conferindo-lhe a. mesma e."tabilidade concedida aos officiae:;. Em 
relac;ão aos sargento~. o regulamento elo .Corpo de :\Iarinheiros, a 
que pertencem, assegunra a perm~nencia nas fileiras aos que. c~m
t:tndo 10 annos de serviço. não ·hotl\"erem soifrido p\mições seve
ras. Assim, garantindo a estabilidade e permittindo fazer o necessa
rio seleccionamento. a lei vigente consulta os interes,;es da _-\rmada 
e ampara. ao mesmo tempo, os hons servidores da •Nação. 

S. Relativamente aos sargento;; e ~uh-tenente:; elas Policias 
,?.:í:ilitares. prevalecem as mesmas r:tzões ja. apontadas. com a ci_!"
cumstancia ainda ··de crear o projecto fortes despesas para o;; Es
tados. resultantes não só da dtalicicdade como da reforma institui
da no posto de z· tenente. 

E' de .lamentar que. no momeJltO opportuno, não houvesse o 
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Foder Legislativo utilizado a facu ldade qu~ lhe confere o art. 37 
da Constituição, par~ ou vir. a respdto, os orgãos technicos do Co
,·erno. em assumpto~; militares. Teriam certamente chegado ao seu 
alto conhecim!nto. já deddamcnte e:!cl a1:ecida~ e justificauas, as 
1 azõ~s qu~:; for<:am agora o Poder Executivo a vetar o projecto que 
estende aos segundo:; tenentes con\·ocados. sub-officiaes, sub-te
nente~ e sargentos do Exercito, da ) ·rarinha. das Polidas :Ylilita
res e do Corpo d:: Bomh::iros do Di5tricto Federal, ~:om mais de 10 
anno:; de ser\'ic:o effecth'o, as vantagen; conferidas aos officiaes do 
E."<ercitn e d:t Armiula pelo art. 165 c seu § 1." da Constituição 
Ft:tl~ral. 

Rio d:: .fandro. 26 dt: _\!are;:> ele l'J35. - C,·tulio V"rgos. 

o· Poder Legisla ti ,.o decreta: 

:\rr. 1." Os se;..rundo~ lell!ntes conYocados. sub-tenentes e :;ub
oiiiciacs <la -~·Jarinha. os s;trgentos do Exercito. da }[arinha, das 
l'olicias )Jilitares <: do Corpo,dc Bombeiros elo Districto Feueral, 
<;ue com:tr~m mai,o uc dez anno,; ele sen·ic;o effecti,·o, f!'Ozarão das 
vantagens do artigo cento t: se,;senta c cit\ Co e seu par agrapho 1.", 

·<ia Con,;tituic;ão Federal. 

:\r-t. 2."· Rc,·og;lm-s! as dispo:Oições em contrario. 

Camara do,; Deputado~. 15 de :\Tarc;o de 1935.- Autouio Car
i<'S Ribáro ti,· A11draclel.- .\lauuel du Nascimcllto Fcmandrs Ta
~·orcr. - lt ' u!,f,•mor c/,· .·Irewjv JJo/la. 

São lidos t: yào a imprimir os s::guintes 

X. 24--1935 

Appro-..•tJ. ,. a,·tn á o T ri L•:: nu! de Conta.r, qu~ r.-c usou o registro ao 
cl.-dh·do cd.·bncde> cutrc o .'1-fiuist.-rio da Viacão t' a. E. F . 
S,mtr.; Catllurhca, pcrrcc cobrcwça de taxa adcliciou!ll sobre a.S 
turifas em ~~ia ar. 

O Tt·ibunal de Cont:1s. em sessão de i de :Vfarc;o ultimo. por 
tl~:cisão proieric.la na promoç;io n. 11. Je 22 de Fevereiro antel'ior, 
elo Sr . t·epn:~enta.nte do :\'lini:;terio Publico, recusou registro ao 
;u:rc'>rd0 cc:lc:bra\lo em 31 de junc.:iro do corrente <tnnc. entre a Ins
l'~tori_a Federal da~ E~rMbs e a E strad;t de Ferro de Santa Ca
tharina. para a cohr:mc:a de uma taxa adcücional de 10 % sobre 
as t~ri Íõts em vi~or na mesma Estrada, cle.~tinando-~e <J producto 
a ser :tpplicado no apparelhamcnto da rderida Estrada. 

Feita a conHilunicação á Camara. esta Commissão. ·a quen1 foi 
presente u officio n . 2 . 949-P-35, de 30 de ?-farço ·deste anno. re-
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ferent<! ao · a~smnpto. r~qm,;ttou o~ · dcmcmos n<:ce~slrio~ para. com 
perfeito conhec"imento. poder opinar a respdto. tt:ndo o Trihunal 
t:náado ·o respecti,·o processo. 

Determin:tr:un o acto do Tribunal de ( ·ont;'"· não s~: t:olllu!
cer o re:;rimt a qúc est.i: sulJordina<la a -Estrada em iace elo ,;eu ar
rendamento ao Estado de Santa Catha.rina : nflO ter ::ido uh::~:n-:ulo 
o ·disposto no art. 7';:.7 do Rc~'Ulamcnto ( icral de Contahilidatlt: · Pu
l>lica. visto niio constar a appro,·ação do Sr. :'liinistro ela Viaçfw 
e· Ohras l'uhlicas '!. hem a ssim. a mençiio expn:~~a ela h:i que au
torizou a celehrnc;i\o tio accôrdo. contorm~ preceitua '' ali t"tt:õl c ·d .. 
§ 1." do art. 775 do citado rc~\tlanv;:nto t: a clausula em qut: ,;o: dc
dart: que o· a Iludido · :tccôr<lo não entrará ~:m \'Í~l• r ::e111 qu.: tenh:~ 
sido r~i:;trado pelo Tribunal de Contas. não ~c r~:,.puu::ahili7.anclo 
o Governo por indcmni7.açiiu alJ.:"uma st: fór m.~:ulu rcf!i~tro. 

O Trihunal. fa7.cnelo a communic;u:ão. accrc,;cen.ta <111c. no 
intuito ele facilitar a acção da Admirli~tra~ãu PuhlÍI:õl. permittiu 
tendo em vis!a anti~a juJ"i;;prudcncia sua. o pecli1lo el~ recon,.:ic!t:ra
~ão. no~ c:~sos de recusa d<: rt:!!"istro. dentro d() pr:Lr.o de 15 <lias. 
c que. no ca.:\o ele que ora se trata. <• :\1 iui,.:terio da Via<;ão· ~ Ohr:t,: 
Publicas deixou o pr.lzo ~e e,;~otar ,;em aprc,:entar reu~rso. 

A Camara já clcciditl que a (•mi,.:,;.ão elo d i,:po . .;iti ,., cr>11tidu na 
:?.• parte <la a! int:a f do Si 1." do art. íí5 do l:{e~rul:uncnto Geral li~: 
Contabilidade P uhl ica. por ,:i sc'o. nf10 con,:tituc motivo ha,;tante para 
annullar um c:ontractn: no c;lso e111 :lpn·ço. porém. ;llént dc:st<~. ViL
rias furam as cau:;a~ <JUe determin:Lratll a tc:cusa dt: re~i~tro. cacJ;t 
qual. tle per ~i. sufficiente para justiiicar o actn elo TriJ,un."\1, que. 
por i~~o. cle"·e ,:er mantido. 

E' est~: o lJarcccr da Crmunissão ele Tom:~da ele Conw~. 

Sala da:> Commissi3es. 12 cl~.: Sett:rnhro ele 1CJ35. - Viciru 
Mcrrqu·cs. J>rc:sidente. - iHan'tl tfr .\l/orar.~ Pui;."fl. l~elator . -
Fbalclv · Ruumllrclc. - Frederico fVnlffcubtlltd. FraucisccJ 
Gvll(tth•cs. - · Jltl tmcyr Barbosa.. - flewtas O r ti~. 

TER:'IW DE CONTRACTO 

Termo de! :tccõr·clo firmado entre a Tn::pc:ctoria Federal das .E::tra
das e a Estrada de Fcrro Santa Catharina. para cobrança de 
unta taxa. addicioual d~: dt:z por Cento sohr~;: a.'< ta ri f a:< t:lll \'Íg"Or 

na mesma E.c:ttada. pa1·;l ser o rc!~pcctivo proclucto apptic:~clo no 
apparclhan_1ento da referi ela estrada. 

Aos trima clia~ tio me7. de! Janeiro do anno de mil no,·eéentos 
e trinta. e cinco .( 1935). pre~e~tes na séde desta r nspectoria. o 
Sr . engenheiro Arthur Pereira de Castilho. chefe do ~abinete . . re
presentando. na ausencia do Sr. inspector. o Governo Federal. . c o 

-Sr. Brasilio Barhosa. que C:xhihiu procuração . finllada pelo S.r. 
·oscar Barceilos; director da E strada d~: Ferro Santa C1tharii1a, 
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outorgando-lhe podere5" especiaes para a as11ignatura deste termo, 
representando o. governo do Estado de Santa Catharina, arrenda
tario da Estrada. firmaram o presente termo de accórdo para <1. co
brança. a partir de primeiro ( 1. ~) do mesmo mez d~ Janeiro de_ 
mil noYecentos e trinta e cinco. de uma ta..'i:a addicional de dez por 
cento (10 %) sobre as tarifas em vigor na Estrada de Ferro Santa 
Catharina. ,ara ser o respectivo producto applicado no apparelha
mento da dita estrada. ele: coniormidade com a autorizac;ão do Sr. 
Ministro da Viação e Obras Publicas. constante do officio numero 
dois mil s.cteccntos· e cincoenu e oito (2.758), de primeiro (1.") 
ele Agosto de mil novecentos e trint.'l. e quatro ( 1934) da Directo
ria Geral de Expediente ela Secretaria de Estado da Via<;5o e Obras 
Publicas. meclianie as seguintés condi<;ões. approvadas pela pom
ria de sete (i) de De1.emhro de mil novecentos e trinta e tres (1933): 

Primeira - F ica autorir.acla a Estrada de Ferro Santa Ca
tharina a cobrar. a 'Partir ele primeir o (t.• ele Janeiro de mil nove
centos c trinta e cinco (] 935). urna taxa addicional de 1 O % ( de7. 
por centÓ) SObre <IS tarifa!; t'•ll vigor na estrada :trrendada. para 
ser o respectivo produeto applic;~.cio no apparelhamento da mesma 
e!ltracla. 

Segunda - O producto clessa ta."'i:a será recolhido ao Banco do 
Brasil ou ·á sua al{encia. até o ultimo dia util do terceiro rnez sub
sequente ao da cobran((.'1. mediante guia ela Tnspectoria Federal das 
Estradas. que cleverit declarar a importancia a recolher. 

Para~apho unico - Os juros pa~os pelo Banco sobre o pro
dueto clepo~o;itado ser-lhe-hão accre,;cidos para ter a me~m;~. appli
cacfio. 

Terceira - A e!'trada fica obrigada a organi7.ar e submetter 
á approvaç.'io d, :i\finisterio ela Via.:;ão e Ohras Publicas um pro
~ai-nma ele ohras e melhÕramentos a serem realizados em um pe
ríodo de quatro (4) annos. devendo as ohras ser atacadas pelo 
criterio da maior ur~cncia. não podendo a despesa annual exceder 
á receita méclia annunl do quatriennio antecedente. 

Para~rnpho primeiro - A fiscali7.a~ão junto :í estra·r~a é obri
~da n acompanhar· a elahora~?ío do programma ele ohr as e melho
nnento~. clevenclo assignar o mesmo juntamente com a adminis-
trn~o da estrada. . · 

Paragrapho· -se~'ltnclo - O programma ou parte que não fôr 
<:xecutado no período .parn o qual fõra approvado. perder:í. automa
tic.1.mcnte o effeito. l>em as;;im os on;amentos c.on:;tantes dclle. neces
~ilando de nova approvac:ão ou n·ovo pra5"0. caso a. e.c;tr:~.d~ tendone 
executal-o. 

Qu:trta. - Appro\·ado o pro~ramma de obras e acqmsrçues, 
fica. a estrada obdgada. ~a submetter. por intermedio -da Insoectoria 
Federal das Estradas. a approva~ão do Ministerio da Viac;ão . e 
Obras Pu h! icas. uentro de rres mezes da· data da approvação do 
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progranu11a acima referido. os v•ujectof; e orçamentos. cuja im
portancia não poc.lerá ser e:~cedicla.. salvo rigorosa justificativa pe
rallte o mesmo Ministcrio. 

Paragrapho primeiro - No caso de obras ou acquts1c;oes de 
materiaes. de natureza urgente. cuja execução ou compra de\'a ser 
feita por conjuneto. pouerá a esrrada fa:;cr cmprcstimos 1\entro do 
Paix. 111ediantc prt!via approvac;:ão das condições de financiamento 
pelo Mi11i.<tro .-la Viaçiio r Obras Publicas. devendo o producto 
de~se emprestimo st:r r~:c:olhido ao Banco do Brasil ou á sua Õ\~en
cia. para os mesmos e f íeitos do producto da taxa -addicional. 

Par:1grapho se~ndo - A npproYação elo pro~r:unma 1le ohras. 
dos projectos e orçamento~. no cac;o 1\o para:;rrapho ;mterior. inde
pende cl:t appro•:;u~ão das condições ele iitunc:iamento. O inicio ela 
~:x~:cuc::io desse pro;::-ramma ~(, poderEi ser autori1..1clo. depois de ap
p~ovadas a~ condições elo empre~timo necessario. -

Quint.'\ - 0;; orc;a!llcntos cla_q ohra.~ e acquisiçõ~:s rdt:rida!' na 
condic;ão nreccdente ~erão sempre e1.t moeda nacional. ;.ah·o quan
do se tratar <le material ele importa~ão. ficando. ne.-:,;e ca~. a or
clem de importac:ão depenclente ele pr~\·ia tomada ele cambial. de 
modo a ser fi.xndo com :mtececlencia o c:tmbio de pa;::-amento. como 
se procede para o Governo. ((odigo ContalL. 2..12 e 242.) 

Parn~aph unlco. Sí> ~erá permittida a importação sem a for 
maliclade acima. ~c a Clltrada l'õe respon!>:thilizar de modo e:.-..-pre;;!'o 
,pelo ex-ce."-.c;o ele clespes."ls decorrentes da Yariação da ta."-'\ cambial. 
Nesta h:o--potheJ;e. o mal-..-imo cl:tl'õ <lespe$.1!' a serem reconheci!la..c; ~erá 
o elo .orçamento. (Condição quartil. . ) 

Sext:t - ComprE:henclern-~c por melhoramento:e; a :c;er custea
dos com a receita proclm~icla pela taxa addicional de cle1. por cento 
(10 %) sobre :ll' tarifas. todos os que augmcntam effectivamente 
o Y:tlor patrimonial <la c~trnda. inscrevendo-!;e perfeitamente na 
conta ele capital . lfuer como inversÕe~õ em obras 11ovas. acquisic;ões 
de hens fixos. renova<;ão elo material pela adopção ele appa.relhos 
ou mecanismo~ <1ue au;::-mentem a .c;egur;~nç."' e o conforto. ou visem 
;~ p;~ilroniz.1rão tln material rodante e ele tracção. taes como enga
tes. freio:'. illuminac;ão. etc. 

Pan1~rrapho unico. Considerar-se-hão melhoramentos prc\·is
tos nesta condição as adapta(ões de freios autom:~.tkos (de vacuo 
ou ar comprimido)_ feitas em vehiculos não dotados desse melho
rc~.m~:nto; idem. de illumin:ição electric..1 ou outro !lvstcma aperfei
c;oado. em vehiculo~ e edificios: acquisicão de material rodante e 
de tracção : con:c;trucçãn ae nova!< installa~Õe!ó hydraulic1.S; idem. 
ele tr.s.tamento chimico de agua de alimenta~o de caldeiras. in;;tal
lac;ões de purificadores e reaquecedores de agua nas locomotivas: 
amplia.cão de pateos de e.~tac;ões. offi~.-;nas uu triagem; construc<;llo 
de· giradores c tri'angulo~ de reversão : installação de balanc;as e car
re1:3dores mechanicos: installações -sanitarias no recinto de esta
ções. off1cina.c; e casas de turma: con~truc~ões dt: desvios de cl'U7.a-
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menta e au~mtnto de.: dc:;yios nas e:;t;•<;ves de ltnmtle moYimento: 
idem. de pO»'tos rtle~raphicos: nov;ts esrações. arm:t%en~ e outros 
c:di ficics ntc.:~sarios ao sec,·içn <lo tm f ego; construcc;:io ele passa
gen~ ele tli\·cl. superior<::~ t: infcr!on:,; : iustallac;ão de hrit:tdores: 
mdho:-ias de tr;tc<;ão: n: for~;o de :l(Jntes: suiJ~titui~üo ·!I e obras pro
visarias JlM cle fin iti\·;,:;: idem. de t rilho p01t outro~ lle maiot· peso 
(ieyando ,·, conta <la ta:;:a ;uldicioual ap~na,; a di if<:rença de: custo 
rclath·o ao accn:scimo de: peso): Ja~tramento da linha com pt:clra 
hritad:t: "inst:dlaçr)e.- de si~na<:s : sy:item<~ ele hloqueio. cahine . de 
lllilllOhras e c.,:t;Lçfic:s ;·;!<f:QtdtJ4T<IJ;hic:ts; "icéh:ltnento da:> linhas por 
J\lt:ÍII de <.:: t:r<:t~s ( ,:Únl\:lltt: C:m 'l.Olla de criaçãO OU :<Uhttrhio!') ; idem. 
ele: patt!os ele· e!'tn<;Üc-'. o fiicína,; c tri:t;.!'t'1ll : cou:<trucção de o Hicinas 
c de clt:positos 'lc t!·a:.:~ão. inclu~h·e :1 aequisic;5o d~ machinas fi xas 
1 opt"ratrixc:s e mntri%c:.; 1. install<t<;<Jc~ e:<peciaes (ar· co:11primido, 
elcctricidi!cle. ac~:tylct:o. pimm'a. etc."> : t:: uutro:; melhor:m1enros que 
po-<,;am ,;~;r das,; i fic:ttlu:; na dt:finiçfto dada ncstn condic;:iio. 

Sctitu:t - - :\~ :tCC(ttisiçrie~ nmteriacs ,;crão reddas pt:!as ins
trucç&s c.:on~tantcs do a \"Íso n·umero ctnto c sessenta c !IC>is 1 1112). 
d.: onze < 11 ) · de Kuwmhm c i'' mil nnn·ct:ntos c ,·intt: e sett: ( 1927). 
ti•> ~rinistro cl;, \" i;u~;m c Ohras Puhlica~·. senrlo as cot:currcnc ia 
admi.nistrat i,·al' ali t•re\"ista,; ,,·,m..:mc cli,;Jlensa\·eis t:m Ct~os c:spe
cia..:s a juixo do GfJI"crno . 

Oita\"a - As ck·,;pt~a~ rdatÍ\·a s às ohr:•s e mah:riaes cl t: que 
t rata a cundic;ão tt:rceira f 3." ). ~cr5.o apuradas pela sua importan
cia rea l. mt::tliantc <lo<.::umentos examinado~ c.: acceitos pela iiso::-.t.· 
Jizac;ão. · 

Para~rapho uni co. :\ nrhninistr:l(;fJO da csu·;tda JWO \·iclt:nciar:í 
para que !~aja complet:t :<cparõtc;:ào c:ntn:: ;1s dt:spesas de que cogita 
o prC!Stlllc:- ter111o Je accõ·nlo e as ele C\l~teio normal ou cxtraorcli
nario c <lt:: c:Lpital. :;ah ·o quanto á:- de dircccão do con;uncto de 
totla,; ~s obra~. 11!> <JU<tts ~e-ri:o rt:!lan! :a~ proporcionalmente ás dos 
melhor:.mc:ntos t:: de custeio. ::c:m que pns:;am :~ct· aU!(llltnt<uk•!>. por 
esse: motivo. a:; ele aclministrac;:ão e direl:ção . 

!'\ona - Qualquer matc:rial :;uh~lituido. em C<•ll$equr.:ncia uus 
mdhora111~ntos t:xecutaclo:;. iicar:·, pertencendo ao Go,·erno. mas sob 
a .:,'T.tar<la ria ~-'l r:.tl:t. até que :•quellc. lhe <I c outro de~tino. 

Dt:cimo - De tmla:< a:< r.hra~ e a.:quisiçiies recebida::. <lepoi,; 
llt examinacl:1,; pda fiscali~;lçfto. sc:r:"t bnada uma acta em tres 
,·ia.>. iic:mclo Ulll:.t no archi \·o llu c.:•tr<J<la. outril no da fis~ali%ac:;ão 
e a rcr<.::cira nn lt1,;pc:c:to.ria Feclc:ral d~ls Estrada~. no processo n:
lati\"(> a c:-õ~t obra rn.l :tCA!llisi<;:lo. 

Dc:cima primeira - .h..s rcqui:-i<;õc:s de pagamentos saiio feitas 
c• o Bcii/C(J d o Jlruú!. r.eb ·Jnspcctoria federal da,; K~tradas. logo 
depois dt: \·eri fic:L!Ias rela fi;;ctd izac;ào a~ despesas t"eal izadas · com 
o,; m::lhoramentos c~ecutado;; e de recehido por e~ta o material ·ad
qu ir ido. 
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Decima st·g-tl!lU:l - C•)mo auxilio J>ara :l exccuc;ão dos melho
r.tml'l1tus e : tcqui~i~õc,; <I~ matcria<:s. po<lcril a lnspcctori:t F cderal 
da,o Estnulas. 111cdi:mtc solicitaçiio da cstrac\a. autoril'~1.r o a<lianta-
1\1\!nto· d~: um .. ,_ JX• rtl: do prouuc:to já depn~itaclo no Banco do Br:t~il. 
não se Ía;r.cmlo terceiro aelian tamcnto sem ju,;ti iica<;ão do cmor~:g-o 
ôo printciro c assim por diante. 

1Jc:o.:i1:tõl lct·ct'ira - Q uaudo 11:1 cxccuc<1o elo pro;.,•T:emma lle 
nhras houn:r necc,;sidadc de altcraçiin <)\1 .;uiJ~titui"õc, urg"cmc,;. 
o in~pcctor icch: ral da:< \!::.trad:,,; pmlcr:t :nttori:t.al-as. dcs<lc qm: o~ 
novo~ on;:um:ntcs niiu ultrapasscn 1 a importancia de cincocma con
tos •I..: r.:is f 5'J :CJ(J(J~{J(J(J J. acima cln IJIIill !-Cr it ncccs:-.aria a :tpprcn·a
ç;i,, f)(J .\!inisrro _ela \'-i:H;iio c Oh,-:t.~ J'uhl ica.~. 

)):;cima quarta - O Jll'nductQ cla taxa :ulclic;emal ~crà cscriptu
r.te!<, t.:lll t.:OIII:l c,;pecial . abrindo a c~tra<la um livro de rc:~i:'tro . 
• to qu:.l const~m " inrp(trtanci:, arrec:ul:ula mcll,;;,Jmcntc. :, data •I<> 
~nt r\!colhimcnto :10 B:u1co elo Bra~il. nu :'t ,;ua a~cncia. os j uros 
accr~scic!Cis . :L importanci;L elos cmpn:~tinto:<. ~~~ acto~ clc appro,·a
C;lO da autorizacão p:Lra \!X.:cucii() <bs melhor:uncntos c: ••<:~tui:<il:i•.:,; 
ele m:ucri:tl. :cs dt:spc,.;L' idtas e d;tt;~) <lo . .; n:,;pc:cti\·o,; p:t:,::mncmto::. 
em fim. tu <lo '(lll' imt:rcs:<c ao nH>vimento 1k1 iun<lo constituielo em 
Yirtu•lc 1I:L c•m<ii<;?ll> J H'Ít~ldra ( 1! J. 

l'ar:q . .,.,-<tpho prituciro . Fica a cstr:lliõt <lhrig-;ul:t a ;wrcscnt:1r 
Ull!i! clcmon str:u;:iío annual. dcntro do primeiro t rimestre . <lc cada 
anuo. do pro<luctu <l:t :trrcrad;H;rt.> da taxa :ldclicional c !los juro;; 
notific;ulo:< pelo Banco com a re,pectiv:L app1icaçiio. I! u111 holetim 
mens:ll das i:tlpl')rtancia,; arrcl·at!adas tre,: mczt:s a nto::s. 

P~lr:t~rapho se~t1:1r1o. :\ I nspc:ctoria Federal das Estr.ula:: dc
,·e.·:·, le r i•lcntico rc:;-i~tro .. no qual ,:crf1o l:mç:~da,; ;~,; autori;r.ac;ões de 
pa!-f<lt\lent·.l e a a rrel·:ulac;iLo. semr:rc coniromadas com os holetins 
de cm!l:l corrente: elo Hõtnco . . <cmlo t.Js l:tliC<tlll<::nto.~ icito:< pela cópia 
elas guia!> de r•:colhim'!nto e pela,; ordtns de pa~unento. erue serão 
archivadas po1· Cjuatro 1 4) :mno:;. de modo quc: esteja ,;cmprc :tpta 
a prc:nar ~.o :nini~tro qualquer in inn11ação sohrc ;!,; opo.:raçcit:~ fe itas 
com o prc<lucto ria taxa acldidonal. 

l>ccima qu inta - E' e.xprc ~:;amc:ntt: vccl;Hla " inclusão ele qual
l(Uer obra dt: cu~teio onlinario ott .:xtraonlinari<> na conta das ta

. xus udclicion:Jcs. cumprd!c:ndcudo-;o;c: como tl<: cu.-;leio : :1.-; •lespe,;;cs 
I(Ut! fi ;r.er~m com o tra it:go de p:t~:<ag"eirol' <: mt:rcadorias. com os 
reparos c const:n·açfto do mato::rial fixo c roclantc:. Qific:i:las. c,sta
cõ<:s. par.~das t: todas :ts depe1~elen..:ia.; da ' ·ia ic:r rea . taes como ar
mazcns. o i ficin:ts. do::posito~ de qualquer rlaturt:%a, i nsrall:u~(íe,; .:s
occiae~. elo leito •la cstr;uhJ c cle tv1las :1:0 ohras de arte. l•cm como 
a__, de adtllin istr:u;iío ~,..-;,1 , dc-nt r11 •)u i•'•ra elo l 'ai Y. . 

E. por h;l\'crc:m a~,;im elt:daratlo. e,;tan•lo acct.rclc:~. !avrd o 
pr~::scnte rc:nn0 'IUt: lhe:; foi lido. c por n..:lmrcm Ct)ll for me o ll««i{,:'n:t
ram. com as te,;temunhas prtscntes. c co1nmi~o. Franci~co Thial!O 
Alves. se;...'Undo c::criptumrio da ln~p~:c:ori:t Fcdt:ral elas E strada:>. 
qt:e o e:;crc:vi. 
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Rio de Janeiro, 30 de Janeiro de 1935 . - _.-1-rtlz.u.r Pereira de 
Castillto. - .P. p . , Brasilio Barbosa. - Fraucisco Thiago Alves. 
- Al~·a.ru Pacira da Coslcr . officiaL - Roia11do Julio Duelos, 1." 
escriptmario. t,Sobre estampilha.-; no Y<~lor ele 38$200) . In!ipecto
ría Federal das Estradas. Visto. Em í de FeYereiro de 1935. 
Arll111r (:;,,sfillw, chefe do ~abinete. Conferi. Rio, 7-2~1935 . -
Frandscc Thioy(! . 2." e;;cripturario . · 

l'MU:CF.R 

N. 25- 1935 

:l,'cmdcr archircrr o rrqttcrintt•nfo dc BitcJr ]nlll1as. pcdindo fcr.:orcs 
pam a induslriu- m:ciClnal de artcfactos de borracha; com pa
recer da Cnmmissti(l ele Finanças. COIIC<>rdalldu cum o dtt A gri-
cultura . 

1 AJ.,'TÍcultura 3 e Fínanc:as 17 - l'rimeira le<;islatura) 

lncontest<\\"elmentc. é a t.,C'lrracha um elos productos que maior 
importancia representam. ua economia do ~orte do Paiz, e sua ex
porta<:flO. dec.:ahinclo. n:iC'l influe sómente na situ<lção financeira 
geral. como pôde affcctar a hase da organizac:ão do trabalho. no 
Scptcntrião. pois toma improiic.."Uo todo o esforço da ):!'rancle quan
tidade de serin1-'11eiros CJUt! lá e.xploram a he,·ea-negra e ameaça 
até a paraly~c:ão da indu5tria e:-.."tracti\·a ela Amazonia. 

O de::n:;;cimo da ~xportac;ão da borr<lcha que. de 26.162 to
m:ladas. em 1927, annn ;la mais vulumosa proclucc;ão. nestes dois 
ultimas decennios. para 6.224 tonelaelas. em 1932. dá-nos uma idéa 
da contracção economica que se operou naquella região . 

O aproveitamento industrial da borracha. entre nós. abre o 
caminho dp consumo a uma das materias prim::ls indispensaYeis 
para o conforto ela villa contemporanea e o equipamentC'l elas con
clucc;ões por autOI111)\'eis. solução \"enccdora nos nossos problemas 
ele tra.n~porte. de pas!<a~eiros ou mercadorias . 

Já em 1926. o illustre Pre$idente <lesta Casa. prefaciando uma 
e."ct!llente monographia sobre a borracha, achava que a opportu
niditcle elo remedio. inten·en~ão e:>tatal - "ainda não esta \'3 com
pletam::me encerrada ... 

E lembrando a: nece~sidadc da organizac;ão da materia. dizia: 
·'E' o primeiro motivo 1. explomc;ão ela bor-racha) . o de que não 

no:; é licito. em pr ó! do n O!>SO dese.m·ol\·imento economíco, manter 
no ahanclnno. fonte ue ,·alioso:; lucros." 

- E' o segundC'l : " o de que nos cumpre o de,·er de ass1strr 
com o concurso tle nos;;as materias prima..;, ine."ploraclas ou sl'lbre
salentes. á \"ida industrial de outros povos que dellas venham ter 
necessidade imperiosa." 
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Entretanto, parece-nos que se encerrou a opportunidadc. no 
decc.nnio que decorreu dnquclla ~titirmaçào ;tté hoje. e muito ~e 
modificou, para peor, a sttuação da borracha, no Norte do Paiz. 

O ''de\'er imperioso de as:;istir com. o concurso lle Hoss<<5 ma
terias primas. inexpiorada:; ou sobresalentes'', pas~ou a ser uma 
hypothe,e de ·vantagens, no passado, para se tornar hoje uma ad
Ytrtencia e amanhã, tah·cz. nccc5sidade ele se crear um com.-umú. 
uma utili4ação, no paiz, para o esforço ' extractivo em que a quasi 
totalidade das populac;õt:s do Acrt:, Atnar.onas c Pará (cerca. de 
Cjttatro milhões de habitantes). empregam a sua vida, mantendo 
Jlermanenten1ente a occupação de uma extensão territorial tão 
J.,rrande ccmo 40 % do territorio nacional - 3 .400.000 k2 - •· A 
competição triun1pimme elos outros pwductores ele borracha. por 
mc:io tle plantaçüt:s systematizadas - industria agrícola - nrruinou 
completamente a exploração dn horracha nacional:. - b~tyri,rlJJu 
,·xlractit•e,. Ad,·ertencia~ t: projectos pa:<saram. porC:m. a.té 'que se 
che~ou á situa<(ão actual: exportação 6.224 toneladal'. yaJor 
10.626 contos. apc:nns 1 % do con~umo elo mundo~ ... 

Das declar:u;(íes com que os requerentes informara111 o~ ~
clarecimemos pedidos. \'emos qut: dl~s nmnu iacturam 500 tonela
das de borra.:ha. por :mno e c1ue. com outras fahric;ls equh·alente~, 
no paiz. em mm1ero de ó. utilizam-se de cerca <le tres mil tonela
das. ou sejam 11 % t!a cxport;u;ão ma.'(ima. do:; ultimo:; tt:tnpos ou 
50 % da export~Ç•o •nenor 11ue ti,·emu>. em 1932. 

Estas considerac;ões. relath·a,; it pos.~ihilidade de: darmo:; ex
tr>~cção. pela indu.stria na~:ional. a uma parte. ao meno::. da borra
cha extrahida, na Amazonia. despertam o nosso interesse, no sen
tido de se prel'er o futuro do trabalhador do:; geringaes. pc:noa
n!!nten:ente amea<;adó de ser a sua ,;ima<;ão peor ainda, pela con
correncia de outro~ p:lizes. or;anizndos incompara\'clmente. por 
technico:; e,_perimentado:<. c le,·ando un•a cleanteira de 20 anno$ 
de racion:tli7.açfto. 

Estudando a t:xpo.sH;ao dos rt:cJuerentes e os assumpto~ que 
se relacionam Cl•nt ella. encontramos o m.:mori:tl que o !\.Iinisterio 
do Trabalho. Conunercio e Industria Íl\7. acompanhar ·o ante-pro
jc.cto da crea<;ão do Instituto da. Borracha e da CaJ>tanha, onde se 
cogita Lle uma - "indispensavel revisão nos fretes, nas ,·ias de 
transporte e nH:smo. ma i~ etiiciencia. n<1.s mesmas.'' - ~[emorial. 
,fls . 5. 

Além disso. o mesmo memorial. a il.~. 20 se refere ás usinas 
à~ heneficiamento que funccionam. na Amazonia. procurando at
·tender aos interesse:; de todas e. a fl s . 66 aborda a questão prin
cipal deste requer imento. sob a epig-r<tphe: Garantia do • Transporte 
Economico. 

Assim. em vista da circumst:mcia. de ter apparecido um pro
jecto. encarando por wn ponto u~: ";stn. mais geral. os intere:::se,; 
da Amazonia e no qual é attendicla a pretensão dos peticionario:;, 
opino pelo archh-amento cle5te requ~rimento. uma vez que o ob-
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j~cto do m~~mo já <:stá ahri~<tdo no projecto <h: que cogita o me
morial rcftrido. Opirw ainda que se cmnmunique aos ínteressados • 
o teõr cleste, l>l!lll como ao Conselho Federal do Commercio Exte
rior. ~ .'irtllur .\"á;,ct . Pn::;idente. - Cid H. de Castro Prado, 
Relator. -:- l-/uiJI/){'J'/ú N.' . de· .-ludradr. - Trixfira Leite. -

. Cardillo Fillw. _- 1 aaquim A. Scr111 puiú V iJnf_ - Viá~·a Macedo . 
Pirc•s Guyosú. - .'itllllrclio Coslfl . 

I'.\~1-:C~: Ic 11,\ C.:CI~l ~liSS,\tJ 1'~: FI.XA.XÇ.4,S 

A Conunissiio ti..: Finanças. ao c:.xaminar o rt:<tuerimento de 
llitar [nn:u,. p~:dintlo iavon::; para a industria nacional de arte
iados de horracha . no,; termo,; rlo hril h:mtl: parecer <la Commi,;
são 1.k .-\;.:-ri.cnltu r;L sobre o assumpto. é dt: parecer que se mamle 
archi\'ar o m..:ncionacl<> n:querimcnto. uma vez. <)u e ;L materia foi 
tratada clm11 morlo ~1:ral. por um projecto rJue. jit transita na C1.-
111ara cios Deputados. c quc acolhc:u devi<l:\mente os intere.,;ses 1 ~:
;:-itimo:; <la :\ma;(Onia c ria no~sa industri:t ela borracha. 

Kío <le J:m~:iro. 13 ele Setcmhro cl~ J!J35. - Joiiv .')'implicio, 
l're~i<.lc.:ntc. - Ab.-turclo /",·, !JII<'Íro C.·.mr. - Orlando Araujo. 
Carlos l.u:;. - Frtm.;a Pilho. - Samuc:l Duarte. - Cardosa de 
.VJ('//ll .\"cflo. .·lmarcrl / '<'ixotu Ju nior . 

N. 210 !\ - 1935 

( 1." lc~islatura) 

1<.-rlcr-.:(ii<l , Jtcrm 3: rliscu.l.~<io, dv Jtrojcclrl 11. :no. d,· 1935. 1 • k
!Jisllltura. iustituindu 11 Cai.nr d~· G,mwtia ,. P-r.·7•idcucia da 
Uolsa dt' Fmrd•1s i 'ub/i,·ns do Nio d,• JanârtJ. 

l Fin:mcas 227 - 1.a l t!~islatura) 

O I 'nrlt:r Le;.ôslati \'O rlc:c ret:t: 

Art. 1." l:ica in,;t ituida a Caixa dc: Garantia c l'rcvidencia 
elo:. CCJrn:ton:s •la Buba de Fund•1s l'ul>licos do Rio dc: Janeiro. 

Art. 2." E' ol,r i.~o.~tnria a i;.:-ual con1participaçi'w da Caixa por 
too!os ''" currc:wre" mencionados no arri;.ro :mu:rior . 

. '\1·. 3." .-\ Coixa sc:r:'t constituída pela univc:r,;aliclade elo pa
trinwnio '! das n:nd<t!'_ <!a golsa ch: Fundos l'uhlicos do Rio ele Ja
ndrn c da Corpom<;iio d os Corretor~:~ . 

Art. 4." .-\ Caixa ter;·, por fim: 

rr) torn:tr di c:ct ;,.,, a rc:'pn_n;ahilida<l<! c lo,: COlTc:tOre~ ria bolsa 
!'h')~ :;.'=u~ !Lctos iuncclona~s: 

b ·, fr,rm:tr um peculiu para sub:;i,:tencia tlo corretor em caso 
de inqJiclex completa; 
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c) amparar il família du co1-r~tor c:n t ç;t:;n de lllorlc . 

Arr. 5."' O ptrulio formado pela n:pw·iiçil". do acri,·o Jinc 
da Camara Symlical entre.: o~ cttrrctorc:' ,;cr;'t i;.:·u:d para c:ul;t cnr
t'etor (' :tS :;u:tS :ilttraçi)c~ :;crf\0 CStaht:lccicJa,; Clll a,;"cmhJéa ·~era! 
do.- correrorc!> ~o!J J>t·orto:<t :t da (amara S~·nclil·al da Bolsa. c>nvilla 
:1 Comm i~,;ãn ele ContaJ.il icl:t:lc. 1w di:t I() de J attc.:iro d.: cad:i :til til> 
Jla•·a o annu curn:ntl'. 

l'ara~r;tph<t un ic<t . !'\c,;,;;, a:;:;~:ml.lé<t ;: ~:ral o cn:diltl para '' 
pcculio ~t:rit cletcrlllinaclv tlc.:poi;.; de orçada a receit a c i ix:ula a clcs
ptsa ria I..::Jba. t:<llll t.:cm:;Íl-(llat;flo ela . n:rh:t c.:xprc:<:<a para: · 

11) pag-amt:nto de ~c::u pess11:d achnini:;traiÍ\'U; 

h J :t <•J>O:'('Jlladcria c pcn,;fw do:- cm)l"c~a<!o:' da Bul~:~ nu:
t c rnH•,; cl., an. 20 c ,;c.:l-(u i n t~,.: 

c) c rinsc:n·;u;;iiiJ c mellwria ele · ,;ua séclc: 

• 
ti> matmtcnçfto cios sen·içe.,; oh: CCJnt;tf,ilitl:trlt:. rlc colaçi\., dc 

títulos c rlc t':tlllhio: 

f l dl:l-ictwol\'i :ni:nto ele ~cus c!t:part:um:ntu,.; l c~:11:s c t~dmi
cr·~ - cu mplt"tado!' pd;1 .• ll:t parlt t.:nllural. com hillliu tlt~t:as c c:<tu
clo!'· c:<pc:ci:dizado;.;. annua riu" c rc.:\·i,:tas: 

! I ) t"Xccu!.;ii<• <111 tli~po:<tu elo art. 222 c seu p;u·a~r:tpho uako. 

:\rt. li." .·\ caixa ·~ct·:'l at!mini:-aracb pda l 'amara Symlieal e 
fi~:;u·it !'Oh a fi~c;d izaçii<J c!c uma Cc•nnHi~sãn clc Cont:thiliclaclt. com
po~ta clc trt~ membros. deita pda ;,,;,.;emltlc:l ~trai, t:(lnjunct;unc:n
tc COill :1 l~1m:.ra Synclica l. ôl lO tl1· J ;•nci r c.• ele: .;:,ela :c lll\ IJ. 

· l ' •<ragraph c) unic(o'. O corretor ckito mctnl>ro ila Camara S vn
cliç;d n;LO pmlcrft ~er deitr. m~:llllcro rla Commis4t<• ele Cuutabilitl:~<lc:: . 

. ·\n. i ." !'ara a !'iltÍ!'Í:u;i'to ela rc~pcmsahiliclaclc do cClrrctor. 
n~rs seus :tctos funecinuacs. !>-t• ~c: rc:c,rn:ri< a•J pc:L-ulio I]UC:: lhe iür 

· e~w.hdccido :t 10 de Jancirfl c!c cac!:t anno. c!c:pui:< de ~;:,:~rJt:ula :< 
f ian,a c qu:r::squcr hc:ns que:: po:>sua. 

~ 1." Entrc::tamo. a:.; mult:l~ imt•u:<t:t~ ar, c;(Jrre l:Jr pela t'amara 
Sn1dical ,;erão dircctallll'llh: rlt:scontada~ do pct.:uli11. pda prnpri;t 
c;mlara.. 

* 2."Dc:sfalc:ulo n pc:culio. po1· Jllulta impo,;t:< au corrctfJr pda 
Camara Synclic:d. cm por <(U:tlqucr outr ;, n1CJIÍ\·o. ficar;', o Córrc:tor 
suspenso ate! CfUt: o ·reinleg-ral izc:. 

Art. 8." O peculio n:io ,;c:rá ohj cctn, no todo ou c:m pa r te: 
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a) de qualquer contracto que importe em cessão ou trans
fercncia elo mesmo a terceiros. não sendo admittidas procurações 
em c-.Lusa propria para o seu recelJinteJltO; 

b) de l'}ua.lqner imposto ou taxa e de penhora. não respon
dendo por dh.;das contr.l.hidas pelo seu titular, a não ser a res
ponsabilidade. funccional do corretor, proveniente de sua gestão· de 
official publico. 

Art. 9." O peculio. não reclamado até tres annos de aberta a 
,-a~ de corretor. prescreverá em favor da caixa. 

· Art. 10. Em caso ele morte do corretor. o seu peculio per
tencerá á sua Yiu\'-a. herdeiros ou leg-atarios. Em caso de exonera.
~ão a pedido. o corretor ·recebem 80 % de seu peculio. ficando os 
20 % restantes pertencendo á Caixa . 

~ LA Se o corretor fõr demittido. o seu peculio. clescontados 
o::. 20 % para a caixa e solvidas a.s suas responsabilidades funccio
naes. ~ar:unitlas pelo mesmi'l peculio. será. applicado em títulos fe
deraes. adquiridos com clausula ele inalienahilidacle em nome ela mu
lher e herdeiros do corretor. 

~ 2." O corretor exonerado a pedido poderá transferir o seu 
pcculio sem desconto. para o seu preposto h'l mais de dois annos. 
caso este o venha substituir no officio Yago de corretor; 

~ 3.0 O corretor só poderá exercer esse direito. de.~cle Que pro
Ye n:i.o e!ltar !:enclo processado administrativamente ou judicial
mmte. por actos funccionâes . 

Art. 11. Quem fõr nomeado para substituir o corretor fal
lecido ou exonerado. f.Ó poderá ~e empossar no officio. depois que 
:-ccolher á C'lixa. a import:mcia correspond~nte ao peculio integral, 
que tinha o !'t:u antt:ccssor . -

Art. 12. A Caixa. mediante decisão da Camara Sv"Tldic:\! e 
tia Commi~são de Contabilidade. em reunião conjuncta. Só poderá 
:>..pplicar !'Cus fundos em compra: 

a) ele tit!llÕs feclerae!': 

b) de ti tu los d~ empresas nacionaes. que o;; tenham ne~o
ciados e cotaclos na Bolsa a Que estejam com seus div1dcndos em 
dia. a juizo ela assemhléa ~eral elos corretores. com a pre~ença de 
3/4 dos corretores em exercício. 

C) de Ínl!llO\'eÍS. 

Art. 13. A Caixa só poderá alienar bens. por dec:isão ela ü
mara s ,,Hlical e ela Commissão de Contabilidade. aoorovada pela 
assemhlt!a geral dos corretores com a presença de 2/ 3 dos corre
tores em e."ercicio. 
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:\rt. 14. Os director~;; e fi~cae,; da Caixa ,;àu p~s~oalmemc 
responsav~is pdos a~:tos vrati~:ados na sua administração e iic-am 
~:..jeitos is penalidades criminaes predsta~ na:; lei:;. pnru os deten
tores de dinheiros publico~. 

Art. 15. Ao corretor t!Ue não exercer o ofiicio. por im·ali
dez completa, c o requt:rcr fL Caixa. ~erà conc~dida uma pcu~iio 
corr~spondente a (i % _elo seu peculio. 

-Para~apho unico. A pen~ão t-xtin~ue-~e com o levantamo::nto 
"do peculio. 

Art. 16. O peculin ~.:. poderá ser levant-dUO pela ,.-iu,·a. her
deiros ou legatario~ do corretor. 30 dia;; depois de o haver reque
rido á Caixa. mediante exhihiçào !lo~ documentos julgatlo.c; nece,;
"<trios pela C.antara Syndical e pela Cuunuissão de Contabilidade:. 
caso no oiiicio ,-a~o não haja nenhuma opera~;ãu a ser liquidada. 

:\rt. li _ O S~rmlicu rcpr~sentará. em Juizo ou ióra deste a 
Caixa. que u:r:í. sua ~l!de e fôro no lol'a t onde funccionar a Bolsa. 

Art. 18. O mandato da Camara s,·ndical e o da Commis~ão 
de Contabilidade come<:arão a 11 de J anciro e i rã o até 1 O de J a
neiro do anno seguinte: 

Art. 19. Para melhor execução clcsta lei. !ic:.1.rá a Camara 
S:yndic-41 e..xpressamente autorizada a re\·er o ~eu Regimento In
terno e tabellas de emolumentos. 

Art. 20. Aos empre~clo!' da Bolsa do Rio de Janeiro seria 
conferidçs os seguintes direitos: 

a) estabilidade no cargo depois de cinco anno~ de .c;en·i~os. 
exceptuando-se os actuae.c; empre_::-ado.s. aos quaC$ desde a publi
cac;ão desta lei fica ass~rada aquella estabilidade. 

b) apo::entadoria com todos o:; vencimentos. depois ele 30 
a unos de sen,iço;; ou compulsoriame::nt: com 68 annos de idade:: 

c) aposentadoria por invalidez completa. com todo5 o:: ,-~n
cimentos. após. tres annos de $ervi~os: 

d~ pensão de 40 % de seu,; vencimentos. aos herlieiro5_ de 
accõnlo com o art. 10 e seus paral{rapho,;. do decreto n . 24.615, 
de 9 de Julho ue 1934. 

Art. 21. O direito á pemão e..xtin~e-se nos caros e.."pre,;sos 
no art. 12 do decreto n. 24.615. de 9 ~c Julho de _1934 

_ Art. 22. A- Camara Syndica! emprel{:trá o actual patrimonio 
da Bolsa c da Corporacão elos Corretores na construcção do edi fi
cio da séde da Bolsa, até sua integral terminaçãt' . 
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l''ar;tJ;r:tplw unicn. I ;tua! appl ica"ão to::ri1 tJ fundo )Kt.trimonia[ 
'Íórmaclo pelo pro<lucto ela taxa :uillicional creada pelo dt:creto ·nu
lllt:ro 22.651. <lc li clc Abril clt: 11J33. até que firtÍtCJII !-'alrl;ulos todos 
Õs <:o)onprumis~o~ a~~umidu,; pd:t. Camara Sy_ndic:tl para a cons-
trucç:io do cuiih:io. -

:\ n . l:i . O t:•lifici(J d:t. B•>l,a e <l:t. Coq,oração do,; Corrctore,; 
<lt: Fun,;o)-- i•uJ,Iicfl,; •la Capit:tl J:"cdcral. vra clll con3trucção. sb 
!-'~ri1 iucorpor:tdo ar1 fum:u ela ( :aixa dt: Ganmttas t: l 'rE'\:i1h:ncia. 
dt:pui, t.lc ,.;dthtd•>s ltodos us comJ>rumissos. que lht: ,;t:jam -conct:r
llt:lllc,:. a,:~umicll'),; · pela Corpora,:lt> dos Corrc::torcs ele Fundos Pu
hlicos ·da Capital Fctlt:ral. ;1 fim de '!Ut: a :<ua iu::orporaçfto st: di: 
lh·rc: c ~l;:scmh:t~acacl:t de todo <: ctualqut:r onu:; judicial ou t:XtrOI
jucli<:ial. 

_-\ rt. 24. Fi~:a o mandato cl;1 :-tctual t'amara S"nc!ical. c o da 
C onu!li,:são· de: Contahilirladc que i cor deita. prorc.~acfo at~ 1 O <I c J a 
ncit·c, de 1 'J37. 

Par:l~r:q,ho unico. Eutrctmno. o primt=iro )leculio ,erá c~ta
lu.:h:citlf> 3U dia ,; dt:pois ela ,ouhl h:açftO dc:,;ta lt:i. · 

~ala ela Conuuissão. em 13 dt: St:tt:mhro de 19.35 . - locia .\'it~t
pliâa, f>n::;idt:ntt: - .·lbdurdo Vc-ruul'irc• Ccsur. Rt:lator.- A ma
rui l 1t'i.l·c•!r• .1 uuior. - Cario.~ J.u:;. - J>,·dru Firm,•::u. -· S(.(IIWC'l 

Duarl•'· Or{al!l!n .·1rwcja . - /·mll(ll 1.-ill•v . 

E' lido t: Y:tc il imprimir. p:ll'<t. ~t:r remt:tticlo :'t Com
missftrJ Ext:cuti,·a. :le nccõrd:> com o art. 1'46. ~ J.". du 
H.c~nllc:ntn lme;no. o st:r,:-uinte 

I'IWJ ~:ÇTII u~; IH·:.o;<ll.l.i,.\0 

~- ~- 193.5 

c l'ritm:im k~i:tlatura) 

A ! ll'f !l IIS s:s; 3." r .J." do url . 112. du N..-gimc-ulco lutc:mo 

( Cvm . E.:->t:cuti\·a n. 3-+ - 1.• lc:)!i:'btura) 

.-\ l':ullar:t. elo~ D~putaclos rcsoh·~:: 

lú:olija-~t: o § .1." do an. 112 cio . 1-:c:~im~nto: 

'·O~ requt-rimc:nl(o.s de: ur~cncia p!JIIt:rào ~er apn:sentados em 
ctualqucr CJCC<tsi:in c ,;;i, pc,clc:riio :-:t:r _sulum:tticlos 'á npprova<;ão si: 
.t,;; ,;i~nados por cinco IJcputado~ t ::e ju,;;ti ficados tia -tribuna pur 
11111 ele sec:-1 si;_'11ataritJs qne dir;\ em rt:~umo. no t:sp:t<;o de 10 mi
'nutrJS. clu contc::úclo ela propo.skiio e cont'fo\·ersia porvclltura a ;;eu 
re~peito existente .,. 

Rt:~lija-;;t: o ~ 4:· do art. 11 Z do Rc:;imtnto: 

I ndt:pt:ndcrão de:;ssc.- numero de ;1ssignatura~~ os requerimentos 
de urgem:i~ !>lll:scriptos f.tlo Prc:sidt:nte ele umn Conun1ssão, pelo 
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r<:l:ttor dtl 1':-ojecto a qu~ ~e 1'\:kr ircm. rm pnr qu:tlquer mc111hro 
da !\·il!:<:t. ~t:ntlo ohri~atnria a ju,;riiicaç;io prévia na f•>rma tio pa
rag-rapl:o anteri•1r .. , 

Sala das Sc:.;,;~ies. I() ele Setc111hro de 1 !.135. I Vtllllf,·rt.·v 
Pildw. - 111Jrf!''·" dr :llct!âro .•. -- loti(' .\',·t•es. - Or!m·io .\fw;
!JIIbciru. - - J<,•yo Barro.f. - .'úm:;u !_,·,j,,_ - Rnlxrlu .llur<'ira. 
- :l1arnrio d,· .-Jirucida. - Fr·ruwrdc.< l.iru-<r. - Carn.-iro de !<c
=• mie. - l',•,f4'o f . tlfJO. - 11 •'trr·iquc· I Jods<,·ar//;. - Hur·ros Cas
.ra! ~ - .\' irolau I ' '''!JIII'iro. - . ·ll<•f.( I 'itÜ/111. - O.<cur Pouluura. 
- l'rciro Colmou. - f>iul:ciru c:wya.c - / .ui:: l·'iaurw. - f>fi
nio TouJ'iulro. - !.m•rlc Sct?t!ml. - Huptista l.u.<anlo. - .lrlfwr 
.:icwfo.<. - G orriL'S· Ferra:;. - ft~ir Tu~·or. - { 'úuftfo Narrmffr,·
lc . - .·ütfrnbu! Smii' ('S. - . f.lurrriii!JIIS f'dfusn•. - J oi,< c' .·lll{jiiSIU. 
- A !tlc Stllll{'aio. - .-1 Cllrcio Torre.,·. 

O Sr. Presidente - E~til iimh a lt:imra do cxp~··li,·mc. 

O Sr. Generoso Ponce ri' .-la artf,·m J - Sr . l'rc~i~lcnlc 
n:cchi ho11tc:m. rlc Tre,; l.:q.('Ílotl\. no m.:u E~t:ulo. o ,;c;..'l!intc teh:
granHua: 

·' Communi,·:uuo.~ Vt>~,;t:ncia IJUc rl~poi,; ter a ,;,;unJÍUO 
11 :.:-overrin Estado lJr. ~\'l arin Cnrréa. nn~ :;entiJHt)~ ,itun 
ambiente apprehcn"•ie,;. \·isto ciclade cst:tr in i ~,;ta<la ja
;.,'"llnço,; que prO\'ot·am c insultam amij!ns I 'nrtic!o Ew,lu
cioni:<ta com fito provnctrem cem ilictcts ;, iim c!imin:tn:rn 
c!ois elo,- nos~os chefes e aqudlcs <JUe crm1 t]eflicaçiio m:m
!êm :>eu posl•> em fn~c: taes altitude:- nos sentimo~ sem 
;;.• r.mti;1.;. :\ tt,..ncjo,;;,,; ~; uclaçiie,;. O {)i •·cctn rio E VIJiu
ciouisra: - Ort~wia Si(ljr,·Jo Nori::. - /h•ut"<'OIIII" (;l/r
riu. !.c·trl. - .'>-. Fcu,·lou Costa Lima. - Sdl(ls/u!o 1-"ián~ 
ti,. Alllínr.lc . Cilri.,·pira Ct~iml,nt. -- Ncw;:imlo dct 
C rw /w . .. 

Sr. Pn~sidcntt:. tra~o ao cunhccinH:nto tiesta Ca!>a c da :Xaç;'LO 
os ~r:-t\'C~ aCCJ!Itecimenttr:-; relatados nesse tch:~r:unma que acabo ele 
ler. c que vêm dar ra:di.o itqucll~s cJue previam diag somhrio~ p:tra 
o Estado d~ .:.vr.atto Gro,;,;~ com a ·,<>c~rr,;ào ao ~cn·cnw de minha 
tl!rra <io Sr . :\la rio Corri·a. 

O Sr . Antonio de Góes - Sr .. Pre,.id.:nt~. na miuh:1 re
ceme leitura do Boletim n. 10, do :\tinistcrio c!o . Trahalho. rt:ie
r ente :.o 111L7. de Junho ultimo. (•tlcontn:i um ,·alio~o e..;tuclo. :•jlre
.scJI!ado pelo O r._ Laciarill <le Can·alho. >ohre o F~hlerua <la horra
cha nacional. que me cicspcrt•.•u a maior :menc;ão. 

A siuçera pre•Kcupaçãn que ali111clllO dt: coll:•hnrar. na 111edida 
das minhas clt:svalio~:ts for.;as. no . encaminhamento ele ,;olu~ijes 
conveniente:; p:Lra certo~ pr·ohlema:< nacíomu:,;. r,·m crcatln rmra <> 
meu espírito a ohri),ração ll<: cstUtlos dcspt·ctenciosos. a1g-uns do~ 
quaes Já for.1m t r:l%irlo,; ao conheciml'nto desta d í.!:'n:t A~semblé:~. . 
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Embora se:n nenhum brilhantismo de fôrma, sem aquelles en
cantamentos nascidos dos espíritos pri,·ilegiados, cujas locubra«;Ões 
seductoras vencc:m de algu!ll modo essa indiifer·ença, aqui já. accen._ 
Luada pdo no:;so digno collc~<i.. Sr . Agenor ~·fonte, no seu brilhan
t~ dis~:urso proierido na Sessão de í de Agosto, venho, ainda assim, 
abu~ar da gtmerosidade dos meus illustre colleg~s c1ue, felizmente, 
não têm sido totalmente avaros na~ suas attenções para com o hu
milde orador. 

O Sn. HAXn~:llu VA!;C:HAX 

a V. :Ex. 
A pena s fazemo~ j nstic;a 

O SR .· AKTO~TO DE GóES - ·Agrauecido a VV. EEx. 
E~sa .;,:-c:nerosidade. incontestavelmente, tem siclo a grande ani

mador: •. :t incentora po1· excdlencia das minhas melhores energia.~. 
110 sc:ntido de trazt:r para estc: ::vande recinto algumas contribuições 
(!lle na sua essencia traduzam qualquer cou:>a de~1til c de::pertem 
:ts prm·idencia!! elos m~us dignos pares. 

)rão me sedu:t.tm os as~umptos sem taes objt>ctivos. 
R<:conheço a minha comproYacla inaptidão para. o e."ame de 

c~·tas quc::>tüts poiil!icas. c,rue ~úmeute têm permittido o desencaclea
mc:nto ele pab:ões suhnltcrnns. sem nenhum interesse vital pnra. a . 
llacionalídndc. pa.ra as l'Uas clífferentcs unidades e para as soluções 
do~ ;.:randc:s prohlenms que temos o dever precípuo de estudar e 
]•rocurar resClh·er. 

E' mistér, Sr. Presidente. termos sempre bem vivo o conceito 
ma;:ni fico que nos re\·e!a Olivt:ira. Vianna. referindo-se á pre
occnpação ele Alhcrto Torres sobre o prohlen1a brasileiro, quando 
affirma: 

.r t:.· 

''Para Torres, o problema brasileiro é, em synthese, 
o prClhlenm economic-o em toda a sua coinple.'i:idade - o 
prr~blcma da -fonuaçti<J. da couscrt•a(ão da 11ossa. riquc:;a." 

" 0 grande problema nacional. o n1aior delles, o pro
blema, dos problemas é o da organização e da nacionalização 
da nossa riqueza, ele cuja soluçào dependerá sermos amanhã 
un: suzeranato enropeu ou uma nação de varões li~·rcs. 
H.ea.lmente. para Torre:; a nossa terra. com as incomparaveis 
rÍlJUC7.a~ do sc:u s61o e do seu sub-solo, est:í. sendo estupi
dament~ ~aqueatla ou destrt1ida no que ella tem rfe ·melhor 
t: es!'enci:LI. ,. (l'r(lb/r'mas de Polifica Objcctiva, pags . 237 
t: 238) . 

justamente por ter a mais subida considera<;ão aos concei-
tos reYelaclo,; com >anta justeza. que me tc:nho esforc:ado, tanto. 
quanto nv; permittem ns minhas íraquissimas. possibil i<hdcs íntel
lcctuaes t: culturaes, para não empr.egal-as inutilmente. 

Assím procedendo, não limitarei o meu esforço aos assumptos 
ou ils necessidades do meu I')Uerido Estado. 

Deixando por algun!' instante~ as suas fromeira~, sem jãmais 
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e:<quccel·a,;, tenho procurado c:xaminar com o mesmo amor e pn
rrioti:<mo algumas carencias do .Pai:~:, sem preoccupaçõe;; regionaes, 
visando unicamente o bem geral, <lo qual ;1 minha terra. t:~tTemecida 
iataln;ente participan\, pois dia está nellc integrada e trabalhando 
continuamente pela grandeza de um Br<~sil unido e prospero . 

A :;ua hi~toria. ?.S sua:; attitudes, os seus protesto~, e as suas 
queixas são attestados sinceros c irrctorquiveis do seu immen:;o 
apreço por essa união indissohl\'el, tão ncessaria para os grandes 
destinos da patria commum. 

F~i por toda essa série ele motivos. Sr. Prt::::.ic.lente, !JUC lendo 
c trabalho a que já th·e occasião de all11dir, '.ue rc~ol\'Í iazcr. algu
mas considerac;õc.~ sohn: o prol.lema da Lorradm nacional, procuran
llu, a,.-sim, nortear o m~u succimo e~tudo co m o intuito superiur 
de trazer o meu th:spretencio:;o e in f imo contin;;cntc para u org:t
nizac;ão c nacionalização da nos:;.'t riqueza, tão sabiamente prcco
nizacla pt!lo cmt:rito pcu:;ador Alberto Torre:;. 

Os elementos essenciaes e imprescindíveis para scmt:lhantc or
ganização viv~m cleS<lfiando as nossas argucias organizacloras. 

A fu!ldação da. grande sid~rurgia, as inve$tigações para uma 
pos~ivel e:(plorac;ão do pt:troleo nacionftl, o aproveitamento tlos 
:>rhistos betuminosos existeult:s em l,:r.mde 'luantidadc no territorio 
brasileiro e a continuttção das pes(1uizas sobre o nosso car\'ãO mi
neral :;ão questões que necessitam soluções inunediatas, conforme 
já. tive opportunidade de e..;clarecer desta tril>um .. 

A borracha nacional deve merecer tambem todas as nos;..as 
attenções, tendo em vista a su<t llOt"cLvel e beueiica iniluencia para a 
nossa economia, uma vez melhorada ·as ~uas comlições e augmenta
da a sua. exportação. 

Q11<1ndo me recordo. Sr. Presiuente, do e~plendor e das im
mensas vantagens decorrente!i da nossa antig-a producção. malba
ratada pel:1. no~sa imprevidenci<t, pelos e."aggeros da;; tributações, 
pelo::. art. i fie i os ~ilnanciosus e pdu~ pn:c;os c:..=~gerados que teriam 
far.tlmente de bai~ar pela competencia que elle:; proprios souberam 
iomentar. fico proiumlamente entl"'istecido por tod<t essa série de 
desacertos. <:ujas conscquencias deplora\·eis para a economia bra
sildra são perfeitamente conhecidas. 

Todavia, é preciso, nfto esquecendo os imm'!nsos erros do pas
sado. cuidar da nossa n:organizac:;ão economica, cont o mais vivo 
interesse ele fazer obra fecunda c duradoura. sem tcrg-iversaçõ~s ~ 
tibiezas, mas com prester.a c patriotismo. 

lá é do domínio publico que a havca brasileira foi transporta
da dos seringaes am~onencscs para n península malaia, de Ceylão 
e das lndias Neerlandezas. sem grandes difficulc.lades de acdima
ção. uma vez ·escolhidos os lo~ares. cujos terrenos ferteis e seme-. 
lhantes a.o~ nossos, 11areciam os mais convcni,..ntes para a sua 
cultura . 

Sobre o assumpto já tive occasião de ler o seguinte: 

"E' em l\·Ialac:t e nos Estados Federados Malaios que 
se encontram as plantações de Hcvca n1ais prosperas, em 
r.~zão ila grande analogia de clima e c.le sólo que essas 
regiões apresentam com o s centros serin:;ueiros do Amazo-
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u:.,;. Pelo contrario. em Ceilão. em Java ·e na Cochinchi
na. onde a .-:;;taóio da:; :>ecca~ t! muito <tccentuada. já se 
ver i fica mna diminnui<;:ão no crescimento das arvores, c, 
por ceonsc:~inte:. t;nuht:Hr no rendimento dos primeiros . 
;mnos. E111 t•J<los os outro,; Jogares. onde se tém feito en
.;aios de cultur.t com :t HM·ra. O!i nsultaclo.o; !'ão aind<t 
du,· ido:;o,; ou ne~tti,·os. , • 

.r:mrc:tanto. · :;e:ja como fõr. o lJUe é certo e fór·a de ttualquer 
du,·ida. é qu.: a-; hnrrachas orie:ntae,; estabdecemm \\ma forte com
petc:ncia. 11o:' mer~ad1>s con~umidores das diiferentcs naçõe.~. ao 
nosso p rociüclo. detenuinando uma ~r:lnde quét!a para a nossa ~"
portação . 

.:\ prc.po,;ito ela competencia que vem soffrl!ndo :t nos~a ~onl
lllõl. ~ h..,m nunca c~quecer !JUt: :>s lahorat•>rios tr.th:llham effic:t;:
m,·m.- para :t ohtc:nçiio da horracha ::ynthetica. 

Emhora as tentativa:; do prote:'sor Bouch;wlat. em Paris. do 
profc:':'or Tilclt:n. em Lonclre~ e elo proicssor Harrié,; em Kiel. não 
tenham pcrmittido pelos ~.!tU~ proces,;os obter um producto com to
<l~·s ••~ <Jualicl:ules da horrach;1 n;~ turai. e111rc:tanto. os chímicos 
:tct.ll;ti!S cn!\tÍ: uJ:nn a:;:indo em ~em~lham~: r:;entido e com muitas c~
peran<;a~ tle · exito . 

r:· mi,;tC:r chamar t.·m1hem a attenc;ão -para u ,:eguime qm: aqui 
tr:ms~rc"l.·u textuahue\lte: 

' ' A hnrr~c:-.ha natural será pn:judicada com a fabri
cação da horrach;t regenerncla. cuja t'roduc<:ão annual se 
de,·a a muit.:»~ milhares < ~t: tonclaclas c bem assim com as 
mnit;t:; imit:t~~vc~ ohtida:: por meio de oleos secc.1tivos. aos 
quaes !'e incorporam g-on1mas. re:;ina!'. etc . Nem um des
tes suh.,titutos se pôde comparar :1 borracha.. sob o ponto 
<le vista <la e1a!'ticidade; ma,; alguns podem. no emtanto. 
mistur:tr-::e com a borracha natural OOJ suh!õtitui l-a com
Jrlct<!mente na fabricação de divcr,;os artigos . " 

Na l~u~::ia actual c:xi::tem tres grandes usinas de hormcha 
synthcticu em pleno funccionamcnto. r.::uja pro<lucção total para 
(l <tnn•J con-enre e:st:l e."timada em 25 mil ton·:lada..;. CIU."lntici.··Hie 
e,.::'a <tuc ,;uperar:'t o total ela nossa expona~ão de borracha natural. 

E:<st f:,çlo j ú ioi aqui raml,em denunciado pelo nosso brilhan
te t:o!J~:;.;.' .Sr. S:tmp;tin Corrê-1. no s<.11 not:t,·el cli~cur,;~'. ultima-
mente proferi• lu . · 

o~ conhecimento:< ele todo,; c:sse:; rrahalho,; devem servir de 
llm lltil a,·j:;o aos no~~o:< prorluctort:::l e e.xport:.clnres. 

O illustre: u:çhnicn Dr . Laclario de Carv;~olho. desi~nado pelo 
::\finisreri•J do'"Yr":d;:tlho J>:l.ra o e<'tudo. " in loco '·. do problema da 
burracha. no :-:eu valiosíssimo rc::latorio, a ffirm;1.; 

·• A producç:lo cl:t borracha ru) extre111o norte .está na 
ra~ão directa do · preço oh tido em llelér:l ou em Mauáos. 
:\;; ' luas praças commerciaes CJUt: a . control::tm em todo o 
'-'alie . Ap•)s o apparecimento elas bor-rachas orientaes nos 
mercados con:;umi<lores do mundo, a proclucção_ b~a~!lei-



Cânara dos Oei)JtadOs +Impresso em 28/0112015 15:33 + Pág na 89 de 358 

59 -

ra dccr~,-c~u até <tut: com a valoriza çio do plano Ste,·c:n
;:on. r 1922 a l «J2~J ella rctumou novan1<::1te um nin:l com
p:tr:tYtl ;\oc; :mteriQ_r~s :ao ;umtJ cl~ · 1913: <J plano in~lc:~ 
c:::-:1. no entretanto. fictício. caindo> com dlc a no:'sa prt:cio
:'..ét ;.romma .• Em 10.32. attin~imo:' o litnitc mínimo dt: no,;
sa otl>po•·t:tçfi.o) (6 .224 tondada~). 11oJ ,-alor dt: ltJ.lí.?lí :Uil{l:;): 
o:m 1933. alc:mç:'uno!( 9 .453 tonc:latla,., no \'alor dt: ..... . 
2i J~~~ :000~1.!00 : em I'J34- a n o~.<a exporlat;ãn j:'t ,!!;tl;.!'r>U a 
11 . 1.24 t011cl:ttla~. 11 \1111 ,-;!loJr. por -:111. mai:-: animador -
.33. 534 :OilO~OOO . ,. 

Do o.:xpo>to. Sr. l'rc:'ith:ntt:. i ica t:\·iclcnci;·ulo que. õ\llc%ar da; 
imnH:n:'a;: <li i fi cu lclaclcs cn·aclas p~o:la cri::c: o:cono•Hica actual. a ::i
tuac;;io ela no:'sa h11rradta a prc:sc::nt:a in<licios q11e c;,,·a:.:tcri:~,:ull unm 
animatlur:t m<:lhoria. 

Pt:nsa o ilh:.-trc re:-chnic ·, qut:. 11!1 ;tnno corn:ntc. tal m~llHJria .<c: 
tornar;·, lllais ;,ccenrn:u!a. têndo em ....-i:<t:t a m:tir>r :ttl intrt<;iio ift oh-
,;en·arla no~ ~<'ring-ae,; . • 

:\ principal di fíi<:ultlaoie do,: prnducto r.::< p:tr:t um aug-ml'nt<> 
do: prnrlnc~;fto> r~::'itle realmente na ialtl de con fiam~a no,.: pn.:ço,: 
tjt:e podc::rão :tlcançar fJ:< .~.:n,: prnrlnctt•s na,; pt-:tca:< <lt: Belém ou 
.\ Í ~llliLO,: . 

S~:;_"Umlo a oh::cr\'a<;iio tlo Dr. Lad:trio tio: Can-a lho. esse:: au
;;!11lt:nto .. ,lt:pt:ntle XO % <ht con fi anca cln,; c::xtractores nos preço,; 
qm: poderão arlquirír em P.dém ou em ~Jan:'10:<. por inrern1edio 
dc:s ,;t:us m•iadn.~ t: f'ulrric . .: . .. 

E' por ckm:~i,; ::ahicio q\te torlo o preço ju:<tn c compensudor. 
sem as incmn·enicncias crt-adas po: uma polític:t de "·aloriz:tção 
exa~g-.:rada. cert:tnH::tllo.:. cs~ímulr.rit qu:dljucr prorlucção. clc::tcnni
namlcl c:<~a con fi anca tiio 1\C{'C::::aria pura o l'CU fomenw. 

Qual u principal a;:{entt· o:stinmlador da no:<~a actual acti,-1tla
t!c auri f era. :<l"llâo o p1·.:ço · C'lcvado <: iranc:uuenre compen . .;acJor da 
;..'Tamnm ti r: on ro ? 
. O no.<so ou,·o de a11u,·!ào. ros no,:so filo)<:::< r iqni!'>sÍ!lloJ:< ahi c::-
t:n-am quasi ,;em utilização t: clt:~pt:rcchic!os. 

~o cmt:mto. a compra pelo P.anc:o do Bra;;il <: pelo preço mai;; 
dt:vatlo lhJ mcrcado do nuro proJuziclo. ioi o suf íicicntc par a tlt.:~
pertar a confiança do:: ;cu:; pe:;quizadores. fazendo .or~o:nascer o en
thusiasmo nos ~arimpos e deu impulso 110\'0 :'ts minas em explora

·çfto' ' . ccn forme a brilhante affirmativa do Sr. Victor Vianna. no 
,;eu Yaiioso estudo sohrc:: a Ílo,;~a poli! k-.t do ouro. 

Os meus ,:inccros \'Oto:: tle hrasilt!i!'o. que não p~rdeu a con
iiança no . .; dc.stinos dfJ- Brasil. t."tljas r Í<juc:za,.:. em s eu,: multiplo;; as
pecto~. ahi estilo ao 't!cance das nos::as iuYesti;raçõe,;. ~ão no :'en
tido de scr prc,.:e;.."lticla a acwal politic:t ele a cquisição ele ouro. · 

Do:chtra ai nela o Sr. V ictor \ii;mua: , .· ·-· : .·.· 
"Pro~igP. o CoYt:rno Ft:deral esta politica:t! 'cn1 brcvt:. em vcr. 

ele nove toneladas de: ouro. fJUe jiL accumulou. terá 40 e 50 c então 
começará esse encaixe a iniluir de um modo deci;;ivo pa.r:t o nosso 
recr~ímcnto cconc-mico e para o sane<1mer~to monctnrio." 

Os seus effeitos bemfaz~jos. Sr . Presidente. não se farão e,:
pt:rar., ·pois é bem conhecida a e.....:tra.orclinaria.. iniluencia que t:s,;:e 
ouro accumulado . fatalmeute ex ercerá na. restauração da no;;s a 
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d&::'\'illori.~:ada moetla, ti'io nece..;~:~ria para creação ,]e di<': fagueiros 
par:•. :t nacion:didade. bem digna de melhor SOtl":. 

Voltando ao assumpto das minhas des,·aliosas observa~;ões 
c nõu apoiado.~) ~obre o prohlcma da horracha, C: nistér dizer que 
não C: ~óncent~ · o justo preço que poderá g:trantir um progressivo 

. au;...,ncnto ela nos~a e.">:portação. 
~ã.o se es ueçam os nossos productores que a qual idade do 

~·roducto exportado t.erá insophisma vel repercussão nos mercados 
con:<umidore~. 

:\s falsi fíca~;ões ganal)cio~as. os deshonesto,; artifícios empre
gado:; para o augmemo de peso do producto. têm creado urna de-
plor:l\·el situação e graves con~equencias. · 

.\ ifirma o Dr. Ladario ~le Can·alho no i'CU relato rio : 

·'::-.fo$ ten:po,; em que a nos,;a borracha obtinha nos centro;; 
manufnctureiro,; mundiae,; um valor enorme e a sua procura attin
)!ia a,; raia,; do impossh·el, era commum a exportação ser feita em 
i•ola,;. o que deu margem a acções pouco escrupulosas. visando. um 
:mmediato lucro. Em seus interiores. pedras de cinco kilos e ma
<lcíra.:.; de peso identico fo'i'am encontradas. " 

.\pt:z.ar de determinadas providencias. para cohibir tão abu
~Í\·o procedimento. o producto ainda offerece .. ·wua média. de lS % 
de impurr::as. ajuntadas intcncioualmcufc . ·" 

F actos semelhantes. na exportação do no.;.;.· café . .i á foram 
aqui testemunhados pelo nosso brilhante collega, o senhor Diniz 
lunior. < uando se referiu aos musetts de escorias de productos de 
~xponação, oh:;ervados por S. Ex. na ultima viagem aos paizes 
da Europa. 

O SR. ÜLI\"EI KA Coun=-no - V. E x. permitte um aparle ? H a 
uma confusão de muitas pessoas que suppóem ser o nosso café ex
Jinrtado com maiores impurezas· do que outros. As pequenas im
purezas. como grãos <le pedra ou galhos, existem em todos os ca
ft:~. Em contrapo)ii~ão á opinião do nobre collega Sr. Diniz Junior, 
Í:Lrei notar a V. Ex. qne um lavrador paulista expoz em S. Paulo, 
trazidas da l{c:;p:tnha, amostras <ie café, de procedencia não bra
:'!leira. incomparavelmentt: inferior ao producto nacional que esta
Yamo:; prohibidos de exportar. tamb:m exhibido em amostra. 
V. Ex. lm de de;;culpar-me po~ interrompel-o; era um ponto qué 
t:reci::;wa ,;er esclarecido . 

O SR. AN"PONIO DE GóES - ·Entretanto. o Sr. Diniz Ju
nior chegou a adeantar que mesmo um tarr.anco achado em· nosso 
café foi rernettido ao então i:i\1inistro da Viação.. . · 

Felizmente. jã estão sendo dadas as providencias ra.diéae~ que 
virão ' fazer desapparecer essas lamentabilissimas e-xplorações que 
ramo envergonham os nossos productos. · 

· I nstituído, conforme é pensamento do Governo, um org~o ca
:paz de orientar e fomentar a producção da borracha -brasileira, 
melhorando sempre o producto pelo estabelecimento de medidas 
que permittam o incremento da producção de borracha fina, que 
tem grande procura e facil acceitação nos mercados consumidores, . 
se terá dado um grande passo em pró! da borracha nacional.· ··· 
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Com o funccionamento do orgão projectado e regularizado 
~:onvenientemente, e beneficia111ento feito pelas ; sina:; existentes 
nrjo numero de\·erá augmentar. poderemo~ ter fundadas e,;peran
<_;as nos <lias que virão. 

O SR. :Ft:K;.(A:w~:s TAVORA - Ha pouco,; momentos V. Ex. 
falou nas impurezas da borracha. Quero salientar o :;cguintc: no 
beneficiamento da borracha, que se faz em :..'vlanáo,; e no Pará. to
elas essas impurezas são afastadas ... 

O SR . .-\NTO){"·lü DE GóES- :.\[uíto bem. 

O SR. FERl'AXIlES T.woR.\ - ... e aiastada,; até demai,;. por
que. muitas vezes, nes:;a classificaçiio, os producton;s :;ão le,;aclo;;: 
l)orracha fina é atirada como ,;endo emr efina. ou sernan:bv. O ar
tigo e.xportac.lo geralmente é bom. Por· c.;n:>eguinte. es~•t.S- impun:
z:..s a que V. Ex. allude não podem prejudicar o producto no 
~·xtcrior. 

O SR .• -\!NTO)HO DE GóES - )l'o emtanto, o Dr. Laclario 
de Carvalho. 1 uc lá foi mandado para "t:studar, iu-lucu. <l questão. 
affirma o que acabei de: dizer: que ll3 % do pe:;o contém suhstLI.n
cias estranhas ao producto. 

o SR. FF.R:>:A:>:IlE:S 'l':WOJU 

ferior. 
.:.\la:;, quai1to ft. borracha in-

O SR. .-\::,\!ToONIO DE GóES - Concordo em que a borracha 
beneficiada. a que passa pelas usinas de beneficiamento, f ica devi
damente expurgada. 

ü SR. F EI!:>:AXDF.S T.woRA - Convém frizar que a ~ernamby 
e a lJorracha fina e.x.porLada~ Je,·am, cada qual, sua classificação. 

O SR . . CLE>tE!'TI~O Ltsno.\ - Dá licença para um esclare
cimento? E ntre O!' males apontados .. . 

O SR. :\:1'-l:'f0:::-.110 DE GóES - De\·o salientar que os males fo
rilm apontados por um techrlico que foi estudar o assumpto. 

O SR. CL.EMEXTIXO LtsnoA - Tenho ouvido com muita atten
c;ão o brilhante d\..;;curso que ·v. ·Ex. vem f.azendo . .. 

O SR. A:NTO~IO DE GóES - Bondade do nobre collega. 

o SR. oCLEiiENTlN'O LISnO.\ - ... e não quiz interrompel-o . 
Aproveito. porém .. esta opportunidade. para dizer que o nobre ora
dor esqueceu um motivo. o principal, da derrocada da borracha no 
Pará c no Amazonas, is to é, a falta de um instrumento financc:i ro. 

ü SR. A:l~T.O~IO DR Góf;:S - Não me esqueci delle . 

. O SR .• Au>ALBERTO CoRRE.>\ - Isso é que prejudica toda a pro
dncção nacional. 
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O .s~. CLF.l1 P.:-:TJXO LisJiú.\ - Esvecialmentt! no P:trá. Falo de 
cadeira. porque, Pre;;idente da :\ssociação Commercial do Par:í . e 
te1~do \·crificado que f!m dado momentu - con:;tc1 do,; jon1ac::s - a 
hCJrracha. descera 'quasi ahai~o d: 1$200, pedi ao Go,·erno FedcPal 
tlt: elitito q\tc faculta:<se. por intermcdio do Banco do l~rasil. peque
Ih) cre_dito, de uns 10 a 15 mil contos para, atr;n·é!l da agenci;t do 
proprio Banco. não ,-alorizar o prodncto. porque cahiu tanto que: não 
C: mais f"Jssivel t·aloriz:d-o. m:L" impedir a _sua : uêda n:rtigino~a. 
1\.e,;pund::u-me o Go,·crno que acceit:n·a a ~ul{g-<:stào, nll\~ crã pn:ci.;o 
<;ue eu ohtin:sse u cnclo,;so dos dois bancos r::~ionaes para a quantia 
ti:: 10 mi l como,;, que o Covemo me iornc::ccria ao juro de 12 % e 
pnow de.: tíO a 90 r lias. A~raclt:ci c pesmalmt:nh:. procurei. num har1co 
!CJI!al. _pequeno credito para <!ttcndcr ás mai.,; prementes nccessidat!es. 
Xo fim de J5 dias. a llurracha, que ç:~hir:L ahaixo d~ 1$100. estava 
<•cima tle 4$000 .. \c.:ou~clht:i a ,·cmda ele roclo o s/(lck retido. poi:< u:mi 
~1m iraca:;,:o. por [alta de maiores c::ltn:cntos. O n:rdad~iro prohl!ma 
eton,:bte. ·rc:pitn. em amparar f inancc::íramentt: o pruducto. 

O ::iK .• \u.•.t.m:!<TO CoRK~:-' - F' cout ciicito. o l•"ohltma em 
!otlu o paiz. 

.1. 

O S1<. LLE:o.n::-:nxo J.J"J:o,, · - Sol1rttudo na .-\mar.onill. 

O ~l-C . \.\'TO~IO DI;: G(li·:S - Os i! lustre:< co!lc:~a:; 1·erão 
ci''" 11 li:.H·ento l' ite_ C'lr;{ani~ar um ÍJJ:'tituto qut: tem ju,;tamt:nte 
cs,:~ fim. 

O SI<. C!.~:Mf.:-\TJXo .LJsr:o.l- :Xi-.o ialo du qnc .:e cogita f:u~e1· 
actu:llnl<:lltc. mas do •1ue sc: ft'z. da;; c:m:;;. ; ·.b d.-rrocada da 
horracha. que era o no:<so sc~undo producto de exportação c hoj c: 
t ifto occupa nem o 7." lo~ar ~ 

OS!{. A.'::-.::T.Q:X!O DE G6ES - ~fto foi ,;ó a falta d:: dinheiro 
!•ara iinatlciar o prouuctd ... 

O Su. C1.~:lr t-:X'rt :-:o LJSJ:O.\ - f oi dcsca:<o elo Governo Fe
d~ral. 

O SR . .-\.\'TO)JJf.) DE GóES - .. . m as a suhida <lo preço 
c.-:a;;crado. 

O St:. Fr:JD:,\:-\111-:S T.wc11~.,- Cl)llCfirdn ncs:>e ponto com V . E.x., 
n1as o quc matou a. horrac.ha. já o cl i s~e n~ai:< dc:. \1111i.l. vc::r., foi o 
cxce,;so ela ntx ac.;iio. 

O SR . .-\XTO~IO . DE GO.ES - :.1.-ltt ito hem . 

.Q S11. Fl"tXi~o:-IUl'.S 'l' A\'OIIA - .-\ horr:tcha pagava 33 %- ~5.o 
era ·possi\·el <t qn~tlqucr a'rtigo re.,;i:;t ir tnl imposto. 

O SR .. -\•~TO~IQ -DE 'C()ES- E::tou inteiramente d~ accõr
tlo com V. Ex. e fi:.: ,;entir i,; . .;o no meu cli::cur:;o. 

O S1l. CL~;ll ~:~TJ xo L1suo.\ - V. Ex. conhece o mechanismo 
clo comntt:rcio (Ít expr.rtacfto ..ta borracha? Ha pouco -tempo V. E.x. 
ialou nus "aviadorc:.;'', entidades typicas da Amar.onía. 
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O SR . .-\-)[TD. 10 DE G(>ES - CrJnhc:~n mai~ vu 1111:n :,~ c• 
1•télier. 

O SI<. Cr.f.:.II·: XTI :--o LlSIIOA - O ·'aviat(tJr " é uma e~p~c it de 
cc.unmis~ario de assucar : individuo que: fornece u,. mantin:~utus aos 
serinJ.,rueiros. ficando a d:scoherto durante: sei,; a oito meze,;. Quan
c:o ,·em a horracha elle ,;e J~a;!a. Em ;!cral. o "adador·· já c,-tá. 
tamhc:m. :~ujeito ao c:xportad.,r, que C: quem d;, o dinheiro 11c:c::ssario 
i1s compras. Eutf1u. no l_llOtllcnt() a:<atlo. · uando a borracha cstú para 
clcscc.:r. clle impi,e o prcçú. E,;,;~ .é I) prohlema . 

O SI<. :\t:osTI :-; "" :VIoxn:rko - l'rohlema de: i:cJt;, de: assi ,.tc.:n
cia do co,·erno. 

O Sh:. :\S'l'O~ iü I> E G6E~ - O qu., ni''' é l"'""i,·d é " pru
:<c:guiuu:utu u::s,.a c:xpur taçil" de.: pruduCl<h nilv ~tandanlizad"~- Chc:!io,. 
de impun:za,; c: cltfeitos que de:-;acrc:ditam o num:: elo l:r:•sil l ' que: 
jú cn::aram un:a natural rc.:pu l:;a d:: til.., ~ra,·es ct•nsc:quc:ncia.; para a 
sua cconom ia. 

) 

O SI<. Cr.E ~n::-;-r J XO Lrsr:u.\ - l'crmitta-mc: V. l·:x. <Jllc: Ílll~:r
rumpa mais uma n=z ,;ua c:XJ•O:<iç;"w. Falando V. Ex. ti:, iacilidad;: 
do tran~purtc. l<!mhra-lllt! o :'<:!~uintc: custa mai,. !ta rato na ((cpu
hiica .-\r~entiua do que no Riu dc: Jancim :1 h1rracha ,-inda por 
im~:rmedio de Li\:erpool do <JIIC uirectamente do Pará. 

O Srt. E~rr1. 1 r1 m-: :'ll.wA - O mc::mu ,;c ,·c rifica com o ,;a! do 
Rio Grande elo Xonc. 

O SI<. :\-~TO~ f{) -DE G6ES- Vou citar c,.,.c:: ca,;o. que. pM 
certo. cau::arft ::ensação na Camara. 

'l'odavia. ainda · é nece:;s.ario procurar ,;oluciunar, vantaju,;a
tllc:nt.:. a impurt antt= questão d:: trau.;port._._ complttanclr •. a,;sin: :l 

série de pro,·idencia,; pn:coni:t:td:,,: para o rc::c:r:.,rt•iu:cnlo da hurra1.. · .1 
hra:;ileira. 

Para ,;emdhante prohlema dc,;cjo chamar a att~:nçiio da culc:ml:L 
"Commb::ãu de Estudo,; da .\lar iHha .\'1::.-cantc" rlcst;c C:nnat·;, , cnjo,: 
J•:'Opo~itos de hc.:m ::ervir ao Paiz ,:i'10 ele, no,:so conhecimcntu. 

Para is.-o. fa rei cht:~ar ao sc:u estudo tfma indicacf1n coHcchida 
de· !ICCÕrclo com a \·aliu,.a ,.ug-~e-:t i"c c• constante do rc:latoriu do illustrc 
tcchnico. v a rias ver.c:,; citado. 

E,:,:a indic:H:flo tem por objcclÍ\"O o cst:thdtcimenro dt: duas li
r:has de nave~açi\o ele ,-apor6 bra,;ilciro::. partindo do E::tado do 
Amazonas, setÍdo uma para os porras nortc:-amc:ricano,; t: nutra para 
os paizc:; da Europa "' ;unhas funccionamlu urna ,·c::z por me:;.; . 

A pro\·i<lencia :<u~:;crida .; ~:ssencial para ., de,;cnv:>lvim~ntrl 
da re~pectiva procluccão. poi,;. st:m e!!:1; todo,; u~ t:sforç.:,s detenni
l lado~ pda;; demais m:dicl;!s co;.ô Lada,;. todos r•s .;:ter i ficins feitos c:m 
beneficio <lo producto niio- rt:cch::riio a justa rl!cmnpc:11sa qui! uma 
larga e efficaz exportação sahe pn>porcionar. 

É preciso nunca e..,quec~r fJliC a r~:~iào amazoncn,;c:. apc:!'ar das 
suas immensas pos!'ibilid<tdc:s. jú e:'t:'l sentindo o clc?:<apparcctml!nto 
progressivo e al<tnnante do!< ,;eu,; meios de transr:orte. 

É j_usr-.tmente essa deficiencia qu~: e~tá Jl(!fllõ lttinclo que uma 
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tonelada de borracha pague de Belém até ·Livcrpool 300$, prec:o. 
:tiiás. escorchante e inacreditavel. 

E i;;. Sr. :Prcsiclenre, o que me pareceu opportuno re\·elar e -es
clarecer. neste ;{r;n:e mmnen to para a econCirnia ' !!:lcionr.l, trazendo 
e~ta insi~ific:mte collal>orar,ão ... 

O S~t. Cr.nrF.xnxo LJ~BoA - Xão apoiado. Valiosa. collabo
ração . 

O SK. Ac:o,;Trx rro :.\·TnKT~:JRO - V. Ex. ésti. com o :.ieu brilhan
te trabalho. c::<clarecemlo o assumpto. 

O SR. ANTONIO DE GóES - .. . r•ue rcpn:~ent11.. no emtan
to, o meu incontido desejo de t rabalhar sinceramente pei'l prosperi
dade do Brltsil. (Jfuiln brm. Palmas. O aradtJr é cumprimcu/odo ). 

O Sr. Presid en te - .-\ Conuni~~i'io de Finan<;a~ entre~ou :í. 
:\fe~a. redigido para 3." di,.:cu,;~ftO. o projecto de O rcamcnto da Re
ceita c De,;pe::a para 1~ >31í . Vae ~~r imprl!s~o em ··vlll!;os distribuído 
:to;;. Sr:<. Deputados. Após_. seri aununciado pela :\1-e~:t o prazo para 
:tpre~<:nta<;i'u' de emendas. 1 Pausa). 

f: lido e -vae a impri r o se~uin te 

l'ROJF.<..'TO 

N. IOI A- 1935 
Orça a Receita e fixa a Despesa para o exe rcicio de 1936; 

com parecer da Com JTJ.issão de Finanças e Orçamen
to sobre as f!mendas apre6entadas em 2." discussão. 

Da Connr.isl'ão de Finan<;:a!': c Orcaml!nto - F inanc;as e Orçamento 
SS. de 1935- {!.• Legislatura) 

ORÇA:YlE!\7TO DA RECEITA 

N 

Transfira-:<~: para a rencla com applicac:;ão especial: ·. 
Qt·ota iixa annual .- (lc;crcto n . 21. 14.~ . ele 10 de 

:\iarc;o de"l932 .................. ~ . .. . .. .. . 10.600 :000$000 

Ta..'-a de Eclucac:;ão c Saude - decr~to n. 21.335. 
de 29. de Abril de 1932, t: n . 22.014, ele ·46 de 
Outubro de 1932 .. . .. .. . . . . . .. . . . . . . . .. .. . 8.200:000$000 

Scllo Pcnitenciario - decreto n . 24.797, de 14 de 
Julho de 1934 . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. . 3.000:000$000 

Total da Renda com Applic;u;ão Es·pecial 21.80<;1 :000$00Q 
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X. 1 

Ao ll. 15<;- Omh: Se: uiz: h~c(h: de: ViaÇão Cc:an:n:.c:, ::>.UOU:UOO$ 
- di~a-sc: lll. OOU :UUU$000. 

J u~·t i f imç:io 

X àÓ tenho melhore::; ar;;untc:uws lKtra jus ti fic.:u· :1 c:menda su
pra, u<J tJUI! ·a<Judlcs c:xpc:nuidos pc:lo dircctor daqudla via-ie:rrea 
o::m sc:u n:latorio ao Govt:nlfl c, ainda, os constanto:s uos saldos e.x-
1•ro::<:'O:< nos ultimo-. Ires aJmo" de: e.xploraç~o do seu trafego. 

Fa7.-St: mistC:r JIÚr de mani iest<J que :u1udla rêuc dt:u de: rc
ct:ita no anno finuo, tlc 1~34-, ~.250 :455$fí50 muito embora, na pro
pri:• c::-<prcssão do )t:U dircctor, houYcsse dc:ixado dt: trnnsportar 
mula lllC:IIOS da tt:rça parte da vroducçi"w do Estado. 

Rdc.:va notar, ainda, que, m:ssc: mc:smu ;umo, o augmcnto de 
~tua <t rrc:c:adaçfw, compa:-:ula cvm a (h: 1~33, foi ele mais de mil 
contos 1:, mais, <JUc:, já. n o:l cinco prin~eiros mézcs de: 1935, ou seja, 
de J<ukiro :t .M:tio ultimo:., sua arrc:e<tdação, comparada com 11 de 
igual período d:.: 1934, o ffcrcc~: uma di fferc:nça, para. lll<Lis, de::, prc:
dsarno:ntc::, 1.1(}4 :931J$103. 

Atc:nha-sc, at!t:mais. que. só de aJ;ora c:m diante, il rêdc começa 
;1 tr:J.nsp•Jrtnr a ;;r:lllde s:lfra tkstt: ;umu. a •tua\ é a maior de quan
ti\S tem ti,lo o C<::u·á. llOs ultimas ciuco lustros, c \·er-sc-:i que não 
ha cx:c~gcro n:L previsão da emenda acima, jus ti fi cada, ainda, nos 
saldos que a Estrada tem offen:ciclo n os trcs ultimas e..xercicios, c:: 
CJUC assim se c:xpn:ssam: liJ32. Ji:tldo, 52S :~55~000 ; 11J33. saldo. réis 
663 :92~1>50; 11J34, saldo, 1.411) :717$650. 

O rdatorio-officio do dir..:ctor da Rédc:: de:: Viac;ão Cearense, 
qu:: '-ae junto a Cl>1C, e ha pouco endereçado ao Sr. ?.linistro de 
Estauo da Viação, complt::ta esta justificação, c:: ha. de convencer á 
( amara da convenicncia da o:mc::nda supra, com a qual visa o seu 
au<or. não só attingir a vc:rdade. na. previsão do orçamento, senão 
wmbem c:ollimar o objcctivo ele a pparclhar ac1uella ferrovia de modo 
a •tue nf1o se con~tilua, como até aqui, um cntravf:. mas um factor 
pro:cipuo para o pro;::-resso da gramh: rc;;ião a que serve, intcrcs-

. sando. ao mc~mo tempo, nada mtnos de quatro Est:tdos da Fe
do:rac;:ão. 

Sala clas Sessü:::·. 17 de Julho de 1935. - X.u·;,:h·r J,· 0/i~·cira. 

E.xm(l. Sr. )I inistro da Viação c Obr:ts I'uhlic-.J..~: 

A ,·erba destinada :·, acquisição do matc:rial para a · Ri:<lc de 
Viação Cearense.: no corrente anno é clt: 3. 13') :800~000, assim dis
tribuída: 

Material pcm1ancntc ......... . ..•. ... . .... .. 
Material de consumo .• . .. .. ..... . .. ....... . ... 
D! versas despes:~s . . ................. .. ...... . 

800 :000$000 
2. 149:000$000 

190 :800$000 
3 
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.E~ta Ytrhil 't~m sido conservada inalterada rlcsdc 1932, c já 
a g-cra é in :;u fficien~e Jl<lr:L manter colll rc~laridade os di,·er sos ser
Yiço~. poi :- th: 193.2 a Rêdc cresc~u e m extensão e movimento e o 
cll::to ,i;,s u tilida des au~mC'ntnu clr: 30 % ;t 400 Of0. 

Effectiv:un~ntc. depoi~ de ·1932. fomm entn:~t:~ ao traft:go 
117 :-ilomctro!'l 1h- linha. ccJill 7 nrn·a~ csta<;ões. 

';\ remia iJII!u~trial lJUe nac,uellc am1o foi dt: X. l.'íX:476!S000 
JXt5son .,m J~J~.) a S.3f:8:Sli$!5(l e em 1934 a 9 .250:455$650. dando 
c•s ~a Ido~ dt 47~ :H5_3:f5.55. M3 :9.26$650 c 1.419 :717$8;-iO. respecti
Yanwntc . 

l'or oÚtro lado. o can·ão ~:oque. que custa\-:t 60$000 :1 tonda
(ltt. estú ~o:11clo ;,ci(Juirid(, ;1 ~70$01KI: ·o est:mho pas~ou cl~ 11 :000$ 
:t tom: h da a 2<> :OQ(l::;: o antimonio ten~ accre:;cimo ele preço de 
fO!J r;;. e ang-rucnt<~ considcm\'d de pn:<;o c de consumo tivçram a 
lt:nha. o , ,)cl). a t:~topa. a ~tY.ul i na. etc ...• 

l'or falta <ic rccu r~o,., clt:i xaram ele !'Cr tr:m~porlarl:u.: pela Rêd~ 
no ;tnrH• jlroximo i iwln nrc::rc:adoria,; cujo~ irt:tt!:oi potlem ser compu
t:tcl<•=' ,-ur 11111 ter<;<• ti:t renrla total. i\incla !mjc estamos tran~vor
tamico. proclucto . .; o la "a ira pa :::-:u la. 

b!'o não oh,;t:mtc. con,;t;t ila pmposta orç:11nentari:t para o pro
xi!no anuu él \'t:r-lm <lt" .3. 040 ::0:00;'000 para acquisi~ão elo material, 
as,.:im <li::trilmi<la: 

!\-l:ttcri:tl IH:rmnm:nk 
).f:ttcrial de cou-;umo 
Div~:r.'a~ o\cspesas _ ........... . ... . .•...... . .. 

950:000$000 
1 . 900 :OOOSOUO 

190 :000$000 

H ouve. portanto. ro.:!ath·:uncntc iL vc::rha actu<LI. já insufficicnte, 
dimim1ição de 99 :000$00(,\ 

Cn!ll t'S~\ ,lrJta çiio. :'t'rá impnssi...-el mi!nttr com rc~ularidade 
os ciivcr;:.J!' ::c::rdcos cl:t Rede de:: Via<;iio Cearensc::. 

:\ v.:rha llt!~;:o :ll tamhcm foi diminuiria. na proposta. de réis 
30 :r~(JO~OOO . O•·a. tt:n r l>idtJ 1-{ra ndt: o des\· iu da n:nda por deficien
ci:t da fi:;caliY.ação n o,; trens. a qual não pór\e ,;er e.."ercida por falta 
1\c: ver ha para pa~1111cntn:< do,; rllci!rre~dos de tal sen·ic;o . 

Pelo lll t!l"lll i> motiYo. a conscn-;u;ão da vi;t permanente não tt:nr 
tido a nccc,;::aria ;t,;,;i::tenc ia . 

:\ <:tttalmcnt<:. tll~tl ~c inicia ;1 ~ilft-:1 . - q ue é i\ maior v~rifica
<b no E:<taclo- j:'l . .;c tl\7. ,;cntir :t pr <:ca ried:ule elos transporto:!>' . 

Da~ 99 locnmoti \·as ela Hêde. apt:na:-; 4f). menos de 50 %- estão 
t r:t!c;.:ando. :\,; outra~ <.:!<pt:rmn rcpm' O$ ~'(IH' :1 1h: fi•:iencia de m:1te-
rial l! Jle!~soal torna niornsnl". · 

Do~ 9'>5 Y:t~õe~ e carro,;. ~ómentc· so: admm o:m >cn ·iGO fí3S. 
-pelo mc~:no moth·n. 

l 'a r ccer 

Propi•c-:-:o: a n~:tjor:u:ão de cloi~ mil como• n:t. pre\'J,;:to da Te
cei ta. para J<J36. da Rede ele Vin~1.o Cc:arense. que a propo:;ta orç.1 
em oito mil cunlO!' . -

Os !)al :mc;os da Contatltn:ia Central d:.1.. Rcpublic:t. r elativos aos 
~lois trltimos exercrc1os. apresentam. em rda<;ão i1qudla Estrada. 
os seguinte;; rel'ultado,;. 
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Kcr!lla;; indn,;triac,; 
o~n r a,; rendas . . 
::i~rvh:o..; offici:tc:i . . . 
Dc:.;;Jc~;t pag"a 
Sut···::r~·il . . . 

Gi-

i . . ~(\<) :0~2$600 
5ó7:fi52$SOO 

l . X.H:l42$í(IIJ 
~. 538 :537$400 

231 :70üs7oo 

•>. 770 :23~ 1 Oil 9. 770 :238$100 

l<;·r:c!a,; ÍrHiu.<tr:ac;; . 
O:~;ra." rcncl;r" . . 
Sen·içns oi iici:u:s 
D cS)lc;.<:c p:r;.:-a 

s.rra.!~·i: . . .. 

(; .9(,5 :íll(r$500 
I . f l(x; :%~$2011 

;:\11 :5 I 3~011fl 
G . .'% :959$600 
2. 15CJ :248$100 

• .33~:107~700 X.356:207$i00 

Vc:l'i iica-.;~·. Jnris. :·, Yist<t rk.;scs ,):,11"-;; uí ii~iac:s c jú diYul~auos. 
que. c:m <luz1· mczcs. no,.: clois ultintu~ <!Xcrcido!<, a remia cl;t Rede 
rle Viação Cc;trl·n~c attin;:-in ·a 9. 111.' :222:;;'J00. nãu !'t: t:J cy;mdo. 
po:l<llliO. i1 ci LJ'a ..:m <JUc ~c a lll't!tc Hd{· c~Li lll:tr para 193(). 

A' ,·ista <li~""· Jlrnponhv a sc;:uintc •:mcnda: 

Emcnrla n. 

"0!1(lc ,;~ rli7.: H(•tlc \"ia,iio Ccarcn,.:e ..... . ... . 

:\. 1-:\ 

X. 000 :000$000 
9. noo :ooo;;ooo 

Rc::Lirar a,: :'CI.,"llinte;; iom6 ti~ rec~ha tln orçamt:nto ela Heceita 
c ;~rrcc:ulaçfw :1ctualmcnlc fe ita no Di,-tricto Fccleral . cli:vcn<lr:> con
,;tilllir \tm t)rçamento suppl etnt'ntar. até qu~ ,;l!ja votrula a lei or;:-a
nic:• r.lo DistrictÓ Fecleral. 

Co:; fcnne o~ cla<los da prOJ)(I:-õta c relatnl'io do ~r. tia Fa~cncla 

41. 
- ~ :1 ... 

67. 
125. 
133 
166. 

Imposto <le con~umu: 

Ga:r.olina .......... · .................. . 
Venda~ merc:mti,; . . .. ... . ....... : . .... . 
l{cmla cedular t.!e immo\·o:i,; .. ... .... .. .. . 

.lnsp. ele Vchiculos . · .. . .......... . ... . . . 
:\:;~istcnc:a a P:>ychopathas . .. .. . . ...... . 
Quóta tlt: ti!<calisao;;ão .......... • ..... .. . 
lndustria:; c Profi,;~õc;; ........... .... .. . 

(Í .000 :000$000 
2;i. 000 :000$000 . 

5.000:000$000 
350 :000$000 
262 :000$000 
160 :000:;1000 

17.500:000$000 

54 . 2i2:000~00 

Despe~a - Conforme anncxo . . . . . . . . . . . . . . 55.544 :i39$1 00 
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H a, como s~: ve, wn dcficit de 1.272:739$100. Entretanto, po: 
der-se-á declarar c1ue, 'feitas as reducções, a differença para cobrir 
o dcficil competirá ú Prefeitura que. para tanto, contribuirá com ~ 
parn:lla que fõr consign;cda na tabella. 

?11erece especial attenção da Camara o estudo do Senhor O. 
Bormann. que presidiu a Commissão do _Orçamento uo Minislerio 
da Faxenda. sobre a transformação dos serviços federaes para a 
:\1unicipalidade. Questão comple;"a e que exige detido exame, re
scn·o-111!! o tlireito de:: compar~:cer, no momtmto opportuno, á Com
mí~~ão d~: Fin:..nc;a~. rx-'4.·i do disposto t~o art. 70 do Regimento. 

Sala das SessÕ~:li, lS de Julho d~: 1935. - Edmundo B arreto 
PiiiiU. 

Prupü~: <L emenda IJUc ~c ~:xcluam ela proposta da . rc:ctita geral, 
para l!J3tí, por constituírem rt:nd;t privath·a da .?.Iunicipalidade, o 
seguinte: 

Gazo~ina .............. ·" .......... .. .... . 
Vendas tllercantis ...... . ............ . .. . .... . 
Rerul:.:. cedular de immovc:is ..... .... ... ....... . 
lm;p.:r.torm de: Vehiculos ..................... . 
As~!:;tencia a psychopathas ........... ..... . .. . 
Quow d.: Iisc-.tl i~<tção .....................•... 
Jndustri:..s e proiis,;ües ..................... .. . 

6. 000 :000$000 
25 o 000 :000$000 
5. 000 :000$000 

350 :000$000 
262:000~ 
160:000$000 

17.500 :000$000 

54 o 2i2 :000$000 

0~ impostOS rdatÍ\'OS á !,:':tl':Ol ina, vendas mercantis e industrias 
e profissÕCl; deverão, em \'erdade, ser e~cluidos da pr op(•Sta da re
ceita g-eral. po1· !'c:r inc.l(s\.:utivcl pc:rt~:ncerem ao Distrícto Federal, 
cx-;,•i do art. 8.• da Constituição .Federal. 

Quanto it renda da J nspectoria de Vehiculos, Assistc:ncia <l Psy~ 
chopaú1as e Quota de Fiscalização, a Conunissão de Finanças e Or
çamento se reservará o direito de opinar em 3." discussão, após re
solver sobre il passagem dos respecti\'OS serviços para. a Municipa
lidade. como o fará tambc:m em relação á renda cedular de immoveis, 
logo ttue esteja habilitada com as informaçõe~; solicitadas neste sen
tido ú repartiç1lo competente. 

N. 1-B 

Ao u. 74 - Sen·iço de P lantas Ttxteis - onde se: diz: réis 
3. 000 :OOO!ji - diga-se 3. 590 :000$000. 

Justificação 

O excesso previsto na safra do algodão, e, consequentemenre, 
. o <la !lua exportação, justificam pltmamente a emenda acima. 

Salas das Sessões, lS de Julho de 1935 . - Xa.viér de Oliveira. 
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Parecer 

Somos peja approYaç~o da e111emla. 

Sala das Ses~ões. 12 ele Agosto de 1935 . - Cardo.m ti.: Jl!IcUo 
Ncuo, Rdator. 

N. 1 

Distribuam-se pdos vinte c: oito titulas abaixo. a cad;L um cor
n:.;pomlendo um annexo proprio. os !'en·iços e dota~ões constantes 
dos annexos êorrespomlentes aos nove títulos d;1 desp~a e respei
tada a actual organixação administrati\-.1: 

Titulo 

Titulo 

Titulo 
Titulo 
Titulo 
Titulo 

Titulo 
Titulo 
Titulo 
Titulo 
Titulo 
Titulo 
Titulo 
Titulo 
Título 
T itulo 
Titulo 
Titulo 
'l'i!Ulo 
Título 
1'itulo 

Titulo 
'fitulo 
Titulo 

I - 1-'residencia da Repuhlica. 

TI - Poder Legislativo: 
I. C:amara <los Deput:!Clos. 
2. Senado Federal. 

III - Cõrte Supremll. · 
IV - Tribunal de Conta:;. 
V - Justi~a Federal e do Districto Federal . 

VI - Admin istração Geral : 

1. Secretaria de Estado do Interior. 
2. Secretar ia de E . ..;tado do E .. "\."terior .. 
" .) . Secretaria ele Estado da Faxencla. 
4. Secretaria de E stado da Guerra. 
5. !Sc::cretaria de Estado da Marinha. 
6. Secretaria de Estado da Viação. 
i. Secretaria de Estado da Agricultura. 
S. Secretaria de Estado ela Educação. 
9. Secretaria ele Estado elo Trabalho. 

V H - Relações· lJiplomatÍ(:;ts e Consulares. 
VITf · - Administração Financeira. 
IX- Divida I'uhl ica . 
X - Exercito. 

XI - Marinha de Guerra. 
X fi - Policia Civil c Militar. 
XIII- Edu~::ação. 
XIV - Saude .Publica. 
XV - Amparo á lVÍaternidade e á Infancia.. 

XVI - Obras contra <Ls Sece<Ls. 
XVli - Serviços Industriaes . 

X V H ( - P.roducção e Povoamento. 
XIX - lndustria. 
XX - Trabalho. 

XXI - Commercio. Trai1sporte ·- marítimo, fluvial 
e aereo. 

XXII - Rodovias. Ferrovias. Portos. Rios. Canaes . 
XXIIa - Estatística . 
XXIII - Obras Publicas : 
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L Construcções. 
2 . Apparelhamentos. 
3 . :.\:ldhoramentos. 

XX I V - Pensüc:,;. J<eiormal'. Jubilação . .-\ po~ent:J.dol"ias. 
Disponibilidade~ . 

XXV - .-\,:;;i~tencia Social. 
XXVll- Territnrio do Acre. 

XXVIII Diver:;o~. 

Tr:msiir:.t-sc: para um nuvu titulo . - 'I'errito:io tlo Acr~ -. ao 
'lual Ct>rrc.;pont!cr:'t um :um~xo espcciali;:ado. toda ;t dotaç.'io con
:;tnllle tio t itulo ~o:nr~e;:r.onclcnt<! :10 :\lini_c;terio Ja Ju~li4<.1. 

N 3 

Rcunam-se em u:na ,:ú dotação_. em cada anntxo corrcsponclen
tc: a um titulo d.: tlc:sJX:~a tlll ~'TUpo ele !'l!n.-iços. todas as dotações 
c: xi~t.:!'t~:;: p:1r;t o::\·mill:tc::<. c:cm~ignatlas cli:'criminatlamentc n;_, m cs
nw <mnexo . · 

X . 4 

Tr:msfiram-:<c: tla \'crha 1.• <lo :tnnt:xo corn::svonckntc: ao titulo 
:,\1 inistcrio <la Eclu~:a~ão para uma no\'a verba do mt-smu aum:xo 
as clot:.u;õo::s que s1~ reiiram a ~trvíço,; ou· dependeneia; da Directo
ria de: Saude Puhlic.1. 

N 5 

JO:c:un;un-se em um me,;mo titulo, ao qual currc:spondcrit um au
nexcJ <:spc:cial ixatll'. todas· a:! dotac;ôes rdativas a aposc:utadoTias. 
pen:<õ~~- _iubilaçi>cS c rcf,,rm:~s. disponibilidades. clistribuidos por 
toe! o,.; o,; ;mnc:xo,; corre,;pondentes acs outros titules da despesa. 

~- 6 

T ran~fir:un-.sc para 110\' 0S títulos. aos qua.c:s corre;;ponder:io 
ann~::xos es;)cci;~liz;ulos. a,; clot:u;ões parll a Presidt:ncia da Repu
hlic~. l'oclcr Le~islativc) ( Camam <los Deputados e Sena<lo F e
clcr:il l. Ci1rtc Supn.-nJa ~ Trihuu~tl de: Cunta,;, inc:iuidos nos títulos . 
tios ~li11Í:'terio" da _lu;;tiç::t e <la Fazenda. 

N 7 

Fixem->'<: em totlas a,; \'t:rb:~.s respectivas do" ann=os corres
pondent<;'; :t torln.; o~ titulo -; dt: clc:sJÍt:sil. Ofô numeres de pessoas que 
deYam collt:cti\·ar. tente receber alimentação, vestunrio ou fardamen
to por conta 'elo E~taclo: e do:r. que. por motivo extraord irtario. de
,·em 'receber qu:~ntitati vos para uma unic:a alimentação. quantita
tiYos esses <Jue sc:rão u~iformt:s para todas . as repartições e servi
ços c:: ~crão cah..--ulados á. razão d~ tres m il réis por pessoa . 
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N S 

Fix<:m-sc todo:: O:' annt:X<)S. curn;:~pomkntcs an,: cliYc:r~ns ti
tulo~ de clt:~pesa. doraçile~ nt:ç<':ssaria~ i: r~:•nuncração clt: c<Jrrcios. 
teleg•·aplws. publicaçõc,: no Di(trio Offiâal c ohr:1s ua I mpr<:n~a 
Nadon:t! c Ca:'a da )ftJ(!{fH. n~:cc~;o;arias nu; d i fft·rcnte~ serviço~ 
011 rcJ•artiçi)cs pnbli~·a:-;. rc:tirando-,:e cla,: rc~pt:c.:lÍ\';1,. n:rh;c,.; dt .ma
terial n,: i mpomtncia; ncccs:'aria,:. 

N . \.1 

Consi..,"''le-st: nos annt:X<•~ t:<(l~;t:i; ol il'.:telo:< . .:•>•-rcspcmdo::ntc::. a to
dos o:' titulo:: de d<.:spt:~:c. as dotaçê • ..:s tcHat:s curro::.~pou<lcntes ao 
]1<::::-:oaJ fi)'(O, C(Jlll a rcf<'l"t:l!C'Ía ól(l annexo cspc:ciaf, que.: :'c crearic. 
e clll que: sc: di,:criminar:• rnrlo cs>cc- pe,:so:.l c:.-nn as !'U :c~ cctc:~oria~. 

numero:. e \'encimemn,; C()rrc:'pon<lcmc:;;. 

X - I() 

• Tran,;fira-,:c para tllll nm·u timlo - Eclm-:u:fco e . Cultura - . 
ao •Jual cc•rn:spmulcr., um annc:xn cl'pt:cialix:ulo. o,; ,.;o;:rYiços e do
t:u;ües cnn::.:tatltt'S do~ ~lnllcxu.; curr<:sponclc:nh:s a tndo:: os titulas 
de clc;,;>esa que se rdir:un ;, in,;tnKc;ãv .;j,·il c: militar. c:cluc;,.:;ão c: 
cultura. cnnsi!{n:mdo-~t' :dncl:t no m~:,;mo. di,;c,·imin:ulam~::nte. :1~ im
port:mcia:- nec~::-saria,; a cnrrc:,;piJnclcr<:nl aos dex por cento da r~::ndn 
do,; ÍII IJIOSIOS. 

N. 11 

Stlpprima-~c t:lll tn•lo:- o,; amH:XIJ~ c:•Jrn::,.;pumlentc,; a o,; títulos 
~la cle:>pc:;;c as ch>taçõe~ para acqui~içõc:,; de pn:•lio~ e dc:':tpropri:u;õc,; 
não an~ori%:ulas por lei. 

N. 12 

Tran~iirillll-s<:: para um m".'' titulo -- DiYitla 1 'uh\ica -. ao 
qual corresponclcrú um :mncxo e:<pecializ:ulo. toclas as nâcrencia:: 
e dotações relativ:1s a DiYida l'uhlic:L. inttrna :: c:xtcrna. consol i
dacla e flnctu:u~tt>. c a pr<>Ytnicntc: de :<cntcnça:: jucliciarias . 

N 1.3 

Detcrmincnl-sc em todiJs os annt:.-.::os corre::pundt:ntes aos tí
tulos ele <lt:spt:;;L o~. numero,; de contractados. diarbta:<. mensalistas 

·c: iunccionarios. ele •rna<h-o estr:tonli ll;'Jrin c \'ar\:r\·cl. fixando-se 
no ma:-; imo os ,·encimen~r'l;;. g-t':cti fic:u;õel'. cliarias. que possam per
cehcr. 

-EleYem-se ele ~ttcnta mil conto~. trt::r.c mil conto,; e doxc mil 
contos. respectivamente:. a~ clotnç••c~ piml Educação. Protecdi.o á 
Matcrn iclade e Ohr<ts contra a,; St:ccas. cr•rr~::sponcicnt<>s aos títulos 
ele de~pesa do:; Ministeri~s da l;;duc:c«ão e Viação. 
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N . 15 

Elevem-se ele 200.000 :000$000 as dotações . . .........•.... 
do amiexo correspondente aó titulo de despesa - ).1inisterio da 
Fazenda -, para os serviços de juros e amortização das operações 
de crt"dito rcnlir.adas para cobrir o~ dcficits dos ê..x~::rcicios de 1934 
e ;mteriores e. hem assim, para a acquisiccão de ouro para o The
souro pdo Banco do Brasil. 

~- lG 

Transfira-~e paq 1lespesa ·yari:n-c:l do titulo .. . .... . ..... .. • 
:!\linister:o da Ag-ricultura. todas a$ dotações referentes aos ser
"--íços do ça fé t:scripturnclas no r~..;pectivo anne.xo como despesa 
iixa: 

X . li 

Supprimmn-se nos annexos/ correspondentes aos títulos de des
pesa, quaesquer distribuic;õ~:s de creditas nos mesmos consignados 
a repaniçõc:; pa~adoras ou não e todos os dizeres relativos a adean
támentos e aproveitamento de ren<las . 

N . 18 

Supprima-se a: verba 11.• elo anne.xo correspondente ao titulo 
da Despesa - :\linistt:rio do Trabalho, distribuindo-se as suas do
tações pelas outr;~s verbas apropriadas do referido annexo, com 
e.xct:p~o da suh-consi~.,ação - Instituto Nacional de Previdencia. 
- que passará com outras dotações de outros ritulos de despesa 
pal"a um anne..xo espt!cial correspondente a novo titulo da despesa 
- Pens~es, Aposentadorias, Reformas, Jubilações, Contribuições 
de Previdencia . 

N . 19 · 

'l'ransfira-se no ani1exo correspondente ao titulo - }liniste
rio da ~!arinha - para uma non verh,,_ - Ajuclas de custo ~ a 
dotação e di~erc;; do n . 3 da consig11ação Pessoal da verba. 1.~ do 
mesmo anne:-:o . 

N. 20 

Supprim<~m-se e111 totlos os títulos da Receita e da Despesa as 
referencias a leis que não mais vigoram. ficaram r<:'vogadas ou 
substituídas. 

N . 21 

Transfiran1-se para um noYo titulo - Serviços Transferíveis 
para a Prefeitura "do Distficto Federal -, ao qual correspongerá . 
um annc.-..;:o cxtraordinario especiali7.ado, os serviÇos, dotaÇões e res-
ponsabilidacles seguintes: · 
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}Iinisterio da Justiça 

Juslit;a- do Di~~ricto Ft:dcral 50 "% th: sua tlotação: 
Policia Ci\·il do Districto Federal - 50 % de sua dotação. 
C:t,;a de Correcç3.o - 50 % de sua dotação. 
Corpo de .Bomheiros - .'i(} % rle sua tlotaçrw. 

)I inisterio da \"ia<:ão 

Jn~pectoria Geral de Jlluminaçfto. 

~lini,;tcrio da Educação 

I n~pccto1·ia de AJ..ru:Ls c E::~oto,:. 
Dircctoria da Defesa Sanitaria Jntcrnacional e da Capital Fe

deral. con5ign:u:;ões 24. 25, 26. 27. 28. 3~. 35. 315. 37. 38 e todas as 
de material <jue lhes sejam relati\·a,;. 

Tr,1nsíir'lrll-se para um fl(J\'0 titulo - Sen·it.;os Imlustriacs de 
Estado -. ao qual correspnndcril 1.1m annexo especializado, os se:-
viços c dot:u:;ões do;; seguintes títulos ele despesa : 

Ministerio ela Justiça 

Jmpren;;..'1. Nacional. 

:\Tíni,;tt:rio cla Vi:u:fio 

Correios e Te.legraphos. 
Estrada de Ferro CentTal do Bra~il. 
Estrada de Ferro, Korocstc do Brasil. 
Rede de Viação Cearense . 
Viac::~o Léste Brasileira. 
Estrada de Ferro Siio Luiz a Therezina. 
Es!rada de Ferro Central Pi:1Ul1\' . 
Estrada dt: Ferro Central do 1/.iÓ Gr:mdc do Korte 
Estrada de Ferro Goyaz. 
Porto de Natal. 
Porto do Rio de Janeiro. 

:\Tinistcrio ela Guerr:t 

Serviço do ).f a teria! Bellico. 

).fini~lt:riu da !\larinha 

Arsenaes . 

::\linisterio da Fazemda 

Casa da l\!oecla _ 

1 -
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ORÇA~lE?\TO DA FAZENDA 

P.~l ~:~u .... s liA ('CHI.\1 TSS.i() 

N. I 

Onde ,;t: 1~ 1 - ·' Di,·ida,; cl~ Exc.:n:icios Encerrado~" -:- e 
"para p:.g-anH;nl() de <li,•i<la" h:~almentc as:oumiclas em exercícios 
:mttriore,.;'' •li~:~-~~ ; ·· Exen.:icio,; Findos'' c "para o pa~anu:nto 
elas div!t):l,; :t que St" rc:fcrc n par:tKraphu 2:·. do artigo 75 tltJ C:ri!li
~0 de Contahilitl:ulc tl:t Cnião ·•. 

Ju#ifico(da 

"· Excrcicios fiml•J, .. é ;t cxprc::-:s..'i.o consa~;ada em no,.;:m lc~is
laçfio íinanccir:t t: <"Ontahil. par;l si~n i iicar as dividas que não fo
r:mt pa:;.ts dentro df> cxc:rcicio cnt <J l lc: foram contrahid:ts. c: prove
niente<; d<: forn<:dlllc:nto~ ou scrviço feito it L"uiiw, conr oa clc:fine 
o nosso (o<li;:o de Contahilid:\llc. 

Tenu>~ tn:~ mo<lali,~ulcs de dest>csa: a <]Ut: se cmpt:nha. n:
J.:':stra c: J•:,~a tlcntr<J 1lo cx..:rcicio. a que ,.;c cmpcnha. rt:tÇistr:, mas 
ni'to :<C p:tJ.:'a clcntro elo :mnu financeiro c :'in1 no se;.,Jinte. por clt:
JlOSito. c. finalmente. ;,,; que s.'io emptmha<la,.; c não n:.!:'istra lla.-> em 
t1·mpo IJJI)'Ortuno pd11 T rilmnal tlt: Cont;L..;. e cttte se pa~:un iL conta 
d~=- crt<litr.s llrçamc:IM<t rio:<. 

E.-;~a . .; são :t:' dividas a 'I li C se rcfen.: O ~ 2.-. dn a11: . 7.5 o lo 
C.:odi~o 1k C.mta hiliclacl ~.: c: q11~: _.;c:rito aucnrlidas pdo credito ttuc 
se con:--1 ;;na r. 

~-2 

Onclc se li: .! - Dcpn:~ito!l Anti~os - ~ par<t classif icu;ão, 
di~Ha· : ·' p:,,-:, l'e~titui~:ão .. c etc .• ~-upprimindo-,;e "crc:clito tlis tri
huiclo :10 Tl11:souro , .. 

J li S/ j j irat;Ütl 

J.::s~:t tlota<;;jo é p:tnl :t rt:~lÍ lUII<aO e não • cJa;;sÍ ricaçàu <lO,; cJ.:pO• 
sito.;. ~omo di:t. o arti~o 23 do decreto u . 23.150. de 1 '.133. 11ue man
da. p:tra aqu<:lle iim. i:-:to é. "restituir '·. incluir no orçamento. 

I ~ :t SllJlt)l'cssão vi:'a impedir •tue as rc:stitu!c;õt:s inclepenrlam 
de aprcci."lc;!ic> prél'ia do Trihtlmtl de Conta~ <tlém de ser' o orç:un~:n
to unw lei de: creclitos e não <lt clisrrihuic;â•J rle crediws. 

N 3 

~a v.:rha ll:\ - Dircctori;, elo [mposto snhrc a Rcnda fa-
ç:un· sc as se;_!uintc:o alterações : 

Par:t de~pt:~:. com i n~:pecção no,; E::t:tCio::. etc .. . 
!\1atc:na: pernmnt:ntc . . ........ . . . ...... . ... . . 
:\lnterial de consumo .. .. .. . . ..... . . ...... . ... . 
D i,·crsas dcspe~as . . ... . ..... . ...... . ... .•... 

360 :000$000 
150 :000$000 
220 :000$000 
130:000$000 
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1 ll.íl i f ÍCtll, ,;,, 

E~:-:1 allcr :u;iír.. que não ••~arrcla :m~mclllr' eh: tle,;p..:::a c: \' isa 
nu:lhc)r clbtrilmir o:: credito,; cb pruJK•~ta aaentlcnelo-,;e á,; ~:<• •wc
nit.1lcÍ;L~ elos sc:n·iço,;. Í«Ji ~olicit:ula pdo clin.·•:tor ri•• lmposllo s~•hrc 
a .P-enda. 

X. 4 

SttpJn"ima-~c a ~·crl.:t · 2tJ I - l'fllmll lr~ria:: c =-'uh-contadorias 
.Sc:ccion:u:s da pmpnsta elo orçamcntu ela Fazenda p:.ra 1~13(•. n:,.:
raht:lcccn<ln-sc: a suh-consi~:n:u;f1o 5, el(• titulo I\' ela \'crba 2.". elo 
orçHJliCiltO \'i~cntc <l:t<tttclh: ~ I inil'tcrio. ::oh a snh-con,;i~naçiio nu
mc1'n (,~ ch:~~:l n:rha. 11a propo:<ta alluelicla. 

lu.;Jificar:tin 

:\,; C!mtaclorias c Sulo-cont:ulc••·ia~ Sccciunat:!'. lfUC iuram crca
das pclu decreto 11. 16.650. ele 24tde O ntul•ro de 1924. ~ão Odc
;.:açtlel' d:1 C()ntadoria Central da Hcpuhlic;t. a •tuc c,;tão suhordi
ua<la:<. 

1 k·al~: 11J25. que :ts rcitridas Ddc;.:-a~ e)c:,; fiJ-'Ilr:llll na \'erl.:t cla
quclla r.:partiç'i r1. inintc rrnpt;mlc:nk. inc:lnsi,·c no or<;:<mento ú~~l·n

tc. ~oh a consi).!naçllo 5. elo titu lo I V: <la \'Crha 2.' el<> ~I ini:<t..:rio 
tia Fazenda. 

!'\a propO:'!:l do nr c;amenlo daqnclle ) ·linistl!rio para 1936. foi 
aqndl:t :;uio-consi;:uaçãu 5 desmc:mhr:ula <lo titulo I V ela cit<tcl:t 
n:rha. para ~·on:;tituir a 110\'a ,·crha 20.'. soh :1 clcnominac;ão ele: Con
tadorias 1: ~uh-contarlori:1s Sc:cciou:u:s. com a c iraÇío elo,; decretos 
qu~ cu1 )l;trço c :\hril <lc !9:\4 reformaram o ~I ini~tc:;io ela F:l
zc:ml:!. 

As :1ltc:raçiics th:lc:mtina<la~ pdns citados tlccrcws c que elt::Yia 
'v f i rer u nrçan~nto ji1 f oram feitas o ;umn pass;ulo. pcrmanr-cen
dn. quanto itquellas J)ck:.:-:u;iJcs. a mesma situação. isto é. pcrmanc
ccr:un cllas n:t \'t:rlm ela Contaell'ria Ccmral ela R~puhlica. 11 qm· 
t::stão ,;uhordin:ula,;. clirt::ctamcntc:. como alii1:< sncceclc clesdt:: 1925. 
quaud<> f oram installadas. 

('nn\'t:m :tind<~ salientar que os citados elccrcto,; ~~:1o alteraram . 
a ''r~aui;r.:<çfi(, clus scn·iços da Contadoria Central tia Rcpuhlica 
m:mcl:nicle1 até o arti~n 21K1 ''que 0 ~cn rc;.:-nla1i1c:nto sc:ja rcdsto. 
p:r t':t sn f irc:r as modi fkac;õcs exi~itla~ pelos clccrctos postcr ir,rcs c 
a,; decorrentes daqucllc~ ", o que.:. até hoje:. não foi ícitu . 

E tanto iss(, .; vc:nl:ult: <Jllt' ao,; funcciunar.i.1,; cl:t Cnmatloria 
C cntn<l da Rc:puhlica· ni\0 fnr:un ainda ahomula,; as qutl las. Co)lliCI 

!tns ch:m:tis da~ Dircctoria:< elo Thc: . .;ouro Nacional. 
Não se: ju·.;tifica. portanto. u elcsmemhramcmo propctslo. c:m

quantc• 1/l!e' o r!rii'I'IIIÍI:ur cxpn·s,;;tnlcntt: a r<:\'isflo cJ() r~.!tnl:une:ntn 
claqudla Rc:partiçiio. o qual não ,;c:r:'t aconsclh:tn~l Jll)l' t:quh•:tkr fl 

mesmo a s~p:tr<tr-sc: •lo ()r)...râo contahil fedc:ral a:: Dcle~ac;iics que: 
o ~:on~tituc:m. 

E~sa emenda é pleiteada pdo Sr. contarlor l!cral da Republica 
e acccita pelo Gabinett:: do Sr. Mini~tro ela Fazcncla. que mdhor 
conhl!"cc:m as necessidade~ da admini:;traqi\o. 



1::~1 ~:~nA N. 5 

Faça-se, assim, a discrimina<;iio da verba da Dircctoria de fo:~ta ti !>t ka Economica-Financcirn: 
Numero da sub-consignação ·- NaturcY..a da d!!spcsa Fixa 

Jf - Dircctoria tlc Estatística F.conomica c Finnnceim: 

I - Material permanente 

8. ~ [o,·e is: (:olllpra c concerto 1\e mm·eis, :u:ctuisic;ão ele linos 
c assignatura ele rc\·ista s c .ioruacs ....... .. .... ... ... ..... . 

9. Acquisiçiio. concerto c conscn•ação de machinas • .. , . .... .. . 

li - Àlatel'ial de Consnnto 

10. :\lntcrial de c:>:pcdieutc c de desenho, cartões Ilollcdth para 
apuração tle cstatistkas, )mpel clc incprcssfto, tinta c outro:>' 
artigo~ d<'.;tina<los aos trahalho.> da typographia .•... •. ,., •.. 

J li - Di\'crsas dc~ll~:ms 

I !. Aluguel de madlinas para apuraçi'to de estatísticas ..... . . , . , 
l l. ConSU\1\0 ele luz ~ cncrgi:1 clcctrica c g11z .. , • , •••• , •••. • , • • • 
13. Assignatura de telcphones .. , . .... , .. .. , , , . . .......... . •.. 
,14. Dc:;pcsas ele prompto pagamento .. .. ....• . •. • •• , , • , , , , • , ., • 

14:009SOOO 
40 :OOO$ooo 

180 :000$000 
I ~ :000~000 

I :200$000 
20:000$000 

I t• I o oi o o o o to t tI 

V<~ri:wcl 

54:000$000 

80:000$000 

216:200$000 

350 :200$000 

o 
~ 
~ 
B 
o 

i 
~ 
3 
~ 

* ~ 

~ 
~ 
"' ~ 
"' "' 
;:?. .... 
iil 
~ 
!< 

~ 
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l1utificacào 

• v e ri):\ :\r alt:rial 

:\ propo:;ta c\e nrç:uncnt•> da Dirt:ctoria de Estatística Eco
nomica c Financeira par:• 193(í c.:rm;;i.~rna. r.:1 vcrha material. menos 
B4:11{)0$000 lJUC: a de: 1934 e 1935. que era de 483 :OIJO~!KJ(J. Assim. 
hou\'C: uma diminuiç1in de: cerca de: 30 %. 

:\ J.)irc:ctoria de F.stati:~tica Economic.:a c: Fin:mccira pleiteia 
um au~mcnto a)ll!nas ele: 1;; contos al~m da propo~ta. Fica. ainda 
as-.im. reduziria a l'U:L vcrha de material. em confronto com a de 
193.5. de 119 cnntfJ:o . 

l"'cc\ia tamhem <(tle a cli:.:criminaçi'ro fõ::!'e idta de acciirdo com 
a tahdl:1 junta. 

',LtJntrac:taciQs 

:\ \'t:rha de comracta<los f oi p•elid:L Jlôlra a execução intco;ral 
ela,.: inc.."Umhcm:ia . .; que lhe deu o llccrcto da crcação da Directoria 
de l~.;tati-.tica Ec•momic:l c l'in:mceir:1. Esse pro;.:ramm:i '\'astisJ;i
mo. como ::e r>•'•de \"c r du f ol hctQ junto. não poutle st:r executado 
1o;:o no inicio da exist~ncia da n:partição. pois depende elle de uma 
<érie tlc: provi1lencias prcliminart:!', cujo:: rc~ult:tdo,.; não são im
medi:ttos. .-\;:ora mc!'mO. por dc:tcnninac;ão do .:\! inistro d:t F:tr.cn
cla. c~t:'l ;! ;::sraris:ica prrxctlcnclo a um incJu~rito sohre a industria 
mtciou:!l ~ujcit:, :lO imposto <I~ con:::umo. Xcs,.;~ trabalho. pela pri
meira \'CZ realizado no Brasil e feito com o auxilio de tod<t;; as 
:-cpartic;iit:s iiscaes. incla~am-se os seguintes quesitos: 

· a) fir111:1" ~ociacs ou nome da:: pcss•;;,, a quem pertencem as 
:iahricas <' o ffíc:inas :trPJiada,;: 

b) lo;.:-:. r do iunccion:unemo ti~,; tas: 
c) natureza da..' inclustri~1S explor:tdas: 

· d} força motrir. utilir.;ula nas fahric;~ s: 
r 1 numc:ro cl"' op..-r:trim• em l'en·iço : e. finalmente. 
f.t numero total de c! ias de traha1ho em cad:t anno. 

:=:erYiço que abr:tn;:er:'t para mais ele 50 mil c::'tahelccimento:> 
ele productos ~ujcito:: ao imposto ele consumo. a apur:u:;ão elo!' dados 
e;otatisticos collcrtados nc:s:<a inrJ;,~acão ct:11sitaria ha de forço,;a
mcnte. a::."li-reta r um au:,..,ncnto de tr:1halho e de clespe:;a, sob pena 
ele: fic:1r inteiramente annullado todo o esforço tmpregado. não só 
por e,ota repartição. como t:unbcm pc:lo uumeroso corpo de aJ;:"entcs 
ii:<cacs na nhtenç:io e recl)lhimento tias infomm<;õe:; pedidas nos 
boletins. informações IJUe j:\ estão · cheg-ando. em ~ra;1dc numero, a. 
esta · Direc:tori:i. 

:\ c.;ta.til'tica só :ulmine pe.,:sôa:.: no seu CJ U:ldro extraorclin:1.rio. 
de accôrc!Q com a~ neccs;;idacles rtaes elo serviço, c ;L pro\'a ,~;e vê 
pclo3 saldos que -'\ Yerha de "contraçtados" deixou. em 1934. e nos 
6 mezes do correnre anno, e c1ue foram. respeçtiYamcnte, 67 :744$000 
e 40 :456$200 . 
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O córte ne~s:1 ,·c:rha trar:'t como con;;equencia in~::vitavel a falt:t 
<I\: cumprimento <lo prO;:"r.tnuna que a Dircctoria ele Estati!ltic:a 
Economica e FinanC"eira ter[t de executar. de conformidade· com o 
decn:to que =• in::tiwiu. 

X. 6 

:\ccrc~c~::nt~::-::e :w titul•1 \'I I - Compromi::so dn The~ouro 
2\aciomll com o Banco do Bra::il - a sc:,."tlÍnte ::uh-consi~nação - · 
.. f'ar;1 a:: dc~pc-.a> da Cantara tlt: Reaju::tam~::nto- 1.200:000~000··. 

J usrifica~·,io 

E::::a:: rlc::t:e::a,; 'IUC a emenda manda ;.ejam inclu ida,; no orc:;.a
mento n':m ::cndo feitas it o..<ISta d~ cr.cdit•.JS especiaes, justifican
do-;;c:, pnr isso. que conl'tetn do orc;:uncnto. 

( ?\. í 
o 

Titulo li - \'crha -t • - Recchcdorias Fetlt:rac,:: 

Rect:l:c:dor i:t do Di::tricto F~::<ler.tl - Pessoal. 

Sub-con:<i;rnaç-:to 11. 1 . 

Fisc:tlixação th: impo::to:: inter no,; na,; estraua!> de rod~t:m: 

Variavel 
Para pa~mentCl de uiaria:' IIUC.: forem devidas a 1 

em:arregaclo c tG auxiliares ..... . ... . ... . ú0:000$()00 

Ka proposta ele nn;:untmto do ).lini::terio da Fazenda enYi<~cla 
:i (amara. nào se encontl·a discriminada a importancla neces;;aria 
ao pa~ant.:nto de diarias d.:,·idas aos funccionario;; encarregdo:; da 
fil<cali;~.:u:;ão ele impo::to~ internos nas e;;tradas de roda~em. a cargo 
ela RccE:hedoria elo Di!'tricto Fedtral . 

Entretanto. o Presidente da Republica jú peuiu. em mensagem. 
<!;, cta<~l -iui relator. 01 abc!nura de um credito especial para occorrer 
a e.sl'«: p:1~amento. c!Üra:ne o exercício corrente. cl.: \'C='- que . por 
omis~f1o. deixou de figurar no orc;amento de 1935. 

· Traia-se. como t!t:clarou o proprio :\[inist.eriu tht Fa7.enda. dé 
um :;en·ic;o or~anizado tdecreto n. 19.82i. de 2 de Abril de 1931), 
~:: em ph:na e..xccuc;ão. e que. por sua naturcxa. não cle,·e soffn:r 
nenhum .em harnço . 

. Convém. portanto, e par:t que fique norn1ali;~.ada de Ye7. essa 
;;ituilçâo. que st.: inclúa no on:amento Ont em discussão a verha ·cl~-
tinacla :1 :mender ao pa~amento dessas diarias. · ' 
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K ? 

Titulo I 

l':nc:lr~l's s-entes tla l:uiãn - Divida Puhlic:t - letra B -
nh·icla Flu~tuamc - \"I S~nten<;a,; Jucliciarias - Suh-con~igna<;iio 
n. 1 - Suhstitua-!Õ~: 200 :(I:JOS por· 1 . 000 :000::: c no 111eSJ110 titulo. 
n:~:--ba c rspecifi~-:,çrto. n·. 1 - Dh·idas el~ Exercícios Encc::rra:lo,; -
Su1;-con:'ÍJ.,"1lação n. 1. di~.1-s~ 1-LOOO:OOO~)()O. 

J u.•·tifimciit> 

-:-.icnhum c.:nc:1r~a é dt mai!l - império.::.. e ur~en le liquidação 
que o re)ultautc de uma sentc:nça jucliciaria. Depois de lon;.:-o dc
hate e \•ultosa;; tlo::,;po:::::as. a~ parte~ c•ms<!;.:-ucm. na ultima in;;tancia. 
o n:conhccimcnto elo· seu direitt.). O reccbilllc:nto da imlcmni;~.ação 
d1• t(ue llws foi ;1sse:.,'Ur:tclo pelo Po:lcr _ludil:iario ik;t na c\c:pendc::n
cia de cr~dito di~trihuido p~lo Pa<ler Lc;...ri,;lati\'o. 

:\ Cc)rtc: Suprc::m;~., pdo ,;eu F'i~:.ide11lt:. tc:m. por ,:uccc:ssi,·o:; 
pc::tlidus. reclamado o p:tf!amento de inclc:mnir.açõ:.>s a que.: o Gon~r
no dei.l'a de attenclcr por fah a de vcrha orçamcn:aria. 

A consi~na~ão du credito de 200 conto,; para pa~:unento ele 
imlemnir.:\<;ce,; qne :;o hem á impr-e:;~ionnntc cifra de lU mil contos. 
é irri~ria e rlccc!)<:ionantc par.1 os C)lle tétll um titulo ele cliYicl:~ 
liquielo c certo . 

A emenda. sem au~mento de despesa. attcnde :is neces:~idades 
clccorrcntcs cbs prt:Gitorios insi:-;teutes do Poder Judiciario ,;em a~
~nw;1r a despesa. dr:~de qu~ nelb se deduzam 800:000$000 dn \'Crhn 
cC•tsi~:ula para j)agamento das div idas cle c~:c:rcicio,; t:l\Cerrados. 

Pitrlc: se r clevl' ::er que c . .:s.e titulo da clh·icla vnb1ica exij a :t 
cot,signa<;ão de 15. 0()1) :000$000 para ~:tti ~ fa<;ão da:: contas proce..~
snclas. ma:-; liâo é menos certo que as exi;rcncia.s precatorias. para 
attenclcr [ts inclemnh::~~ões em , -i:-rucle de s~nr~n<;as judiciari:1s. s o
bem já a 10 .000:00:1$000. ~5.o ~~ quer na em~nda que seja con
,:ÍRllada verba integral. mas dc:;;eja-~c que. pe!o menos. um <le::cin1o 
~la verha neces~aria ~c:ja •otacla. cl<!spertanr!o-se. a ssim. mai,: c•m
iian~a aos eJI.!C: pleitearam 1!111 Juiw o :;eu direito. 

Parc:ce-me. dentro cle,;:~o"\s razões. ju:<ta a emenda. 

S:tl:t cln.~ Se . .:!'õe::. lS ele Julho ele 1935. - loào Caf,: F ilho. 

Parecer 

A C onstituicão pre~cre,·c que os p~lgamemos <ievielo~ pela Fa
l'.entl;~ X:~c:onal. -c:m \'Írtu•le de scnten<;n j udiciaria. far-se-hií:~ ú 
co:tta elo:; crcclitos respecti,·os_. os trm•cs " erãr.J consi~arlo,; pelo 

· Potler Exect1tivo ao Põder jurliciaric. rc::colhendo-~e as in\port:,n
cia;; ao cofre do,; clepo:>ito~ publico:;. 

Dá ainda a Cou~:tituicão comperencia ao Presidente ela Cõtre 
Suprema. para expec.lir as ordens de pa~mento, dentro das torc;ns 
clo deposito. -
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O orçamento actuai e a proposta consignam, para esse iim, 
a dotaÇão de 200 contos. que a emenda ele,·a para LOOO conto;;, 
dc:Stinados á constituição de um deposito por conta do qual corre
rão os pagamentos das sentenças judiciarias. mediante a expedição 
da respccti·.-a orei em pelo Presidente da Cõrte Suprema. 

O externo ele verha :~uggerido pela emeuda não é acon_selha
\'d. porque a dot:tçiio que seria diminuída representa o i1linim9 n.,. 
ce::sario, á Yista da reducção que: já soffreu na proposta . 

A Yerdade. porém. é que não se justifica o atrazo no paga
mento dessas cliYiclas. liquidas e certas,. alén~ de reconhecidas pelo 
Poder Juuiciario. 

A Connni!'::ão re~oln:u que fossem :>olicitlldos á Córte Su_!lre
ma iniormes ::eguros. par:t IJue, conhecido o montante da despes:;., 
s<: indui~se no orç;nncnto a dotação n:~pec~iYa . 

• -\ · Commissão a Cõne Suprema. informa, em oíiicio dirigido 
ao !'t:u presich:nte. que as sentenças judiciarias pendentes de paga
mento importam em 8.288:539$144, papel, e réis 92:877$274, ouro. 

O decn:to 11. 23.801, sle 25 de Janeiro de 1934, diz no ani
;;o 2.": ··as clota,ü~:s ouro con."}:antc:s do orçamento da despesa serão 
com·e::nidas c: fixadas c:m réis, papel, guardada a rel<•ção de t!m 

para dez" . · 
.-\ssim se::mlo, a clot;,ção a figurar no orçamento seria ele réis 

!J . 217 :311~, conforme se mani fest'..r.ra a Commissão,. qu-e, agora, 
rcsoln:r:i. em <lefinitiYo. como se proceder, parec~:ndo-me c1ue de\-a 
:t11uella imporrancia st:r iuduida na proposta. · 

'N 3 

Titulo I I. De~pesas proprias da administração . Verba 1.• ·
Gabinete do :\linistro. S. C. n. 5. 

Supprima.-:;e "Para racionaliz<tção dos sen·iços fisc.ae3 e tu
sp,·cçü.:s n·scr~·crdcts 300 :000$000'". 

Trata-se de: eles pesa no,·a. ·c ma ·· ,·erba secrfta ·· no gabinete 
do :'.iinistro. A situação íinanceira do Pai7. não comporta es~ 
no,· id'l.de. H a outros recursos no orçamento, como dcmon:;trarei êl1l 

tercei~l clisC1.tssão, par?. :l tal racionalização dos serviços iiscaes . 
• -\.presentarei,. ;tinda, emenda á S. C. n .. 15 da ,·erba 2.•. 

Sala ela; Sessões. 17 dt: JuÍho de: 193.3. - Edmtwdo Barreto 
PiuiL• . 

Parcc_er 

Pr.-jucli•::~da por han:r a Commi,;sãu acceito ·o nu~mento con
stante da propo:>t:~ pelos fundamento;; com <1ue está justificada. de 
inicio. a dotação de 300:000$,. para a racion;1(i7.ação do;; sen·iço:> 
fisca~s . 
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N. 3-A 

\ 'erba 2.~ . S . C. 16 - onde se ·ie - 7Y :200$000. Ida-~~ H.!is 
" 60 :OUOSOOO .. . 

Justificaçiio 

Em lt:i or~am~ntaria 11ii.o poclemos est<~r ereanc.lo no,·os cargos 
de tt:clmicos para Q sc:n·i~o da fiscalir.a<;ão hanc;1.ria . 

A despesa para 1 ~34 (decrl!tu n. 24.167, de Abril de 1934), 
foi de 60 :000~000. E o orçamento deste exercicio. consigna igual 
credite. 

S;d:r. d:t); Se:;sÕ6. li de Julho clt: 1935. - Ecluwudo Harr.·to 
Pinto. 

Parecer 

Pn:judic:1da. na:' mc,:mas conll içücs. 

::\. 4 . 

Suppri111a-s~ a S. C. li - Par:~ pa~am.:nto. etc . 500:000$000. 

Ju~·tifir:ução 

T r:lt<t-se de sub-consi;rnaçilo nm·:t e como se: ;te h a redig-ida, 
diz re..~p~ito a cliarias de ~::x~rcicios pas:;.1.dos . 

Ora. é o proprio orçamento que. no Titulo I - Di,·id:t Flu
ctuante - con~igna o creclito de 15 .000:000$ para pagamento de 
cliYidas legnlmeule a~sumirlas t:lll exercícios anteriores. 

Não podemos estar abrindo cxceJ)(;Ões o!lio=-a;; . 
Ainda a~ora. a Commi~são de Fiu;111c.;as não pennittiu que a:; 

cli;Lri:,!"> do Pessoal d;-t Saude elo Port(.). de exercidos :mteriorcs. io,;
sem pt~~:.t.s pda dotação orc;;ament:1.ria. 

Sala da:t Se;;~õ~s. 17 c h: J u\h(l de I 93.5. - Edmtmdt> Barreto 
Piu!o. 

Parecer 

T rara-,;e de incluir no orçamento a dotação pa.ra diari<is e ~ra
tificaç.'ic;; aos func-cionario.c; d~ Direcluria das Rendas -~duaneiras. 
autorizados pelos arts. 97 e 197. do decreto n. 24.036. de 26 ·de 
::.vrarço de 1934-. que. por omissão. niío cot,:<tam elo on;:unento n
g-cnte . 

E' o me;;mo ca;;n da :mterior. Prejucl icacla . 

N. 5 

Contadoria Central da Repuul ic:t. 

S . . C. n. líl - Reduzn-~e para 10:000$000. 
S. C. n. 62 - Recluz;L..:se para 60 :000$000. 
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1 ll.çtificaçüo 

Em 1935, o orcamento th:u 5:000$000. par:t :•juclas <lc custo 
c tr.msporre para o pesMal technic::> desi~nado para os serviços de 
escripiUr:u;ãc:. :\ ~ropo:<ta consi~na 15 :000$000 . Creio <JUI: pmh:
r emos fi-..;u· em 10 :000$000. 

Do me~mo moclo. não pen,;o em rela~ão it S. C. 62. de~tinada 
a ~rati ficaçõc=s c :>~:n·i.;o!' ~:xrraordinario;L E' ele ,;e manter o acrual 
creclitn CJttc é de r.o :000$000. 

:'ala da,; ~c~siic~. 17 1le Julho ele: 1935. F.dtlllti/Cln llnrrcfo 
Piu!o. 

l'arecer 

O ••ngmento cle lO :OOOS. que accus:t na proposta a :;ub-con
,;i~nação ól cla vc=rha 2." é clecnrrente cla t:ffectíYidacle do,; funccio
na!"io,:; ela,; rlel::~a~ões ela C"ontacloria Central da Rt:publica. junto 
;\,; cJi,·cr:-:t:< rerartiçijcs iederat:: no~ Estados. ctue. quando commi!<
:;iona<l<):'. m~:s1111 1 em nh,i ccto e por conn:n i cncia do scr\'ÍÇO. se lt:
como,·!am por conta propri.:,. pur nflU lhc=s ter sic\o concedido o di
n:iw. a).!'~r.l recouhe;:iclo. aCJ :LUxiliiJ para viagem . 

O ang-mento ele 15 ;O(}r}$. na ~uh-con,;i~na~ào 62. para J,;rati
fil"::Çcrc~ rc1-,rtlhtmentan.-,; por :-en·iço~ cxtraorclinario:;, justifica-se 
cum a execuçã o elo !'lc1'VÍI:o para a tomada ele cont.."l!'l elo,; cxactore~, 
que f·::oi attrilmido its th:le;.:<t<;Õ~:,; cl;t Contadoria Central da Repu
hlic.:a por decisão n:ce!lte do Ti1e,;ourco ~:tcional e que. sem augmen
to ele pe,;~oal. ,;.·. JllYlcrit :<er feito fiom ria,; horil,; elo C:'l:pedientc_ 

F'reincli\-:Hia. pelo pronunciamento antl:rior da Commis~ão ::;o
hrc: a prnj)o:;w . 

N G 

Rr:duza-se para 100 :000$0!10. a S. C . n. 5. :<erviçn u:lephoní
co e c!~:Spe:<as ch: promptn pa;.:-;unt:ntco. i eita a m:ct:s:<aria di~crimi

naçiic• )'da.- <lin·rt•)ri:ts rcspecti,·as. 

J uslifictt(tiu 

E~tamos Yotanclo um crecliro ;.dohul. .\'fio conhect'l\lOS a sua ver
tl:,cleira :~pplicm;ão. :\hi e,i:á um trahalho de que :t Secção Tedmi
ca potlerit clc,;(rl•rÍ~il r-,:;~: com ;..'l'ancle hrilho. 

Saia cla:< S::~~õc,;. lí ri~: Julho rlc 1935. - . Edm11m/Q /Jarr,·to 
PiuftJ. 

l'arec-er 

() p:t;,r.tnlt'lltl) elo .oerdçn lelephonico para as oito tlirectorias 
do Thcsonro ~aciona!. além do g-abinett- . elo ministro. elo ~abinete 
elo clirector ;.:eral. c pot·taria_~. é feito P••r conta da cloração ·da ~ub
consignação n. 5. con,:;i~nação ::\laterial da Yerh:t 2.". de 250:000$, 
C)Ue ;,. ~:meneia :11anda redu;( ir para ~00 :000$000 . 
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A" conta c!cs::c credito ainda correm a.s clesp.;~as lh: prompto 
pagamento. que. ,;omm:nla!' ;,~ de tdcphont:, ju~tiiicam a clota<;ão 
<1a pmpo~t:t. 

c O catalog-o tt:lephonico accu~a 51i appardho,; no~ dois pre
•iios t: l•)tia.-; a:- <lin:ctQt·ia,o). 

3ou pela n:•jei..:ão. 

X. 7 

\: aha 1 0.". :\lf:tnclt:~as· - :\li ;mdt:t.!:t de :-;autos. 
:;;. C. n. 2- onde ~e lc ·'(:(,_<.;:ó l \~.200"". h:ia-,:,· ··421 :R9\$21:0'". 

J ustificu(liu 

E~t:": e-rrada a prupo.;ta. Conforme dla Jtropria clccbra n yaJor 
c h! '-JUUta ~ de 273&i00. 

Assim l .~-Q (fUOta!' x 2í.)~(;Q0 pcrf:t%cll1 o total tlt: :Q] :~1) 1$100. 
Sala <las ~c~~õc:<. 1 í rk lulh11 dt:! 1 'J3.5. - l!r!mullffr• llaacto 

!'iJ:tt.. - • 

:'l·lnndn a emt:nda ,:uppri•uir .24(i :i20$. da ,;nh-con:<i.~naçf\0 2. 
do 11. X I\' - Alfancl~~n ele Santos - <la n:rha 10." . 

Esse augmemo é de!'tin:ulo ao paJ!:amento rlc quota~ pdo ex
ccs,.;o. sohrc a dotação official. já \"cri ficado. 

Proponho a conser\'açi~o tia importancia 1le 421 :S'Jl$200. in
duinclo. porém. o <~U!!tllt:!nto de 241J :720!;'. na impor~mcia de réis 
8 11 :708~00 da m.::<ma suh-c:ons i;..'11a-::;flo .2. ch:~tin:ula ao pa~amento 
do CXCt:S~O d:t tfotação. 

Prejuclicarl:t. 

\'crha 10. Atianrlt:!~l •!t' l'orto .C\ 1,.!-.,·,~. 
S. C. n. !. Mantt:;Jh;He a c\otaçi"1o de 150 :OIX::"OOO. con:'i~JJa

cla no orçantemro YÍ~énle. 

1 u.•t ificacrio 

'Repnrtn-m.; ;i ju.,.ti fií'.:,~ãn <thaixo c!:t t:nlt:urla S(lltre •junta~. 

Emqu:mto nfw ~e fizer n reaju;;t;qnento. IlflO cle\·emos concor-
dar em qualquer au~mento. se.ia qmd fõr a naturc:xa·. · 

Sala a];tS s~ssiics. 17 tle Julho th: 1935. - J:dmulldc• Born;IQ 
PiJ:Io. 

l'arecer 

Dc\·e s~r mantida a propo;;ta pdo~ iunrlaml!ntos do parecer. 
sohre a emencl;t n. í. excepto <tuan to i parte final. pot· ter si elo noa.-· 
jorada na proposta a importancih por onde. de facto. corre o pa
g".J.mento de quot<ts, por e.'i:ces.so de clot:tção official. 

P rejuc\ic:-:lcla. 
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N. 9 

Verba n. 11. Rc:pressão do Contrabando. S. C. n. 2. 
~lantc:nha-se a dotação de 450 :000~, consignada nos orça

mentos de: 193~ e 1935. 

Justificação 

O augmento de SO :000~00 só deve: :Ser concedido, depois de 
feita -a necessaria justificação. A proposta. nada esdat"ece. 

Sala das Se>:;ões, 17 t!e Julho de 19.~5. - Edmrt11do Barreto 
Pi111(1. 

Parecer 

~landit a c:m.:thla manto:: r a dotação dt: 450 :000$000 do orça
mento ,·i~eme, que a proposta au~menta de 80 :000$000. 

Trata-se do pa~unc:nto dt: despesas com o serviço noctumo de 
reprçg::ão do comrabantlo . 1.Como salic:nta, de inicio, o Ministerio 
jusriiica o au~mt:nto. Sou pela rcjeiçào. 

X. 10 

Verba 13. Fiscaliza~âo tios impostos tle consumo. 
S, S. n. 5. 1-'ara ·o serviço de . íiscalização nas estradas de 

rodag-em a cargo tlu Delegacia Fiscal de São Paulo - .246 :660$000, 
conforme: discriminação que se segue: 

1 ustificaçüo 

Trata-se de: s/ c que não fi~ura no orçamento de 1935. Parece 
imli:;pen:SaYel deixar claro o numero tlc: po~"tos e o pessoal que será 
empn:::~ado na iiscalizaçã.o, tal como íazemos quanto á verba nu
mero 11, em c1ut: ha discriminação completa "quanto ás agencias 
aduant:iras até aos n:gi~tros fi~caes . . 

Sala das Scs;;õcs, 17 de: julho de 1935. - Ed1111111do Barreto 
!':"11(<1. 

Parecer 

O decreto n. 24 .058. de 1934. estendeu ao E stado de S5.o Paulo 
as medidas ele fisc."'llizaÇão .. SObre as mcrcadorÍ'/-S em transito, e, 
para isso, o decreto n. 24. 1711, de 1934, abriu. para. 11 mc:;zes, o 
credito de 228 :Sí5$000, sendo. lí8 :291$700. pa~a pessoal, e, réis 
50:583$300, para material, ou sejam 20 :806$000, por mez. consi
~nando a proposta, sohre. .:ste total. o augmc:nto de li :000$000. 

A discriminação c1ue a emenda manda fazer, a exemplo da 
verQa 11, é difficil dé f<1zer-se, porque a.~ agencins adtianeiras, 
mesas de: rendas, -postos e regi~tro); fiscaes. tc!m sl!clc:s localizadas e 
fixas .: dessas loc::!idacles é que se faz a discriminação, o que não · 
succeuc: com a fiscalização das mercadorias em transito P,e}as es
tradas de rodagem, que deve ser d_e surpreza.. 
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N. 11 

Ao orc;amento do )fini!'terio da Far.enda- Verha Il- A~en
cias Aduaneira~ - l'osiM e Reg-i~ti'OS Fis~-oieS - vrn - :\fe:::a 
ele Rendn!õ Alfandeg-ada de Areia Branca - )faterial - Accre;:
cente-~e uma nova ' suh·consi~nn<;ão : H úmteri:tl permanente 
n. 3 - f' ara acqui;:ic;ão th~ uma lnnclia 50 :OOOSOOO. 

!\a propo~ta or.<;amentaria ha.~ta ler o quádro <ln pessoal da 
)fe;:a ~le Rendas :\li:mdcgada:~ <lc- Areia Br.H1C:t para dar appro
yac;ão ;;\ emencla. N" o quadro tio pes~oal exist<'m lo~res ele machi
nista!<. foguistas;. etc .. e :t )Te:>.'l de Rencln!' não possue uma. lancha 
~equer. para o ~eu scrvi<:o ! E' um:t nece~:;ida•lc imperiosa a acqui
~i<;ão ele uma lancha para uma reparti<;ií<'l ii~al num porto que está 
distante cerca de dez milhas do local em que O!õ n:wios carre~am 
e clescarre~m. Trat.'l·.~c :1 intla tle um por to de Jarg:t exporta<;iio 
tle ~al. al~nclão. cêra de carnauha. etc. ·• 

Sala <las Se;:sne;;. l S <le Julho de 1935. - f.ltin Cnfé Pillrv . 
• 'vt a r! i11s V crns. 

Parecer 

)fantla a emenda que :;e consi~ne um crctlito de 50:000$000 
para acquisic;ão de uma bnch:1 para a :\Tel\a de Rendas Atiande!m
d:t de Areia B r.mca. 

E' e~tranh:tvel. como ~alicnta a ju,;ti fic.-.c;ão. que no quadro 
do pe!<~oal claquell:t repartição exi~tam machini~t:t.' e fo!;'Uistas. e 
nãc:: po~sÚ<t e lia uma lancha . 

E. a lém dis~o. a propo:;ta ainda con~i~1a verlm para luhriii
cantc c comhu~iYel. sem ex istirem motores. 

TetHlo t>m vista essa.: r:t;(ões e a impQrtancia daquella :.'lre~a 

de Rendas. como reparti<;iio ar:-ecadaclora. além da di!<tancia em que 
estit situada elo local em que ~c fazem os sel\·ic;os de car~ c de;;
t:ar\ra. iusti fica-se a acceitac;ão ela emenda. 

· So~ pela acceitac;ão da ementla . modificando-se a redacção. a.té
a · imrnrt:.ncin de 50:000~00. 

X . 12 

.-\o orçamento do }.fini:'terio da Fazenda: 
Verba 17 - Ohra~ - :\ccrescente-se: "Destacados 300:000$ 

p.1m a construcção do edifici<'l da Dele;ncia Fi~cal de Nat.tl." 

Justificação 

A Del~acia F i::cal ele Natal funcciona em predio improprio 
e j:í. Yarias vezes reformado. Tem o. Governo Federal. junto ao 
edifíci o da AlfancleJ:ra e elo. em construcc:ão. dos Correios e Tde
~aphos Úm terreno . apropriado á cónstrucc;ão do edifício ela Dele
gacia Fiscal. O T rihunal Re~ional Eleitoral não tem ecliiicio. Com 
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a ~-rm,:trucc;ào do pr<:rlio para a Dcle;:-acia Fi~cal ficari:1 o que esta 
occupu actuahw:ntl! p:1ra iL "étle elo Trihunal Re~ional. resolvendo
,.., .. :1%:111, o c:a.!-o no s~:u duplo a~pecto . Não 1m aul!mento de ch:;.pe
Sõt e ;:im desta qui! de verha jú consi;:nacla . 

Pcu·ccc-mc que o~ imerc:!'ses tt<lcinnac:,; apoia111 a E:lllencla. 
S;,l:t tias Se~,;i,ie,; . lt: de Julho ri<: 193:i. - foiin Cc1fé Filho. 

:llurtiu.< f ·cra.c 

J 'arecer 

;\ emenda quer que:: se .Jc~r:,qu.:m 3(){1 :Ofi0$000 da V e::rba li 
O!J r;,:o: - para <t comtrucção elo c::cli fi cio ela Delt;:acía Fiscal de · 
Katal. 

O cr~:diw clcs:<a , ·erha nc• ;u.:tual orç;unento c! de 2 mil contos. 
rct!m·imlo-u a propo:<ta para 1.500 contos. 

O predio em C[Uc funcciotm\·a. actualmt:nte. aqudla Delegacia. 
ti:lll sidn ,·a rias \"tl':c:; rt:fonnado. conm l'alienta a · justi fica,ão. e 
não e:<t:\ em con:liçõe$ de porkr ~e::r occupado. como . reconhece o 
autflr ela cmencla. que a<lt":;nta tra..:c:r a con:;tn1cçáo alludida a v;m
ta;.:-em rlc st:;- nell~: iustallacla a "~de do Trihun;~l Rc~ional local. 

Attenclem lr>-,;t: ;, ~ituação f inancdrn elo pni% .: á rcducçã.o fe ita 
tl:tC(ttdla \"Crha. é á vi:-:"ta da propr ia _iusti ficação d:t emenda. {: aclia
\'el :t crmstrucção plc:it~t•la. 

\\~rl,a 17 - · Ohras: 
.-\ccrc,-ccnte-se: scncln 742 :llOOS para a c:un,;trucç~o do edifí

cio ela D~:kg;tci:t fil'c:tl elo The:-:ourn Xarional na llO\'U. C!Lpital do 
E~t:ICIO ele G:>ya%. 

J '"'"' ifirCit;iio 

Xá o h a aug-menro de cle:<pe:'a. Esta emenda tem pur fim de
t~rminaJ· a <tpp lk·:u;:\o dt: uma parte da vcrha. lit c~tão executados 
a planta c o orç;um:nto claquellc e:! i fi cio. ror technicos do l\·finis
t!Ti r> da F;tY.enela. 

t\ cxc:~"Ução :los ::cn·iço:-: dn cnn:-:trucc:;ãn elo mesmo eo;tá d<=
pc::nc!t:ntln :tp(·na;; rh ne;:c::~:<ari:t dotação on;amentaria. que a emen
cla ...- i~a llht::r . 

::;ala das Scs:<i•e:<. - I ir,·llt,· J-lig1:d. - l.a:ufdiuo Comes de 
.· IIm .·fr!u. c :oro G "d".'"-

l'arc::ccr 

:\ cmo:ncla 1\l:tntla ,J.::•ta:·ar dn \"crha 1/ - Ohra,ç - a impur• 
!anda de 741 :OO~OGO. par:. a constnu:çiio do edi fiei o d~t Dt:legaci; · 
F i::t:a l em Gov;t% _ · . 
. .Salienta ;~ ju::ti f ira,5o que a planta " o or çamento. para a con
i>truc~ão. j;·\ c::; tão feito,; por techni~:os elo ?vi i11isterio da Fazenda 
~ que: :t cxccuçàn dc:pcn:le apen:t.< da nt:ce~s.<ria clotaçii.o orçamen
laria. 
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A cloração da all nc1ic1:t n~rha sof in:u na proposta a n:duc~ão 
de 500 com,Js c no acttta1 orçamento jil se clc,;tacou a importancia 
de 30(1 contos. destinado:' ao c:'dificio da Deleg-acia Fiscal a ~er c•m
struic1n em a nOYil capit;~l Llo Est:ulo ue Guy;tx, em terreno cedido 
pelo mesmo Estarlo". 

Sou peb n~jt:ic;:ão. 

X . 1~ 

Eliminem-,;~: du nn;amo::nto ele· t(J(\os os :\·linisterios as consigna
çc•cs ref.:rcn lt:!-- an custeio de automo\·ds ele transporte incliYir\ual 
d() iunccionalismo puhlico. exceptua;tdo os ela Prcsidenci:L da Rc:
puhl i<"'.J.. 

lnclua-,.c nCJ nrçam::nto elos rcspc:ctivo~ :\I inisterins. onrle con
\"Ícr. a se;;uintc consi~nação : ao Presidente da Camara dos Dc:pu
t;ui<Js. do S~n:1.<io Ftdc::r:t1. ela Cõo·tc SuJ)n:ma. aos :\I inistrus ele Es
t.ulo ,. a o C1~t.•fe de l'olicia. 

:\ uxilio p:<r:t cnnehtcção ........ . ... .. ' 'f ....•••.• I~ :OOO$(l00 

Tnc:lua-sc no orc;antento ele cada :\lini,;terio. onde cmll·ier. a "c
~uintc: con"i;,!naçf<o: 

CrmclncçflO elo pc;;oal o.:m r.hjcc:to ele: sc:-n·iço puLiico 20 :000$!)()(} 

Granel~: tem si<lo a cdeuma lc:\·antada contra o u~o 1.: o alm:<o 
rlo:' autOIIIOV\:Í:i o fficiac:<. T io ;!r:111d~ 'JUc: o projecto ,.uhre u n:a
ju:.tnmenro c\o:; ÍIIJH"ciunarios ciYis c militares in..:luia. entre o~ seus 
artil(OS. o de n. 15. que: preda um tle~cnnto em folha tlo pa;.:-a 
mento <lo · funccionario ciYi1 ou m ilit:11· IJIII:, para rh:scmpenhu de 
su:ts iuncçc•e~. usa;se aut\llllOn:l <Jf iicial. O l'rc~irlclllc tia J.l.cpuh1 i
c:a Yctou o clispositi \·o. ma~ rc:cnnheccu a nccc~:'idadc de corri~i r 
abuso; por outro; meios que niin impnrta..;s~m em "'tcri ficio pat-a o 
funccionario n em em prcjuiws ao so:n·iço publico. 

E' o IJUe Yisa a emenda. Xão importa em :mo.: ri i icio ao útnc
cionari<J. n .::m trar. prc:juixo para o ~en·iço puhlio.:u. Gar,mte ao 
funccionalisnto. pur CC!llt:t <lo Tho;:,.;ouru. a conclucçfto nec:cs,;ar ia ao 
exercício rle ~ua,; iuncçves. impo~sihilitandCI cntrttanto almsns. 

~âo é uma imtoY;Lçiio ro que: prop• 11110". Di!--pu,;ili '-·''" irlcnticos 
j it se encontram incorporados á propcsta da l<"i <lc orçamento . E" 
uma si!llplc:;< ;:-.:ne:alixac;:ão c: uni fÕrmir.a•~ão ci:L ~uh-consil'!Tlaç;io 1~ 
da Vcrh'l 3." do orçamc:ntu <lo ?.I iniste1· iu ria Fazenda - ·'auxi lio 
;~o } 're~i~lente para l·onduc~ãc .. - e ria suh-consi~nat;ão n. 9 da 
Vcrha 1." rio orçamento do :\lini~tcrio elo Trah;•lho. lndu~tria c 
Commc:rcio - ·· Concluc:,:ãu a pe!>,..oal c eu1 objc:cto dt! sen·ir;o JlU
bliço '". 

Como con:;equencia natural impüc-~e a i•muc:rl iata rl'c~ulamen
ta<;iio <la consignilção: ··conrlucção a pes~oal 1:111 ohjccto de ~crYic;o 
publico'~. 
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Antevemos duas hypotheses: 

1.•. a crcação de umn Garn~c Central com a incumbencia de 
atrencler a~ requisiço)e!' de ·todns as repartições dos dh·ersos Minis
tedo!'. e de execurar rigoro~a fiscalização subseQuente: 

? • o abono ao funccionario das despesas eHectu<!das a e.-.:
pen~a;; proprias e oriundas ela execução de serviço publico. para 
cujo cle!;empenho fõrn inclisp~m;;wel o U!;O do automovel. abono que 
;e procederá á ,-ista de uma folha de conducção. organizada de ac
cõrdo com '.lm rcl!Ulamento a instituir. 

Qt!~lquer umn das du<~s h ypolheses garante ao funcl--iO~tario 
!mhlico a uecess:tria conducção e impo~!'-ihilita o uso da mesma para 
f in;: outro!' que não ~e _iam o clesempcnh • ., de um serviço publico_ 

De qualquer fórrna. uma rcYisão conscienciosa das consigna
r,;;e:::. rlcsti·nadas iis despesas com o pes~oal e o material para a\~to
mo\·ei~ officiaes. se impõe. Entre :t!; C•"lnsignações re~istradns ha 
uma riÍ~Jklrida<le fla).rrantt:. além da ausencia absoluta de consigna
ÇÕ(';: para ettsteio e con~en:ação ele nutomoveis de cinco do~ nove 
:Ofini,:terioll. Ira. ai nela. n f:llta de uniformidade nos ordenados dos 
mntori.-tn~. H a. porém. ·~ntre ellcs. lll\1 prh·ile~i:ldo que. além dos 
wncimt>ntoll _ annunes ele i :6SO$. recchc mais a gratificação de mo
tnrist:t elo ~fini-<tro. n.1 i111p0rt:tncia de 4 :800$. perfazendo um total 
c!.: 12 :4Rfl$ nnnuae:-. QU ~e_iam. 1 :040$ por mez. 

Facilmente disso nos com·enccremos pelo exame clall con~i~a
çiie~ extrahiclas do prnjecto rla lei de orçamento. cuja lista para aqui 
tran,:la<larcmo~. ele accôrclo com a;; clilltrihui<;ííes peloll ::\1inisterios. 

S:!la das S<!.;;:õe,, 1~ ele Julho ele 1935 . - Freá .-rico Wolf
fm/lulld. 

{Documento;: :tnnexos: 1) Li,:ta das consi~açõe~: 2 ) Qua
,Jro l'ynthetico). 

Documento n. 1 

Li!<ta da;: con.;:i~naç(•e;; para Pe~,;oal e ::\Taterial de automo\·eis 
Jmhlicos : 

?.fini5terio da Fazenda 

Titulo TT. De~pc~ns dn Admini~tração; 

\-erha 1. \rahincte do .:OTinilltro e Portaria·: 

2 . Porta ria: 

:\fotori,:tn ck 1.• cla.;::::e 
:.\Totnrist:t de 2." cla,:;;e 

S:.W0$000 
i:200$000 

15:600$000 

N R. - Não ('ncontramos ..-erha pa_ra éu.~teio e conservação 
<le nulnmovcl. 
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)lini,;terio do Interior 

Titulo I. t::ncar;;os Geraes da L"niilo; 

\'cr La J \ ·• Cam:.ra dos Deputado;; . 

~iateriaJ : 

5. Custt!io e con~crvação elos aUlunluvc.:i~ 

\"cr ba \ ' . Senado Federal. 

1-'c:ssoal : 

2. 2 ~lotori,;tas 
.~jud:.nu: cic motorista ........... .. ...... . 

~latt:ria l : 
:~. l·u~tcio <.: con;:~ ..:rvação de: um ;1UlOlllO\·el 1-'a ta o 

.Prc:::.idcntc . . ............... • . ........... . 

Titulo 11. Dc:::pc,;a~ propria;:; da Administração: 

\'c:rua l. Secretari:. de Estaoo. 

Pessoal: 

5. 2 :.\lotoristas . . ........ ... .... . .. ...... . 
Ajudante: de: motorista .... . ......... . .. . 

2 Lavadon:s de carro . . ... . .......... . . . . . 

:.\fater ial : 

4. Custo:: i o e con,;c::rv:u;lto dos . automovt:Ís do Ga-
binete . . ................ . ........... . ...• 

Verba III. J ustiça Federal. 

Pessoal: 

í2 . 2 :!\íotoristas . . ........ . .. ..•. .•. . . . ...• . 
1 Lavador de carros .. . . . ... . ... . ... .. .... . 

. 5U:UOO~UlJ 

19:000$000 
6:000~000 

25:000~UO 

30:000$000 

55:000$000 

14:400$000 
5:400$000 
i :200$000 

2i:000$000 

35:000~000 

62 :000$000 

16:800$000 
3:600$000 

20 :400$000 
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~fatc::rial: 

5. C u,;teio .: ~:on~er\·a,iio do~ 2 <tut<•mO'I.'eis . . . . . . 
14 . Concerto~ c n:paros dos :? mltomoYei~ ... - ... . 

2. 
4. 

:'.loturi:<ta 
:\lotori::ta 

:'ll:lt.·ri:d ; 

5. .-\c.;,-:-,.orio::. comhu::;: n:l. Juhri fi cante:: e mate-
rial par:t a.;~eio c l impe~a de nm atttllll iOvel ... . 

!l. r:on,;::t'l':tçiio e .:oncc:rro de um aut<.'nlovel .. .. . 

~I inbterio tio Exterior 

l't::::ual ii~o <la Secretaria <!e E:.t:ulo: 

J 'onaria: 

~lo)tori::ta 

.\lotorbta 
:'llotori,.ta 
L:n·ador de ~:arro:: . . . . .. . . ............. . . . 

22 :fXJ0$000 
3:500$000 

45:900$000 

6:000~0 
6:000$000 

12:000~000 

6:000$00(. 
3:00~000 

21 :OOIJ$000 

8 :400$!100 
7:200$000 
6:000$000 
3:600$000 

25 :200~000 

~~ . B. - X flO cnccntralll•),; Y<!rha para cu::teio e con::en·ação 
<lc: automoYd. 

Vt:rha t.• !'ccremria <le E..:mdo. 

l S. Portaria. 7 

2 }! utori::[aS . . ... ...........•.......... 
1 Ajudante de motori:;t;t . . ... . ........... . 

14 :400$000 
6:000$000 

20:400$000 
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J..t . Pes~rJal ue :<.:n·ic:o d~: locomoçii.c . 
54. Combustiv·!i e Jubri ficant~~. 
·55 . . Peça:< c ar.cessorios para ilin:r~os a momo\·.:(::. 

inclusin: pncUinarico: ..: camaras de ar . 

~\I ini:<t~· ··i•J 1\o Trahalho. lnolu~tria o: Commcr~· i•J 

V crha 1." ~'·ereta ria ti ~o J·:~rad .. . 
\ . . 1 'ortari:t. 

G • • ~ :'llot(l~i .•l:t:< .... . .. . . . . ............ .. . 
Ajudante tie motorista . . ............... . 
J·:ncarr~gac1u clt! :,:ara~c ~ . . ..... . . · . ...... . 
l.av:alrJr <1.: carrus .. . . . .. . . . .... .. .. · .... . 

21 :ó00$000 
5:400SOOO 
..t- :800$000 
3:600$000 

35 :-IOOSOOO 

X . n. -- XIio encom r:uno,; n·rba J" tra C'\i~teio e Cl1115cn·;ll,:ã() 

1\~· :ttllOillfJ\'d. 

)iini:<terio 1\a \'iaçii" c Ohra,; l'uhlir:~;; 

3. 2 :\!otc,rista::; . . •..... .. .............. .. . . 
-+. Grnti fic::çiio por ,;,•n.·içn.; e..'\.Lraonlin:trio,; ,<cm<lo 

ao urot()ri:<•a a ~en•kcJ rk) :'11 ini><rro .......... . 

P. :,\I a teria! de l'nn,;nmo. 

15 :3ó0$t)fl0 

~ :l'i!ll1:5COO 

20:160$000 

:\ li.:~f'~"a :-nm a ~-..,,~crvaçiio de :1Ul•1lll0\'cis. comhu:<th·c! i: Ju
I.Jl'i íic:mtcs c:q:, induicl:J na n:rha ;tloiml 1:c 1:21) :OIK)~. i:tltandu ci is-
c~im inação. 

\' ~rha .;o• Sc;:rctaria d..- 1·::-:radn o 

r~:-::<oal: 

:,Iotori~Ta cnc:1rrt.l.~ado d~ gara;,!e ..... . . -:~-~ ... : :: 
Z .\!ntori,:tas de 1.• elas,;.: . .. .. . ..... .. ... . .... . 
'2 l\totori,:t.'l!; ch: zo~ clas:;e .. . . . .... o . o •••• ' ••••• 

3 :\fotorÍ$1ilS ue 3." cla:-:sc .. o •• o o. o ••• o o o •••• • • 

2 .I::11c:tr rcgados de cons.:n-a~;ão ~ limpe;~.a ..... . 

9:0UU$(Jüll 
13:200SOOO 
1.2:000$000 
16:200~00 
7:200$000 

57:600$000 
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lfater ial: 

1 . Para concerto tios auromo\·eis, etc ...... . .. . .. . 

:\Iini~tt:rio da Guerra 

y ~:rba 1. •• \dministração c~ntr;tl . 

Consi~'Tlação Pe:.soal : 

3 . 2 :\I otori:.t<~.s dt: l. • cla:;se 
2 Ajudantes de motori~tas 

30:000$000 

87:600$000 

9:918$000 
8:385$000 

18 :303$000 

X. B. - :-.1ão encontrúmo!. \·erua para cu:.1:t:io e consen·a(jio. 

:\[in}:;tcrio da .-\gricultvn 

\ · crha 1." Sccrt:taria de Estado. 

P~s~ual: 
6. 1-'ortaria. 

Z )Iotoristas .. . ...... .. ... .. •.....•.•• 
Ajudante de motorista . . .. . ........ . .... . 

14:400$000 
5:400$000 

19:800$000 

N . B . - ~ão encontramos '\"erba para custeio e conservação. 
Ii:t na consignação 11 allusão á gratificação :J. motorista a juizo do 
).1inistro. 

OOCI::>1ENTO N. 2 

Qa(ldro sy11thctico 

Camara dos D~putai.los: 

Pessoal . . 
:.\laterial 

Senado Federal : 

Pessoal ......... . ..... .. . . .. . .... . 
1\Iaterial . . ... . .. ..... ........... . . 

50:000$ 

25 :OOOS 
30:000$ 

50:000$000 

55:000$000 
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Mi11isterio d;, Justiça; 

Pe~soa! 
:!\Iateri;..! . 

Ju~tic;a Federal: 

Pessoal 
i\lateríal . 

Justiça do Di:;tri~to Federal: 

Pes~oal .............•............. 
).•!a teria! . . ........ . .............. . 

. \ l ini;.terio úa Fazenda: 

Pcs,;oal . ...... . ......... ......... . 
.M:1terial . . . ...................... . 

).iinisterio do Exterior: 

Pessoal . . ... .. ..... ...•.... .. ... . . 
).f aterial . . ... .. .. ............... . . 

:\linisterio lh Educação e Saude 

Publica: 

Pcsso~tl . 
:Material . 

).íinisterio do Trabalho, Indus
tria e Commel'cio: 

Pessoal . . ....... . ............ . .. . . 
Material . . 

11Iinisterio da Vi<Lção e Obras. 

Pessoal 
.Material 

Publicas: 

Zí:OOO$ 
35:000~ 

20:400$ 
25 :500~ 

12:000$ 
Y :OOO~ 

15:600$ 

25 ::?00$ 

35:400$ 

20:160$ 

62:000$000 

45:900$000 

21:000$000 

15:600$000 

25:200$000 

20:400$000 

35:400$000 

20:160$000 
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:\lini~terio da ).Jarinhn: 

Pcs~o:.l 
~lalcr!:tl 

PC!s:- ·al 
:\{;>_teria! 

:\I ini;;:c·riu c la :\;;rkultura: 

!'c~~l):,l 
2\l:ttc:rial . 

57:600$ 
30 :000" 

JS :30.3S 

:\. H. --- F:1l:anclu nc;.)'m_i~cto ria ll·i tlc cl~pt::<:t 
cun,;ig-uaçftu para JléS~oal do aut01ll:l\"c:l lin l'n:siden
le ela ( amara rlu,: Dcput::rlu.- e con,;i).!IW.<;ão para nm
tcrial par:t ~ele mini~tc~ ios: c.:omputamlo a primt:i
ra em 23 :000$. tle :tccúrclo com a Ycrba do Senad<1 
Fctlc:r :1l e a 2." c111 3G :OOIJS r,a.-a cacla minist.:rio. ele 
accnnlo com a múlía tia \'crha respccth·a do :\lini,;
tcrio da :\farinha. Sc:naelo Fl!deral. Justi<;a FederaL 

R/:600$090 

H:> :303$00(\ 

1~:800$000 

-\i(: :363$000 

ell' .. le!rcmo:: ma i;;: 7 x 30 :UUO$ on ~l!.iam 210 :O~JOS .235:000$000 

Total ela,; rlc-::pc:,;a:: cio,: auto~ rJfiiciac.::~ . . . . . . 711 :363$000 

l 'arcccr 

Elimina a c:mtnda t<)(las as clotaçiie:; orc~•mcmaria:<. rderentes 
ao custeio tk automo\·d,; tk rr an,;porte individual do iuuc.:cionalis
HHJ pnhlico. c:xcc:ptuando o~ da l'n:,;idencia tia R«:puhlica «: inclue 
nus orçamemr>,; rios din:r,;r,,; ministo.:rios um auxilio para condu
c.:çiio. e h: !~ :~JIJU$000. para os prcsiele:-Jtes •l:t Camar.t. Senado e 
Cúno.: Suprema. tn!ni,;tro,; c- Chde de Policia . 

.\I anda a i nela a l'IIIC:IHI:t incluir 110:1 orçam~ntos \111"' c:e,·ba de 
2ll :U!IO~. para .. nmelurç:ifl clr t po:<s:-~a l em ohjc:cto ele sen·iço pu
blit:o" . 

. (I auto~ da cm.:ntla. iu~tj ficand()·a. -a Ilude: i\O uso e a!Juso c.los 
:mtOilllWei,; o f ficiae,;. sa! i~tHa.ndo a fla~-rrante disparidade tias do
taçi)r.;,;, ;!e.<tinac.bs :L pc:::,;oal ti '.J. material. al~m da au:;cnci:J. de vt•ri).'l 
par::t ClJOitt:io t: co:l:=crYncii()' de nu:omovci!l em cliver~os miuistt:rios. 

lntJJÔt:-::c. ~ealmeme: a :trlopc;ão de providencia;;. que ponham 
um par:u.h:iru ;, iacilidach:. ao abuso com que ~e fax uso do,; auto
movcis em certos ministcrio:; e repanic;ões. 

Ko inicio elo ~o,·erno revolucionaria medidas foram postas 
em 'pratica. C'ltlm:nando com t:m decreto, que, por ialb. de regula-
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mcn tação, não lt:m si<lo cumprido nem o serú sc uulro uão fõr 
o rumo traçado pda admini~traçilo, quc :<c mostra pouco propensa 
a enrn:nt;u:_ o ahu:<o. Ílll[Jc:dillllo-o. 

lnneg"avehru:nte, ante tamas tcntati,·a,; ,;.:m rc:;ulliulo. a sulu
ção .! a de alimentação dos crc:<lillJ!> <JUC o orçanu:mo cunsi;,.rna, 
a i imc::ntando c,;~as irrc;,:-ulari.daeles . 

.-\ •1uc:~tão. como p•ic: em dc~taquo.: o amor da c:mc:mla. o f iercce 
doi,: :.specto,: : o do JICS:"0al. cuja uni ionnidaelc e h:: ,·cncimcntos o 
reaju,;tamcnw ('ll\ clahor.tção ia rú. por competir, constitucional
mente. <w exc:cuti·.-o a,; ii1idati \'as de J~rllj ... .;tos ncs::<: ,;cmi<.lo, c a 
do custeio c conscn·;u;f.o -elos automovc:1s . 

Est:i. JHlrlõllllO. dcpemh::nf\o_ como adcilllta o autor lia c111cnda. 

<i:' •• inum~et:ata rc~ulamc:m:.ção rl:. ciJn~i;._'llaÇã() - t"omlu.-çcill ct p,·s 
.<oa! .·m tlbj,·,·t" d<" ser~ ·;._-,. ,'•11hlico. 

lJclla eh:correri'Ln a:< alkraçt, ~.:.~ a sc:rt:m !<:•ta,: ll(J on:amemo. 
L-uja execução. como .! pcns;tmcmu ela prc:::idc::ncia ela Cummissiiu de 
Finanças. c~tari. li).:'acla a uma st:ri~ do: Jlrm·i<kncias. qu~ ser5o cou
ct:utrad;L,; em J)ro_io:cto t: em lei con,·c:r~!d:" . l'ara e~~as provi<ien
ci:l,; são sul•sidio valioso ;1:: ,;u;!).:'c:<tõo:::: da t:mencl:! . 

A· Commissflc solicito <JU~: so:: mani i este . 
• >\ Commi~:<ãu se pronunciou cont Tõl a o:n1cmla. 

Ol<.Ç:\:\ IJ·:~TO D:\ j CSTIÇ:\ 

E;\ I E~J> . .l.. S DA CO.\DJISSAO 

T I TCLO 1 

/":rim 1 , .. 

Suh:<itlio. aj uda de:: l'liStn e representação 

Suh-con:<i;;-nação n - 1 : 

Para suhsidio fix o a ~00 eh:putat!,,. _ .•. - - .• . - - . 
lJa.ra ::ub~idi() em diari:1s .. - - .. - _ - - . .. - . . . . .. . 

Para suhsidio iixo a _ 3~0 Deputados - ._ . . .... . .. . 
Para subsidio em chartas .. . ... _ . _ . .. .. . .. .. . . 

Para suh:::itlio. em diari:ts t:xtraortlinar:a:: .. . . . . 

~.235:000~000 
. 3. 1 RU :OClO~lU 

Fixo 
~. 100 :000$000 
2.775 :000$000 

VariaYel 
300 :0()(1~000 
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Ju.ftífica(lio 

:\. C<tmara tios Deptttaclos funccion<i dur;llltt: seis m.·:;,·s ( Con
stituic:fio. arr. 25) e os Depilt:ulos perceberão. durante a ses:;ào le
;:islativa. um .sliúÚdio 1/l f" //.~a! fix o cl:! 4:500$ e mais 111110. udll!tr de 
50$. rd~li~·v a cada sr.,·stio a q11<' rompt~rcçam ( Constitui~'i.o. arti
~0 30. e Re$Oluc;ão n. 1. de 31 de OutuhrÕ de 1934) . 

. ·\~::im. sei.~ lll •:::cs d.: Slthúdio fixo. na razão de 4:.500$ para 
~<la Deputatlo. import:t em 27 :000~ : e, para 300 Deput2.do~. em 
~. 1 qo :000$000. 

Quanto ú~ cliaría~. por comparecimento, decorrendo 185 dias, 
no pl'riodo tle fuuccioname•ito ela CaP1ara. clc,·(!Jll e lias · importar, 
pa r:t ~00 Deput:tdos. em 2. 775 :000$000. 

:\s clotaçóe;: con,;tante~ · da proposta carecem. poi~, de rcct i fi
c:açà•J. que detenuine uma reducção tle 540 :000$000. 

Como. porém. a noYa tlotac;ãn para suhsidio em diaría!> cxtrl\or
clinarias ~ cie 31)0 :000:;;. a reducção passa a ser de 240 :000~00 . 

Grati[!ca!:iJc.~ a1!diciomNs 

~Art. 23,. das .. Disposic;õe~ Transitarias''. tl;L Constituic;ãl)) . 

De 15 % : 

Ao Director de :..;<:rYi<;o Luiz xalmco . ... ...... . . 
..\o 1." Official Antonio Corrêa da Sih·a .. ....... . 
Ao 1." Officia.1 Yic:tor :\J itlo~i Chennont ......... . 
Ao Tachygrapho de 1." classe Braz Jonlão ... . . .. . 
Ao Tachy~rapho de 1.a classe José Pereira de Car-

valho ...... . .. . .... . . . .. .. ..... . .. . ..... · 
Ao ':fachygrapho de 1." classe Fabio :\arão Reis .. . 
• -\o Redactor de Debates .~uto de Sá ..... .. .... . 
Ao Rec.laclor c.lt: Debates Augusto Olympio Gome~ 

ele Castro . . ...... .. . . .. ....... . ........ . . . 
Ao 1." Official Franklin P almeira . . .......... . . . 
Ao l." Oificial FJa,·io Amorim Goulart de An<Írade 
:\o 1." Oíficial .Alberto Ferreira de Abreu F ilho .. 
.-\o 2." Official R;tnnunc.lo Pontes de :\firanda Filho 
Ao Redacror de A.nnaes Julio Gon~;ah·es do V;dk 

Pereira .... . .......... .. . ..... .. ........ . 
r\o Redactor de Dt:batt:s José Sizenando Tei~eira .. 
Ao 2." Official :Marco~ Lisbón de Oliveira .... . .. . 
Ao 3.• Official Hilario }{ibeiro Cintra . . . . . .... . . . 
Ao 3." Ofiicial Francisco · BeYilacqua ........... . 
Ao Continuo Antonio Soares de :\Icllo ... ....... . 
Ao Continuo Americo P eixoto de Souza . . . . .. . .. • 
Ao Cominuo l\fanoel Joaquim Rodrigues Junior . • 
Ao Continuo Galdino José da Silva ....... . .. , , .. 
Ao Continuo l\·lanoel Faustino de Paula Filho .... 
Ao Continuo Dioclecio de Araujo Silva . ........• 
Ao Servcnle-Ajudante rle :\Totoristn João Bnptista 

Comes Ribeiro . . ... .. . ..... . ...... . ... .... . 

2:~~0$000 
2:&'\0~00 
2:R80~00 
2:700$000 

2:700~000 
2:700$000 
2:700$000 

2:700$000 
2:1()()$000 
2:160$000 
2:1G0$000 
2:160$000 

2:160$000 
I :1\00$000 
t :4411$000 
1 :440$000 
1 :440$000 
I :4-25$600 
1 :425$600 
l :425$600 

900$000 
900$000 
900$000 

540$000 

47 :1 02.,~00 
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D~: 20 %: 
.·\o Tachyg-rapho l{e\"Í;;or ~lario Pollo ... . .. . ..... . 
:\o Tachy;:raphn l<evi~·w J o~é Eu,·aldu Font~:s Pei-

xutf• . . . . . . . __ .... . . ... _ ......... . ....... . 
• ·\ O 2.· Oifidal Mario Ju~tin•J Peixoto ........... . 
Ao 1:· Offic:ial Jnst! Harn:to . F~:rreira (1tavl!:' ..... . 
Ao · Contitllt" Jo,;é Ferro:i ra ck· :•desquita . _ .. ... . . 
:\o !'crvt:lllt: Fdi . .;minn T:t\·arcs <fe ~lc:nexc.• .... . . 
:\o Scn'Clll l: :\ntcnQr J.:ihciro ........... . . ..... . 

De. 2:i %= 
Aú Dírl:'ctur d~· :<cn· i~;•• .\nlouiu Soutl) Cast:!~ninn 
.-\o T:u:hy;:raphv Rc\·i~or Antonio l'erdr:t Leit!'io 

F ilho . . ..... .. ...... . .. : ... .. ............ . 
.-\u :'_'a~·~~r~r:q•l!~' ~<~·,·i .-or 1 ;uilh<:ma: _l .. :t,1uim .J:, 

I rmua•\e l·tlh" . . ... ....... ..... .... ..... . . 
.-\ o Rctl:u:lor-Ch~·il· 11.- :\nnac:s .·\ 1 irc:clo da Sil\'a 

~C\'1!,.; • • • • ••• • • • • • • •• • • •••. • • •. .• ••• •• • •• • 

.-\o 1." Oifil:ial :\c\olpho Baptista :\o;:udra ... .. . 

.-\o Hc:daclor 1\c :\nnac,. )arl•a" dos :t ymnr.!s Car-
, ... ~lO .. .. . . .. . ...... . , •••• .•.. . ..• •.. . • . . . 

.-\o l~cir,) l;.."'HtCÍ<> K•>!lri;:uc,; ~l aJ·tin:< ..... . . .. . 

.-\o Ccmtiuuo- ~lowri,.ta .\I i~ud d;t C n <til Loun:iro 
:\o Cominuo-~l ott,ri,;ta lulio :"(a~ceme,; l'ínro .... 
.-\o Scrn~ntc )lanod de" Sour.a Gome,; ..... ....•. 
Ao ::;crvcntc Jnsé l;..'ltacio tia Sih·a . .. ..... ..... . 
:\ h·aro RoclrÍJ:IIc:l Filho .. ... ......... .. . ....... . 

Ao 

:\n 

:\ o 

~\o 
:\o 

.-\ o 
Ao 
:\o 
.-\t) 

..-\o 
A o 
Ao 
:\o 

De 30 <;{,: 
Dircctor Cl•ral <la Sccrct:tri:t João }'edro dc C:ar-
'llalho V i<!ira . . ..... . . . . . .. .. . ....... .... . . . 
Sccn:tarit> Geral c !:L l'rcsidencia J 11l Í<J llarhn:<a 
ele :\latto~ ( '<>rrO::a . . . ... .. . .. . • ... .. ... ..•.. 
Din:ctol' da T:u:hy;.:-raph ia Frederico Rahellu 
Leite ... .. . . . .. . ... . .. . ... .... . . . . .. .. . .. . 
\' ice-lJircc:tur C.:ral Ju::é ~\aria •la Sih·a Ro~a 
J u ninr . . . ..... ... .. . . ... . . .....•......... 
Direc:tor tlc .<t•)'\"icu I ;n Dini:r. \.cmlart Filho . . . 
Redactor-C"ht:ic r.lc Dcha tc:' Pcla;:io Bor~cs l'ar-
neirn . . . ..... . . . .. .... ... . .. .........•... 
IJ ircctor ele scrv il;u .facintho ju,;<: <.'<J<dhu .•.. . 
1." CHfi.:ial ~1:\rio l~un~:tl\'cS Ferrei r:• ....... . 
:\ ju<lantt de Portcirn Clauclionor Corrêa dl! S:'t 
C~ntinuo Cecilio <lc.: t'ar'llalho Britto ....... .. . 
Con.tinuo Frat,ci scn Bernarclo <11! Senna . .... . 
Continuo S everino Ferreira rle L ima _ ... . .. . . 
Continuo Antonio G:L:'par de \iasc•m-:dlo,; .. .• 
Ser:ente F erclinando B. f . ele Lacercla . . . . . . 

Total 

4 :800$000 

3:600$000 
2 :880$000 
2 :400$000 
I :900$801) 
J :.200$000 
1 :200$000 

1 7 :9SOS.~ll0 

(> :<Xk }~()(]!) 

() :000$()00 

6 :000::\000 

.'i :4V0$1JIJ(J 

·' :600$001) 

3 :000$000 
2:~0$000 
2:376$000 
2 :376$000 
1 :500$00() 
1 :5U0$0()0 

960$()01l 

40:632$000 

10:800$000 

9 :000$000 

X :640$001) 

7 :200$000 
7 :201!$000 

6 :480$000 
_::; :7 (j()$(100 

:i:/60$000 
2:851$200 
2 :1)5 1~00 
2:851$200 
1:800$000 
1 :HOO!;>OUO 
1:800$000 

74:793$600 

)80:516:;000 
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- 1 'crmancntc:: 

J I - De can:<umo 

2. Ohjc::::H•:< dt: c)<pt:tlicutc:: ......... . . . . ....... . . . 
. 3. r 'imur:t~ c:: con,;cn·ação do ccli fit•in. dos 1110\'ci;;. 

tli::< machina:< ele tSI.'I'O.:\'t:J' c 'o lo jarclim ....•... 
4. (' nn~cn·:u;ào. cumlm:<ti\'o:l: lul,ri iicamc c accc,;

:<llrio~ para ;nl!OiliO\ c::i ,; .•... . ...•. . . . . . .... :. 
5. Força. im:. ~~~- e tdephonc,; ... .......... . .. . . 

(;. J)~,·:<Jic:':t:' da i'()rt:tri:!. inclusi\·c lmfft'l .. . .... . 
7 . Farchuncnto cl•1 JH.::<sn;d cl:t l'ortaria. a :<.-r en-
tregou~ c h: \UH a :-.l'1 vez .. ..... ................... . 

~- !'crYi(C•:< cxtr:toJ'dinario. tia ~ccr~tari;l . . ..•... 
" Evcutua~!" . . . .. . ............. ... ..... .. . .. . 

lll . Ta~a de l'!<~olo ..• ...••••.•••••.•.•.•••.• • • 

1 \ . 11\lprc:;,::w c puhlk;u;iu::<. na lmpn:n.'it ::\acionai 

Tt~tal ela t'cn,;i.~n:u;ãn ...... • ........ .. ... 

i"c:<so:d ..... . . . ..... ... .... · · · · · · · · · · · ·· · · · · · 
~l:tterial . . ...... .. ...................... . ... . 

20 :000$000 

3() :000$000' 

150:()110$000 

3() :<XI0$()(111 
3() : OI~l!j:OOO 

25:000$01..10 

I r, :CJ00$000 
25 :UO(~JUU 
JG :OOC~JI){J 

J()O$(JUU 
60 :000$000 

+IO:IIKl$000 

4 . 1(-,4. :204$000 
440 : 1 00$000 

~t>t11111a •• •• • •••••• •• ••••••• • ••••••• •• •• • 4.W4 :304$000 

Emcntfcl 11. 3 

VEHilA 5.• 

\)c 20 %: 

Ah·aro l{odri..,"llt:S Filho %0$000 

} li SI i{ ÍCII(ÕCJ 

O i uncóouario A h·aro Ro!lri~ucs Filho íi~'tlr:t no orçamento 
ele 1\.125 com :i. acldidonal d~ 15 o/o. Em 192lí. sendo posto ~m <lispo
nihilitladc. pa:<sou a fi~'1.1rar no on;amento com \'(:1\CÍniCI\tO ~n){lo-
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i>amlo o que: percc:IJia como ;Hhlicional. V()hamlo ao scn-ic:o por ui s
posição constitucional. pas~ou a rccc:hcr os v~ncimcntos <la tahdla. 
,;c:rn a p:trtc Kddicional a !fUC tc:m <lirc::ito . .-\ ~~Íllr. ~c: inrp iic a sua 
inclusão entre o~ •Juc: pcrct"hc:m ;uldicíonac:s. j:'l rle 20 %· em 1930 . 

J:mruda 11. 4 

VERI1:\ 1: 

X . 6. in-/in.· : 

Para pa;!:unc.:m" d,· ;:ratlll(:u;;ul : t•hliciunal a Victor 
~.r anncl X nncs. llircctor ;!era! da r )Írcctoria !lO 
1111 criur ( 40 ~'? :-ohn· o.~ n·nl' Íllll'lllO:I tlt: rlirc· 
ctor rlc :'<'<'c;i"tn J . • . .. .....••• .• t .. . . .. .. . .. . 

Ju.<tifi<'tl(till 

~~ ;f,t )0~000 

:\~ rat.itt:~ 'flh: acotl:<c:lhar:un :1 cn1o.:n•b ,.;ão :ts mc~ma,.: que :<c•··;cm 
de fun<l:uncnt" :·, oi c n. 7 - lnmhcrn da Conrmi~stto . 

Ju::tic:a Fc:olcral 

J:.urtuda 11. 5 

YEkP.:\ 3." 

;\l:rt<·ríal - :-;uh-con,.;í)!nac:n•t n. .'1.2 -
lJili;.!t"llCia,; judir:iari:t,.; 

31 - Para tk·,;pe..;.:,,.; i\llliciat,.: dfl:< Jll'tJCUr:ulort:~ seccion:u:,;. 
mc:<liantc :ulcalltamcntos. na i; rrm:l <lo l.:odi;.:-o ti<: Cont:~hilidatlc:: 
Districto Féclc:ral. .) :OOO:;i; :\mazon:1,.;. I :000$: Amazonas 1 :\crc). 

1 ;tlOO~: Par:'t. I :000$: l'i:tUh ,·. I :000$: ;:\laranhão. 1 :000$ : C earit. 
1 :50!1$: R. G . !lO ~ortc. I :500$ : Parahyha. I :OtJO~: Pernambuco. 
I :30(l::i; :\ l:tr;:-i.as. I :!lflOS : SL·r~ipe. 1 :000$: Bahia. I :000$; Espirito 
S:mto. I :000$: Rio •lc Jan.:ir<). 3 :000$: 2 :50(1$ pam o l'rocurador 
ela Repu!Jlica e 5f)OS para o J ub:o Federal: :\finas Gerac:<. 2 :000$ : 
São Paulo. 2 :000$: P a raná. 2 :tlClll$: Santa Catharina. 1 :000$: Rio 
Grande do Sul. I :i\00$: ~l:uto < ;ros,;o. 1 :500$: Çoyõtz. 1 :500SOOO. 
Total : 32:000$000 . 
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~m,·uda 11. 6 

\'EI< P.A 3.' 

luÍ7.1:> :'CCCÍ!\Il:u·,; - .\ lat~rial c;cral. Din:rsas 1Jc~pc~a5. 

bi~crimiu~-:;e:: a ~uh-ctm,;i;.m:ll:i"w 11. 27 : 

l 'ara alu;:-ud ele ca:<a. ,;c::ncln: :\crc. 5 :40ll$: :\mazo
na :-. 7 :2011~: l'nrú. ó ;(li lOS: .\I ar:.nh;'<n. 7 :.?00$: 
l'i;mhy. 2 :400::;: l'll'\·ado a 4:)-!IK:'$ a cnmar rl c:: 1 
dt: Junho: l'ca1·:"l. 4:NlO::; ; l 'arah_dta. tí:OOO$: 
I \·rua111huc·~· 1 ~ :ooo::;: _\ b;.:" i1a .~. -kgoo~ : St:q.:'Ípe::. 
(Í :(JIIO:;:: E,-piritu !"amo. 12 :11011:': : J{iu :k Janei 
ro. 1.2:0110$: Si'w l'aui<J. para o ,i ui;: :-upplt.'lllt: clt: 
~ant11,;, 3 :tllJO:': !'a;-an;·,_ l .2:01Jfl~: ~:onla C.'ath:•
rina . 7 :20!1=-': Nin t ; ramlt" do Sul. 14 :400$ : ).Jattn 
l;r.,,-,:o, 4 ::0:()0~. dt'\'õulo n í :200~ a contar ch.: 1 
clt: .-\!Jril: ).Jiua:< n .... r:tc-.-. 14 ;4tll l:;:tlllll - . . .. •.• . . 150 :SOOSOOO 
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J : lí>~IO 
3 : l •'i..>;$0110 
:.! :t IOIJ:;'OOO 

Fu 

l. ;;u l :OO'JSOOO 

l .iOI :OIJUSUi.IU 

Tula l 

36 :i.OOS•JLO 
36 :OOO$:xx.J 
30 :~$0()(! 
.>u:t.C0$0Un 
%~C0$(!(lll 
14~1()0$(!00 

15J ~· ·<1$(00 
i5~ ·u~ou 
~~IOU:OC.OU 

11 .5 :2UO;i(OII 
'J(,;tMJIJ::'Ü(J(I 
31o:!Mitl;:(I(JII 
::!, ;t!OV::OOI 
2- :11{)~()(111 

5- :1100$00(1 
:..l:IIU~'OIJ() 
~;liiii~JII' I 

1-1:401~1)1) 

12 :IJOCJ.~(JIIIl 
/l.:)(uc~u~n' 
.W;f~K :$(J(l() 

I-1:41 W. :;'0( ~1 

l i :.;21 - ~~XI 
l ~l;llf',H:iH 11 

Y:.;\.J·I~tJI J 
124 ;I~)C o$11()1) 

V:lria,-c: 

.=78:55C$0:JO 
19$:1(J(.•SU:Jú 

:.!4:11)(1SUOu 

;~I :350S00il 

I .414 ;XX.~~~~ 

50 :fl00~0tl 

() .,. 
~ 
õl 
a. 
~ 
~ 
-g 
Oi 

~ 

~ 
~ 
o 

~ 

~ 

ª "' 
"' ~ 
~ 
'º " "' 
~ 
a. 
Cll 

~ 
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Emenda n. 7 

VERBA 4." 

Ju,;ti<;a do Di~tricto Fo::der.tl 

. ·. Tnclua-,;e na ~ub-con::i;::-na~:;fto n . 11 - I_ Gr.tti ficaçüc~ o:: Au
~dlios ) : 

Par a p:tJ;<lllll!nto do:: grati ficaçcit:,.: a&lic!onaes: 

Pedro ele .-\ lç;mtar:t :"li:thuco ele.: ~~ hr.,u. tlcsemhar;;<t-
dor t l<t Córte de Appella~lio . .. . ..... . . .. .. . 20:400$000 

I.uiz Cut:rles rle )loraes Sanncnto. rlcc-::emltar;!;tdnr 
da ('õrte rle Appcllaçiio ...... ..... ...... .. .. . 20 :4-00~1110 

Di:;crimina<la a tlotac;rto <la Yerllil 23. •. t!t.: lt;~o st- impo;.: a ne
cc~sid;uk de transferir o po::::::oal cont tli-,:ito i1 gmti ficaçiio <t<lrlido
n:tl. para os lo~ ares conlpetentcs . Tnnattdn-"e tle m:•;!istr:t<los da 
Justiça. :-eria injusti fic:wd ~ua indusào 11;1 allwlirla Yerha . E. i:; a m
;.:ào da proYidencia ohjecti,·ada na emenda . 

VERBA 3.• 

Ju.-.Liça Ft:deral 

Juizes S«.!ccionac:o: - Iuchta.-~e. clt:puis ela. suh-cou:'ignaç:io 15.~ 
l Pessoal): 

Gratificariio crddicivua/ 

( .-\ rt . 23 das Di.<posir:õ~:s tran:-;itoria~ da Conl'titui<:;ão ) · 

lG - Lui;.: E.-.te\'ão de Olh·eira. juir. icderal · em 

·Pt:rn;unhuco . . ...................... .. ... . 
Fr:tnd,;co Ütrneiro ~ ohrt';!:t <I e Laccrd:t. juiz 

feclcral em Sergipe ..... . .. . ......... .. . 
;\[annl.'l Xavit:r f';u:,; P.an-cto. juiz Ícckral no 

Amazona,; . . . . .. : ................... . 
Hçnrique l':etto ele V:t,;concdlo,; Lt::<sa. juix it:-

d~r:d em :\[inallõ Gt:rat:s ..... .... .. ...... . 
).-) arcdlo Francisco ela Silva, juiz federal em 

Govaz .....•.•.....•..••••...••• • .•.• 
Luiz Ãffonso Chag-a s. juiz federal no Parauú 
11,-"llacio Xavier de Carvalho. jui;.: substituto no 

Par:i .. ....... :, ... , .... .... ... ... . ... . 

3:864$000 

5:940$000 

1:932$000 

3:120$000 

1:560$000 
1:000~000 

1:200$000 
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..-\dl)nia:; Lima, juiz :;ub~tituto no . Ce:trá 
Cd;::;tino Carlos \'Vanderley. juir. suh~tituto no 

Rio Grande •I•> Nc>rte . ............. . .. . 
Fraaci,;co Tavar-:,; ela Cunha l\ldlo. jui r. fedt!ral 

ela 3.• var:t no Districto Fcdc:ral ........ . . 
Luiz ~avic:r ch: .·\hm·icla. .iuiz substituto em 

J 1/S/ifim(ÔV 

2:400$000 

3:i62$000 

2:400$000 

570$000 

:\s razt•l"S 'IUC: acon,:d!.ar:un a ~meneia ~ão :c~ mesma,. IJUC: :;c:r
\ ' t:lll • h: i umlamcmo á <I c: n. i. 

l!.llio'nda 11. 9 

VERDA 4: 
·• lnspc:ctnri:t Gc:r:cl cl:c Pc~itcru:iari;t ''. clevc-::c: d izc;:r: ·• I nspc:ctoria 

< ;c;:ral l'eniten~iaria" 

I'< . 11 - :\uxilio it lnspt:;:toria Gt:ral Penitc;:nciaria. c:orrespon
cltmc ;, Ycu•la do Sc:lln Penitcnciario. nu fí1nná e para os fins do 
di::posto no dc:crcto n. 24.797. tlc 14 clc: Julho dc: 1934 - rC:is 
200:000~000. 

F.w <"nela 11. 10 

VERH:\ 4: 
ju;;ti<:a do )Jistricto Fc:cleral 

c~radiicac;ôc:.: c: auxilio:;: 

Discrimim:-st: a ~nl•-consi1-,'ll:t<;âo n . 12: 

Auxilio para farchtm~nto :c um i>ortciro. um motoris
ta. trcs ascen'suristas. doze servente c trcs cf)r
l·eir,,;. a 190$. c:ula 11111 ••• • ••• •• ••• • •• • •.•• •• 

l!ur.·uátl 11. 11 

\'ERIJ:\ 4." 

Ju,:.tio:a tio Districto Federal 

3 :800$000 

)brc=ri:.1 - Proc\lr:tdoria Geral elo Districto Feueral :. 
Sub,;timir. as ruhrica::: pela. {ónna abaixo: 
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I - Penuancntt: 

14. }ton·i:;. archiYo:' dt: ac;o, cortinas. repa:<tc,;iros. 
tapete:<. e~tmllt:~ c outrn~ ohjccros ......... . 

15. Lh·ros. n:" i,;tas c t:ncadern:u;ilcs ............. . 

l [ - Consumi> 

lfi. 0hje::tCJs <I c expo.:dicnte ............. .. ... . .. . 
17. :\Jatcria! para a,;scio e con,:.:r\'ai<:ÍO elas sal:,,; 

da !·rocuracloria . . . ..... .... ....... . .. .. .. . 

1~. Tdephon~ <' cxtt:n;;;'to . .. ..... . . . . .. ... . .... . . 

2 :'600$000 
2:200~000 

3 :000$000 

500$000 

í00$000 

Ess;Ls Yerl!as rcpn:sentam '' <lt::'Ji<:Sa material para tuclo o ~li
ni:<tl:rin l'uhlico. fazt:ndo-se pcl;, fí•rma JH'Oposla melhor distri
hui(fio :,t,c:nas com o :lll!-,."lnento de 1 :45050110. 

::m,·m(c: 11. 1~ 

\'I~RHA ó.' 

/'1>/h·ia C:i<·il do J)js/rirlo F,·d,·rtt/ 

Consi!-!ll:t(ào - Gr:tti (ic:u:•ic:s. auxil i os r~ pessoal contractado. 
dili~o:nc.:ias polic.:ia.:s c despesas de caracter n.:sen·adu. 

Suh-consi~n:\<;:Ío n. 33 -- 1 'ara pa~amcnto1 ele contractados: 
l (14 :OfJ(l;::liOO. 

J>i:;a-,;e: - l'ara pa;:amcnto <lu:: :;e;..'l.tintc~ opera rios contra
ctaclos tlc~ta repartição: 

Puucnio - .\'umc,,· - .\'<1/ario m,•usa/ 

Antonio Pt:rd ra de :XI o nu . .,; .. .... . ................ . 
}I annt:l Cal\(liclo Hiheiro ... . .. .... . ... · .. .. ... . .. . 
Pccln~ Salomà•) . . ....... . ............ .. .. . .. . . 
:\·lanotl Antoniu l'irt:~ ...... . ......... . .... . ... . 
J;t~·me Roch'iguc~ . . . .. ... .. . ... .... . ... . .... . . . 
.-\hilic; 1-~oclrip:uc~ . . ....•... . ... . ...... . ...•.. . . 
Ltu<ldi~to f ' int•l <k ).k~quit:t ....... . .... . .... . .. . 
Alberto - Rodl'i;.."lle~ Ccs:tr O~orio . ........... . . . .. . 
}I Í!.,'l.ll'l L' rh:mu Ll oh.-t'J;:t rt ................... .. . . .. 

:\lachini :-;ta~: 

:'IT:uwel Garcia d:1 Rosa .........•............ ... . 
Alberto J o:::é Berlamli .......................... . 
::vr;\noel ele Soula .............. . .... . . .. . . ....... . 

450~00 
450!;1000 
450$000 
450$000 
450$000 
450$000 
450$00<1 
360$000 
360$000 

450$000 
450$000 
360~QU 
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C:arpintt:iro::: 

Arthur Simn~s . 
Lni:-. . Augu~to · . 

•,• · . ··.- • •• •• •••• • !" •••••••• •. • ••• 

Lustradorc:;.: 

Firmino Pinto de Oli,·cira ...... . .. . . ..... . .. . . . 
:\h·;u·o V ieir;, · Lima .. ..... . . ...... . . . . .... .. . . . · 
AI irc:do ::\lartin,; . . ............... . ........ . . . :. 
Aug usto _losé Rodri~ut":; .. : . .... . .. : . ... : . ..... . 
Lour i\':tl Sõll~;{dn c.lo ~a,.cimcntn .• . • . ...... . ... . 
Lourh·al jo~é <lc C:unpos ........... . . . ....... .. . 

Serr:tlh..-irn: 

Antonio '!c A huc:itla Santos 

P c:dn:iros : 

João Portella . . ...... .. . .. . . ... .. ... ... .. .. . . . 
:\ntollÍO LOJ~=' do,; Samos11 • •• • • •••• • • ••• •• • • • • •• • 

Elc:ctricista::: 

:\[anocl E::tc\'c:' .. . .. . .. •. . . . .. ....•... .. . - - . .. 
\ Valch::mar José Hoclr ir.._'lJCS .... .. ... • . •.. . •. . • . . .. 
tino de: Sou7.a •..•.. . ...... . ..... . •..... .• •.•.. 
~ orherto Soares .. . ... -. ..•... . . . ... . .. .. ...•.. 

::\f$:t.·anico: 

Na:::cimc:nto Rcnicin 1io~ S:mtos 

Linotypi:<t~: 

Edgard lionurin Guc:•lc:s 

Pa~inador : 

;\fanod Borge,; :\Tadeira Junior . .. ... . .......... . 

: Encaclernaclor : 

Joii_o F':tria Guimarãe:: 

Serventes: 

Octa\'iano :\lanJu<:s Tci:'\cira .. ... ... . . .. .. ..... . 
M:mot:l Antonio Varella ..... . .. . .. .. . . .... ... . . 
Vin-'ilio :\hmocl de Sou:~a ................ . .... . . 
Alcides ::\"1 on::ira ele Sour.a . . .. . ... ... : . ......... . 
Pedro . :\'lathia.; cl:1 Silva . .. .... ... ... . . . .. ... .. . 

::\fen:'<!l 

Annual 

45ú$000 
. _3(J0$000 

450$000 
360$000 
.360$000 
360$000 
360$000 
300$000 

450$000 

360$000 
360$000 

450$000 
350$000 
360$0(10 
350$000 

300$000 

5()(l~OO 

300$)00 

300$000 

280$000 
280$000 
2R0$1Xl0 
280$000 
280$000 

13:~10$000 

. .163 :420$000 
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E menda 'li. 13 

VER BA !O.• 

Archi;;·t> ~Yadonvl 

Consi.!.,•'n;u.;i\o [ 'c.~sDal - Cntt i ficaçiío e :\nxil i o . 

Suh-consi~'11ac::iic::;;: 

3. Grati iicação ao funccionario que ~cn·c dt: !<c-
cn:tario ........ ... ............ ... .. . .... . 

:>. J•ar:t iarclamcnto de doi:: cmltinuo::, nH razão c h: 
1 50~ c: para :'etc :'t:rvcntes e " zt:lador de ma-
rhinas na n t%1ín dt: 150$ cada um ... . ..... . .. . 

1 u.:.·tificaçtio 

l :200:;1000 

1 :500~000 

As llota<;cics ,;fio tlt: 1 :200$ c 1 :500:;\~ no Or~:un~nto vil-!'t:lltt:. 

:\ 1-:'rati iicação do ~c~,·ctario t:stit fix;ula no art. 99. dn n:gu
lamento haixado com o <lecn:to n. l<í. 031í, ele l-1 de ;.\-(aio ele;; 1923 . 

A majl)raçiill <ia proposta. é resulrantt: da dc:\'a <;fio. sem ncnhu-
1\l;l razão plau::k d. <lc: I :ZOO~ pam 2 :-100~ ela ~rmi fica~;ão ao íunc
cionario qm: s.:a;·c clt ,:ccrct:trio: tle !50;:; par:t 2SO::; elo auxilio para 
Ülnlantc::nt<' de doi,- continuo,; c de l :iO~ p;1ra 2!10:;> de auxilín iclen
tko au zelador rle machina,: c <le ~~:te ~~:n·cntc~. 

Adem;lÍ:; di:;so. o augmento ela grati fic:u;ão do ,:c::crctario. j:'L 
iixad" em ld , é a,:,..,tmpto que nf1o se comprehcn<le na t.:hd>c•racào 
orçamcnt;lri:t . 

.Devem ::c:r rcstahelr.:cid;t,; a:' <lota~ões <lu on;amcnto \'i~ente. 

Lcyislu(cio cilurlu 

Hc::gou l;unentn haixatlo com o decreto n. 16.03(j. de 14 de )!aio 
c h: 1923 . 

A •·t. <)<) . 0=- \'Cncimcllto~ annuac:; tio,; t.:lnprc~ade>s dn :\ rchivo 
~:lrr os ':"nst<tnks da t;tbella am{c:xa . O fum:ciouario t JtlC ser\'ir c<Jmu 
:<ecrerario tc::rá mais •t g r ati i i cação. mcn;;a(. ele 100$000 . 

. . 
DEPART:\!.11::~"1'0 DE PH.OPAGAN DA E DI FH;$.~0 

CL'LTC: RAL ( Proposta) 

l>essoa 1 . . ••• . , .. .... • . .. .. • 44.'> :200$000 
"f'essoal ,. fif.:'u•·ando c:m ·' ;\1a-

teri;~l" ....... . ......... . 100 :000$000 548 :200;'000 

Material 973:200$000 

T ot<<l . : .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . 1.521 :40~ 
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Or(UIIIL'/1/o de 7935 

4-i~ :2UOS00fJ 
4fJ8 :000$000 

Díii::n:nça a maiot· \!111 J<J3<í 

t:m 193•1 

!) 16 :200$000 

605:200$000 

Ü~ ,;\!r\'Í~o,; e h; raclio-di i f USáiJ elo '· J•rn;!t'Htllllla ~aciona!'' fo
r.un ci.bt~atlns .it conta tlu ' n~::clito de J.1fi :OCXJ:;;OOO. a!.c::rto j1c:o decre
to n. 24 .3.27, cl~ 4 de J nnho de 11134. e t!'o qual i oram ai'plicaclos 
até ;:\I de l..'c:r.em hm t!e 1 \}J4: 

Eu1 Pt·ssn:d . 
Em ~.l:ncrial . 

T • :tal 

l:iu 1935 

<i I : l W$000 
13ó :282$000 

19i:442~000 

Os ,;cr,·it:•J.< c•;minuam .. a ~r icit!Js it conta do t.Tcclito orç:um:n
taritJ con:'tantc tia ,·crha B . n. !. elo orçamento do ~ l inisu:rio <In. 
Justiça "' Xt:~ocio~ Interiores. tendo sido clcspt:ndidas, até .-\h:-i1, 
as s<:;:-uintc:< impor lancias: 

Em l'cssoal . . ........ . ..... .. ....... . 
Em :.\latcrial . . .. . .. . . ... . ... . ...... . 

Totai . 

27:733$300 
76:099$600 

1 03 :832$900 
1\_iio >c .iusti iic:t. <'tt1 llHnncnln de a.pt:l·tura iinanccir;t. 11111 au

gt11cnto cll! (J05 :200$ na tahl:'lla orçamcntaria. I! cnm a ;!ravidaclc de 
fi;!urar. no Ti tulo •• ~latcri;d''. a impt,rtancia de 100:000$. d~:stina
da a pe,;,;cJ:tl cnmracla<lo. Cl)nlra · cxpn:,;,.:a dctcrmina~ftn 1!0 decreto 
11. 1~.01-;,<.:., •le 27 •lc Janeiro de 192~. r Hrt. 9."' e ~). c uma dot<u;ão 
tle .)()!) :000$ para oc,·nrrc.:r ús clespc,:as ele pn;pag-anda turística, que 
é num :ttrrihui<;iiC> da l'rtrcitura . han:nelr!. l'ois. clualiclaclt: de scr
Yiço:<. 

I slo pnsto. e consiclc.:r:mtlo-,;c aincb 'J\IC as tle::pt::<a:< uH::nsaes 
em I 1134. ihr:t!ll clc 28 :21}6;i;. <: em 1935. até Abril. foram de réis 
25 :e)5!-i$22:i. rc.:clija-sc.: de accórcln com a ,:c.:;.:uinte. E.mend:. n Titulo. 

"::\fAT.EIU :\L" 

{/f- /Ji~·a.\'((.\' ncs}'t'.S(I,Ç 

DA \'Ef\BA 13." 
7 T rradi:u:r>c:' em ontla:< curta:;. •nédia,; c lon;!as 

para o interior e cxtt:rior elo paiz . . .. · .. ..... . 
R Ser viço tdc;.::raph:co . . ...... . .......... :. 
9 Strvíço telt-.~raphíco . . ... . ... . ......... . 

}(I Con~t!lll•J ele luz ......•................... 
J I · Consl'.n·açiio e reparo:< . . . ....... .. ...... . 
12 As,;i~n:nur:t,; •lc .fornac:::: c: puhlicaçõe,; ..... . 
13 D<.'.•(lc:~:!s miudas c ck prompto pagamento .. . 

T otal . 

lRO:OOU$000 
4 :SOOSOOO 

:-3:20o$oon 
1 :200$000 

12:000$000 
12 :000$000 
12:000$000 

295 :200$000 
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o IJUC 1lit. ~nln:lanto. 111ar~<:m ;; uma d~:<po::,;a mensal •h: 6~ :450$000. 
maí,; •h: <lua,; Yt:zo:::s >UJH.:rior :'1 quo: ,·~:m ,;e;:n<lo dfc:cti,·anu:nt~: rc:t
lizada . 

. --l{'ftrot'tl <1 r;'.<Jit!,lllt.'!l/1• sobr,· 11011/ r ':l(rio.~ d,· /IIIICé'Íc t/11/I"ÍII.~ 
jcrlfrtiC.\. t• (<lll/n:Cft:'l"s f un: s, .. , ,\'Ít,:o.,· pnb!icu.,· 

H Et ; L: I,:\ :·.J E:\TO :'uhre 11"11H.:a~;à<l <I c innr:.:inn:u·i•r:' icclcracs 
r: •=onlr:tlêl:lllus para ~~:n·i~.;o,: il·<h::·;u:,. a <tm: :<c rcfc.:n: o !lt'Cl"cl•l 1111• 
lllcro IX.OXS. cl:::~t:t !lal:t. 

:\rt. !1," O pa;.::.mclltn <h: iun.:dcmario:'. l'lll)ll"c~:ulols ou con
tn,craci"~ pd:t Y~:rha .. :\iatcrial'', ,:njcit:t '' inncciunario que: 1al iixc.:r 
~ pcn:t •k- r~:sprm:<:thilicl:ulc. 

I 'm·ag-raphn tmicr:. Scr:'t oh:<l'l"\'õlflll " Jll'<'lcc,:~o _i n<li.:i:cl (rara c)S 

c1·imc.:~ de n:sponsallil i<l:uk. 

l't:ssn:tl . • . . • . • 
J{educçfto <111 D<:c. 52. 

<k ll ;'>i.)4 ..... 

:\'f atcri:d . . 
Rct!tu:çiirJ !1•1 Dr:t.:. ~., 

11 ! ~')+ . . . . . 

Rccchicln •k J unhe. 
a Dcxcml.ro 

o~~pe:'a de J unlw 
n D~:zcmhro 

:VIat-:rial : 

R<:.:c::hidll <k Junho 

a tl~::t.cmhrn. 
'Dcspc:sa clt:· J unh:. 

a Dcx'~:ml,;·o. 

(."I< EDITO 
• 

2X :;;flO$Oilr: 

235 :0110$1/1)() 

70 : 3110$001) 

t)(í :SoOS!JOO 

M : Hío::;oon 

1 c,~ ::;r 111$1100 

2:->:2lí::;200 

C1·ediro para Junho a Dez~:inhro 
R~:cc.:hido para. junho a l)..:;,emhro 

66:;;nu:.:;ooo 

I (H- :3011SOCHJ 2.H :OUfl$000 

2.) J :11011$111)11 
231 :UOO:S!lflfl 
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Rc:cchirlo ele T unlw a Dt:xcml>ro .... . .. . 
Dc:spesa de J t;nho a Dcr.cml,rú . ........ . 

231 :OOO:SOOO 
1Y7 :44:2$800 

Saldo recolhido . . 33:557$200 

/:':u. ·mlcr 11 _ • T 5 

VI·:RI\:\ 14.• 

J>ir(rf•Jriu de J:..:~tulú!icu G.-ra{ 

Suh-con,;í;..•nação n. 3: 

Para pa!!:mu:nto elo pcssn;ol ~·xtr:turrl in;p·io incumbi
do do >'en·ic;o <lt: c:<t:nistica. percc:hct11lo Jmr dia
ri:•. tarefa ou ~alarin n:t:n:;Hl .• •...• . .•. . .•.• 

X . 3 - Pam pa;.r:unemo de I~ crnnr:u;taclos ;, 3:i(l$ 
lllC:Il:iat::õ • • ••• • •••••••• •• •••• ••••• - - • 

:N. 4 - J'ar;, p;tg-amento llc 18 tardciro,. _ ... . . . . 

J: lllt'lldCI 11 . Jri 

155 :UOO~UO 

75:600$000 
79 :400$(X>0 

E111enrla supprtssh·a it Yc:rha 13." - ju~tica Eleitoral. con:;igna
-'iio n. 12: 

Supprima-:.:e: 

Trillllnal Rcgiou;s\ do Dbtricw Fedcral . 

~loiin Bapti~t:t Gome::~ Rihciro. i5 % 

Sup~:rior Trihunal de Juiitiça El ~itor:tl; 

.'\u~·u,:to Olympio Gome:,; de Castro I 5 % ....... . 
\'ictur .\Jidosi Chc:rmont. !.'i%····----·--- - · - -- -
Jo,,.é Si7.c:n;~nclo '1\:i:xeira. J.'i % ........... . ..... . 

540$000 

2:700$000 
2:~0$000 
I :R00$()00 

Os funccion~trio~ a •tue allttd(; :t (;tll<:nd:t p(;rtcncem ao Sc:nado e 
Ja estão incluídos na Vcrha s.a. Consi~ação "Grttti iicaçõe:: adcli
cionae:<". 
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1: m~·uda 11. 1 í 

VEH.HA 18.• 

.vlagistrw!t~s em disp.•uibifidllcl,• 

,' :\rt. r.." tias Dispnsi,ôes Tran,;itorias da Con,.:titui~ão) 

Jusrinianc; HaYmuntln Fn:ir~: ! a;muaes 1 •••••••••• 

::\apulcfto Silvc~io da Silv:t ........... , ..... .. .. . 
Fraucist:c) lia Co,.La :.\lai:t ........ . . .. ....... .' ... . 

F.llll'lldu 11. /.'i 

\' ERB:\ 22: 
• 

J '.-.UIIIrf ('111 I(ÍSJIIIIIiúifÍtfwf.· 

2 :400~00ll 
2 :400$000 
2:400$000 

7:200$000 

DccrelO:' ns. l~J.552. de 3p •lc Dl'Xl·mllru tlc 19.-\0. c: 1 1J . X7~, 
de 17· 1lc :\hril tle 1931: 

N. 1 - fJcscmlmrgador Domin:.:-os :\merim 11~ 
· Can-;tlho . . . . ......................... _ . 

Juiz F<:tlo:ral P.achard !'edro elo: :.\lonte :\hl:,s ..... . 
E~cri\·ito <lo luir.o F.:clcral 1la 2." V:c r;1 tlc Sãn l':liJio 

- :.\l;rino :.\lorta ...... . ... . ..... : ......•. 
Dcle;.:-:HIO de 2.• cntranc;ia cla l'olicia elo Districto 

Feclc:ra!... - Bach:trcl l'io · f;trdim ......... . 
João J1aptista 'Pe'i·éira. curaelor <lc. Orphãos. nomeado 

Din:~;tor tla S<:cn.:taria elo Tribunal Rc!:'ional 
J =:l~:ir11ral do District<) Fctlr::ntl. conrinÍia a per
ceber o~ ,-encimcnto,; <la di,-ponibilidark t'x-~·i 
d1> an. 2.". do decreto n. 21 . 371. de 6 de 
\faio tlc 1!.132 •.. .. .. . . . ... . .. . ... . ...•.. 

r:.m,·udn 11. 1.9 

J u.:;/ ifica(iio 

1 !.1 :000$000 
16:000$000 

(,:600$000 

5 :2l:(0$0(l0 

24 :000$1101) 

:\ verl.a per<lo:u o ~c:u objcctÍ\·<~. uma \'1!% quo: o~ ma~i:<tracln:< 
federats·· c us <io Districro F~cleral t: um func~:ionario tio ~I ini~teric> 
ela ju.~riç.1.. çom dirdro ás ~ratiiic;u~õe:; :tcldicion<•es. n;t f,)rtlla ,],, 
art. 23 elas Di~pol'ições Tr:m,;itoria,: tia Constituiç!io, fnr:tm loca
!i!:;tdos nas \'t:rbas compt:tenres. 

A;:.sim (: que os pdm..:iros pas~<tr:tlll a figurar na V crlm 3.~. 

_c:>s s~gumlos, n:t 4. • e o lerceiro, na 1.a (_ Secrc:raria de Esra.<lo 'J • 
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Fm,·nda :t. 20 

Vcrha 17.' - Scn·cntnari o~ rio Cu lto Catholic•J r Decreto nu
. nu:ru I I e)-:\. de. 7 de Janeiro de 1~90 .l. 

Di~erilllinc-,;o; a Sub-con,;i~nação n . I : 

I 'oncgo T homé Jua<(UÍlll 'I'•Jrn.:,; •le Souza ... . ... . 
~lon~cnhor :\ntonio Xa,;cimento Castro ......... . 
~lon:.cnhnr :\111ador 1-lucno de Barros .... . .... . . . 
.\lon~l.nlwr \\;ai fr~:do Leal .................... . . 
Cont:~o .\lanr~~:! Luiz ela Fon,;cca . .. ............ . 
:\rcci~i:<po LJ. Adauctu Anrcli0 de:: :VI iranrla Hcn-

n <Jue,; •• •.•..•••• •••••••••.•• •• • • • • •• • • • • 
.\fnn,;.-.nhnr Fr:mci:<co l<a"muneln ria Cunha l'cdro:;a 
(<tnc:·~o .\I anod l.t:oncio (ia Irã.. . ... .. . . . . ....... . 
l'atln: :\ ntoniC> Franci::co da IIIJra .. .. · ... .. . . ... . 
P.iJ;JI<J I) . Alberto I n::é t i nnçah·c~ ............... . 
~lnn,;c:nlwr .Jul io :Ú:.ri;, elo ~~~~.-. Barro~ ... ...... . 
Cuue;.:o ,lu,;é Caetano ri~ F:Íria,; . ...... . ........ . 
~l on:<cnhor :\ntonio J ct·nn~·mo ela l ' . Rodri:..,"Ut::' . .. . 
.\lc.n~cnhru· :\urdian<J l>c-udat•l Bra:<ileiro .• . ..... 
C'unt:;.:o Antonio .'\ rcucct·<lc ele A lhuqucrqm: (.';t,·al-

,;unti . . . . ... ......... ........ ....... .... . 
Ctml'~rr _l o:;.: c:lc :\ n<lr a•l.: f' ini11:irrJ .. . .. . ..• . . • •.• 

J€mtnda 11 . 2 1 

VERBA 12." 

.-\nuuacs 

1 :200$000 
W0$000 
(,()()$000 
600$000 
óU0$000 

600$000 
600$000 
600$000 
600$000 
600$000 
()()0$000 
W0$000 
{,()()~ 

(,00$000 

700$000 
600$000 

10 :%0~00 

:\:lmin i:'lraçàu. j u!'ti•:a . 1 'rdcitura~ .\-lun icipac:: autonomas e 
outra..; do:~p<::<il:' 110 T~:rritoriu elo Acre. 

I'ESSOAL 

,\11~11 ~ ISTR,\Ç\o 

Substitua -,;~: : 

Os credito~ con~i)!na<lu,.; pa1-:1 a,: dc:<J•cs:ts •lc,;
la n1hr ica. inclu~..;jvc- Justiça c ,\dmin i:<-

• 1 raçiit:s loca<::< serão. depois de rc::)!istra
il<•s pelo Trilmnal de Contas. <li,;trihnitlos 
na :ma totalirlatle an Tht:sonr(J · Nacio
,,aJ. c cll trc:<~uc:; por t::<lt:. por intcrmedic• 
der l ~ ;mcr, elo Bra~il em J{in .Br:mceJ. em 
rlna:< parte::. ;ulc:mtadanH:nk. ao Dclc:.:-alio 
ri,, L'niiic• - no Tcrritori11. t enrl11 .:m al
tcnçã"' n *3CI. <In art. l1í lia Con,;tituiça() 
r!a Rt•puhlica. <lc\'cllflo a~ respectivas con
t:<> ,;o:r prc:;tada~ dirt:ctament"· ;,,; d:t Jus
!iça local c a~ ,\. ,~ A c:ltninistraçõcs lo~:tcs, 
ao Crm:rnador. t :ts clcstc. en~loiJil<l<tmcn-
1<:. :w TriJ.un~l de Comas. .. 
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1. (~o,·ertliHir.n· - Del c-
g>;t<lo 1la L=ni.:w .• . . 
1 S~:cn:tario <.;era! 

- 113-

ló :(100$ 
IO:Uf>O$ 

:)1:000$ 
20:000~ 

l'rcidtur.t.~ .\lunicit•=·~~ :\utoll!JIIIa~ ( :\flmi
ni~;t.-açüc;; l11cacs 1. Par.t sati~úu;:io tio li 30 
r lo art. lrí <la ( 'on~titui<;.:lfJ . da Rl:'puhlka 
- :\dnt ini :<tt:u;iic.~ luc:t~:< : 

2. Ao mnnicipio cl~ l{io Br:urco. capi!al do 

-ll'\:UOOS 
30:ÔOO~ 

7S:OOO$ 

Acre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 :000$ 
:\o:-; mnnicipios <lc l"ruxd rn riu ~nl. Senna 

Maclun::ira. s~ahr;t c Xapnri. 1X> :1100$ a 
cacla um . 

O accn·,;,:inw para c,;t:l Hth-etm:'Íg'n:u;ão 2. :'c
ril a ;;t:na:: rlc: .~70 :O<JII~. com 1JII :000$ da 
sub-consi;.:-na<;:ÍIJ 1. - Stllnm:r cl...- 520 :000=;; 
:'1 mar~t.:m acima . , 

3. l'ant pa;:mnent<> r! o pcssmtl crm:otant<: dos 
quadros rla ~ecn:taria Geral. rl:r Pr>licia 
Civil c t!us ::crYi~(),.; de ensino. ,oanc:amcn
t~>. ~an ita1·io:> c tohra,- puhlicas. hem com•J 
de g'r:tli fic::tçi)cs. salar·io,; c dia rias aos rlc
m;li~ scn·cntuario,; arlmittil!u:-: ~CI-!\\IH in a,: 
lh:~·e:<sitlaclcs riu,: ~c:n·i<;us <: suh:itituiçrics. 
cu!'tcio da Fnr<;:t Policial. inclusive ,, iar-
damcuto c ; tlim~nta~iio ., ........................ l.l'50 :{)(}()~ 

J CSTlÇ:\ 

.-\ Jn ~tiç:, loral ~~~· Tcrri~ori•' Vr:rlr.:ral rio ,\erc 
c tocl:t,.; a s dc!ipt·,;;,~ com a .~ua mamllt·n
çãu. serão. ~.:xdusi \ ": llliCilt<". pa~a,: pelo I ?c
lcg-acln da l' ni:ín. no Tcrritrorio. cnu1 a \"(•rJ 
ha prt:\"Íilllll!lltt.: (( istribuicla :.: t•nt rcJ.,•uc pdo 
Thcsr:uro i'\ acionai. .en~!Cihadamcntc. ao 
1l1CSII111 g'fln:õlllr. n;r f,·,rm;l :ocima :.J iucJicli\ . 

4. .3 l)co:-:t'l11har~ad(,r~:-: 20 :ll<lO$ 40:()00$ 
I J 'roéur:ul;ll. ~c:ral. 20 :lliHl::; 40:000::: 
1 Sct:n:taJ·io 12:000$ 
1 Ofíicial ............... · 4 :OOO:f 
1 :\ llll\llllC.:ll:'l.: :l :200:;; 
l Dactyll1~ra 1 ri tu 2:400::; 
I r::~criYào 4:0!10~ 
1 OHiciac;-: c h: .fn:-tica 2 ;l)IHl$ 

J ~ll:OOll$ 

r.o :llOO$ 
24 :000~ 3(, :000$ 

!.1:(-00$ 1-1-:~!!(.1$ 

6:400$ ') :{,()0$ 

..j. :l-\00~ 7:200S · 
~::100$ 12 :000$ 
4:1l01:$ 12:000$ 

33! :200$ 
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c..:om:1n:;t:-: de Senna ~f:tdur~i r;t. 
Cn:Y.c:iro ·-rfo Sul. · Mid Branco: · 
X<q>u•·y';i;· T:,r:t~t:u:it. 

55 J UÍ%c::< cli.: ·c li n:Ít() 
~·tc. o:t.: . o:tc . 

ló:OOO~ 32 :000$ 2-:0 :000$ 
t copias c~m1o está 
na tahdl:,) 

: . . 
t ;1~ .-\TI F!L\(ü.t.::S I~X)'H.--\ORD I X :\1-1 1:\S 

G (;rati ficaçii..:,.. a~o,.; ~,.;crh·ãc::-: que: ~cn t'm uo Jun· ... . 

;\I.-\ TER I:\ 1.. 

Os crcclito~ para a:-: rh:,.;pc,.a~ cJc:,..ta rulJL:ic:i. comprc:hcn
tlicla,.. :1~ ola lu:-:tiça local e a,; tl;L Forca l'olicial. serão 
tlc:J•t•i,; do.: rc~i,;traclus pé·.o Tribunal ele Contas. clistri
buitlo,; na ~ua totalitlatlt! au Thc:sourn Nacional e .::n
trc~uc:s. por este:. r;or internH:rlio Ho Banco do Bral'il : . 
em J{ i o ~ranco. c.:m clua;;· parto;,;, ·por adeantamento. ·ao 
Dde~ado tia L' nião.' cl.:\·c:ndo as respecti\·as contas ser 
prc~ta:las clirc:ct<un.:me. - :ts tia } ustiçt Inca! ao l.o
\'cmo tcl'ritorial. c. :t:' de-ste. cn;!lohadmnt:ntc:. ao 'Tri-
hunal ele C'onta,;. · . 

:r. Dlver~•~~ tlc:-;pt":'a :' da :uhninistracão 

I - . J'crn ianc:ntc 

., :\1o\'t:i.• . . . 

11 - De: con~unt<J 

.3. Ohjc.:ct••:' ele.: cXJH:clic.:mt.: c lll:ttcrial ele.: a~:;c.:io 

li! - Diversa:; clc:~pt::-:a~ 

4. l'nhlic:lt;l><·,;: clili~<:llcia:; ~· c\'C:ntuaes ....... : . ..... . 

l \ ' - Ci>n_c: rlc: Appt"!J:,ção 

5 . :\Ton:i ~ ... 

I L - ·- C!)ll.~nmo 

C.. :\lato:c· ial do: o::;o.;po:clicnte . 

li f - Din:r:-:a~ clc~pc::-:a;; 

7. Dc:,pc,;:ts dt: )H'f>lllpto pag-amc:nrn ................. . 

1)1)~ :400~ 

G:OOO$ 

WO :000$ 

~00$ 

3:000$ 

2:000$ 

1 ;000$ 

. J ;1100~ 

1:500$ 

610:200$ 
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Comarca~ ele Crur.cir•1 do Sul: J{io IJr;mco. Sc;na ?lfa
llurcira . Tar:nt:tdL c :'\apury. 

- l'<:nnallcntc 

ó. :\J. ,,·ci,o c com:~:t't"" (~00~ par:c t':ul:t comarca c t'c,;p.:-
cti,·os krmc.,; ju:li~·iario,; ......................... . 

7. Ohj,•,·tos ele c:xpc::cli,·me c mato,:t·i;tl de: a-;,;t·io c90!J::; 
pat·a .-:•ela r<•marc:c c rt·spcctÍ\'CJs h:rmos juclki:lricts 1 

S. Aht~lll'l't.::< ele ca~a. dili~c:ucia,; c C\'t.:llltme,;, :<<:ttdn rei:' 
:. :20m; para a t:lllllarc;t " rc:sJn;;ct Í\'o tc:n't•llct rio.: Scn:• 
:\·I a<lurci~a. -+ :3óll$ para :1 I! c: ('ru%t:iro tln Snl c rcs· 
pccth·o,; . tc..•nno s jutliciario,;, 7 :000~ para a ele I{ in 
l.>ran~o. ic!cnt 5 :~011:;; p:tra <• clc: '\:tp~r~· · ic!.:nt c rc:s
JJ~:cti;·o,: u:rmos jmlidarills 4 :000~ ( p:tr:c :1 c!t T:traua
dt c rcsJH.:c;:h-ns to.:rm"" juclidariu:< 1 •••••••••••••• . 

~:000$ 

4 :511!!$ 

Ol•~cn·:H,::'tn: --O tli;.Jll>:<ili\·c• con~titucioual do * 3." do art. ló. 
c:::<tahckcc: ·'<lisrrihu içiio clc V E I.: I~ AS destinadas ;,,. :uhninistraçi)cs 
lucm:~ <: g-eral. Dahi. :Ot:J.:"\1<.:-~<: qu<:. - <li:<trilntí,:in li.: V ER11:\~ 
não ,; D I V I SÃO da n::rb;t que \·inl1a ~t.:lltln ntt:tc!:t :'1 atlmiui,;tl":u~ão 
~<:r<tl : porém. ;~ cli~trihui,iio tksra c clatrudb rc:ullicl:t,:. que:: \·enham 
a >'t.:r cll!;.;linada~ ;,, di ta,; ;uhnini ,;tra,i'il.::: :- ~t.:r:d c I<Jc:n:,;. Ei:< a 
raóin elo au;rmetHll. 

~~~.11~:\ () ,.\:-; I >O 1 'I. E!\' :\1< I O 

!\' . 1.5 

Tiwlo I - \"e;rh;t I V - Cantar;~ dos D~·pur:ulos. 
I ! - IJ~."J><::<as dh:cr,;as . 
!~.:<luza- :-:...- para 50 :Of.J(l$. a s : c. n. !l - E\·cntwtt::s. que. llil pro

p•,sla. é dt: 75 :000~100. 

Sala ela~ !-'c::::üe.-:. 1~ ele )ulheo tlt· J•;,;;;. - t:duwnâo Harrcto 
Piuto . 

Confonlk s~: ,·i· do ;t, ulsú ilt) pnojc::crn n. 101. ro clcfiât é rlc 
269 . 27 5 :405$200. 

DeYemo:; cnvi<lar t~dn,; o,; e,;ior,o:: no sentido de s~:r TL"Íiuzi
do C!l~e ''<leficit''. 
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.-\credito •Ju~ . .- s_cm qualCJuc::r prt:;tm:o. poelerú !'c::r ic::ita a re
•luc:çiírJ dt: 25 :000:;) na suh-con::Í!-\11<1Çio •• E\'c::ntu:u::s ... 

:\ lei n. (>7. de 13 ele Juuho proximo pa:'sado. YCill · facilitar 
c::ss:1 cmt:nda. elo; \'t:r. qut: muitas ch::<pe~a.s que eram realizadas por · 
cnma d;t :-uh-con . .;i;,:-n•H:iiu ··E ,-t:ntn:ll'~ ··. a~-rora. podem ser custea~ 
das JH:Ins ,::llel<'s apu1·aelcos. ·- J:clmumlrJ Uctrrc/o J>inln. 

X. J(, 

'fiwlo I- \'c:rJ.;, IV - <.:am_ara elos Dcpntadns. 

~lato:rial: 

Sut>J!1' Í1lla-,e a :-uh-c•msi~nação n. I I. l'lll ,-irtudt: da fu,ão 
pr<>pusta t:m t'11ll:tHia anterior. 

~;,Ja da~ ~t::<,.rie,.;. IX ,J.: Julho tlc:: llJ35. 
Pinto . 

. \ C'>mmis.•fto é •:nntr..ria ;, t!ll1ell<la . 

N. 17 

Titnln ! - \"erha I\" - l':nn:tra •lr1s Dl.'put:ulos. 
l<~:elu:~.a-,:c J•ar:t 15 :(KKI~ a :<\.lh-con:<i~na~;ão n. 1 ... .l,..::etuisição 

ele I h·~os. puhl ic:a(t•;;s c c:nc;ult:1'11:11/>~·s. til'. , . 

Sala cl:,s Sess<ic:s. IR d<: Julho de 1!>35. 
Piuto . 

Em iacc:: do ttm• elispii:.> a ldra ti cln art. 2." !la h: i 11 . ó7. 
pcrmiuiudo " :.prl/\'c.-itant..:nlo elos .;:.Jcln.;. \:olllb~m. ur> mdhor:unento 
e aperíeic:oamcmo elas loihliotlu:.:a,; ~era..:,; c elo,; archivo~. pan:ce-me 
' l~tt: a ,.uh-c•m>'Í)!n:t•:fLcl 11. I pnclerú ~o:r n:du~ida Clll 13 :OtJ0$000. 

~ala ela:< ::;.,..,;<i•cs. 11'1 ele: _lull11o elo.: 19.,3. - litlm:rlltlo JJarn·to 
l'i:~Ju. 

:\ Crmuni ~,; .. , ~ contraria :·L .:nH:nlla. 

X . lX 

Titulo I - \ \ ·rha 1\'- Camar:t elo~ l>cuur:ulc,,;. 
Hcduza-s~: para 1 O :01)(1::: a . suh-consi.~naç·ã,, n. 3 -- (un,;erva. 

<;ftr, t: lin iJn:í'•l cl<• c:di iid.1. que na }>f0Jil1,;t:L é 1lo: :?11 :000$00!) ... 

Sala ri:t:' Sc,;~i)c,:, J cl rlc J nllw ele 19.33. - Hclmuuclv llllrrt:/(.> 
Piut". 

1 <!.<I ifir.,,_.,;,, 

D~:mto: •la tl\ltnrir.ac:ão •:nncc:clicl:l Jlt:kl lt:i ''- r,;_ art. 2.". letra 
<"}, a rcclucção e,;tà plenamente justificada. 

Saio! da,; Se;;~õc:,;. 18 elo:: Julho de 193.5. - F.dw-nudo Barreto 
Pi!1/n. 
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:\ C •J•nmis~l.o c contraria á emenci:l, 

X. 19 

Y~:rh<t -1.• - L"amara •lo . .; D~l•\1\ado.: . 
:;-,:.. () - 1.~ pa n 1: - .tx :0110~0110. 
Su;:urima-=-~;: 

Ftll1Cl'Íunanc(,) cfic::rtil·:trllt:IJ(l' u !'IK!er l.cJ,!islatÍ\·1) f"'r c:~f,:u~o 
ck ,..<:j, mczt:~. não ~e ju.;ti fic:un 1-.,"l':tti iica.:iie,: all pc::"rml d<1 Sccn:
taria por ::t:rYÍI:O=' <.:XtTaonlinariu . .;, :\ccre.•cé aincla qcw. pda c:c
hdfa. a attrihuição \: cnn i c:rirla :uJ l·'n:siclctttl! ela Camam quai1do, 
a nu""'' ,-c::r. dl'\'Í:t :-cr cla l'Olll(JCtc::nd:l ch (.'<)ntmi,:,:;i., Excntti,·a. 
com o parcct•r r lu I," !'l•cn:t;t ri••. lJIIc C: 'Jm:m •lircctamcntc :-:up~rin
tctule o ,:~n·i--:1) tht ~c:cretaria. 

S:cl:t ela" Sess•ic,;. I~ ele .hrlho c!~ I'>J.'. - Hiu.r F,•rt. ·.,· . 
• ·lc:rrc:'o Ttorr,·.~. - Sott:~ol l.dio. - Cllristitlllll .1fudrmiro. 

:i 

:\ Conuni,:,:~" ._'; contraria ú cntcntla. 

X. 20 

Yct·ha 5." - ::\la<crial !Scnarlu ) . 

X. 3 - On<le ,.,. •liz: 200:0011$: cli~:t-"<: 20 :Ofl0$0fl0. 

HaYCIH(:> o c<! i fiei" otulc:: iuncciona o Sc:na•ln :;ida r.:motld:t· 
elo para :'\la in,;tall:l<:ii.u. niio se j u.sti rica qut: ,;~;: con:;i~nc a ntlt•J"a 
t(U:tntia c h: 200:0110$ para reparo,; c pimur:t.< rio edi fiei o. :\ccrc;;ce 
ainola ~~ pumlc:ra{;àn que a \'c::rha ct.::>tin:ul:l :'1 Cllll:O:c:r\'açi\11 ..: rcpa
rC\" •la Cantara tlo." Depuwrll\,;, <file ~ muito maior d(c que u ~~ll!l.!o. 
é <I c 30 ;IIOOSIJ(){). 

l):tt·ccl!-tw,: 'JIIc. rt•tHlo siuo installadn n S..:nado. n o coirrcntc 
anno. 110 cn:diro aho:rw p:tr:. •> ='l'll iunccion:tmc:nto. ,;c: prc\·iu a 
:tC((~t i "içiio de: P~:n·c:: i:< c: m:u:hi;,a ,: cfc .:,:crc\'cr. niin ha\·endo. por
tanw. nccc,;sitlatlc de: ::cqubi~ão dc,;,;o.: tll<lh::-ial no futuro exerci.:io. 

Pn:vt11do um at~:_:-1\:;:ntn tic: sc~·iço,: , c:on::i).!"l"l.:tlllO:< u111a ·yc:rha 
de 20:01111$ p:n·:1 •tttal<Jul!r c:\·entttalid:ul<:. 

Sala dus Sc~.•·k~. )') <lc 'ullto de 193:'i. Sor:;;u T.áiu. 
B ia.i Ft~rlc.c - C h ris/ itiiiO .lf;tclruclo. - Acur<'io Torrc·s . 
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N . 21 

Timlo [ - \"c:r!Ja V Sen;ulo Fcth:ral. 

~ult-con~i~naçiio n. (, - - Rcrh,;r;c-:-c p;tra 311 :ll(J0$(100 . 

Sala da,. Sc~:<t•c~. I ~ <Ir.: · Julho de 1Y35. - 1:</mwu/a littrrc•f(l 
Jlill/o. 

J uslifi~-,(,;,, 

l<{·~cn·o-mc o tlirdle• clt: .iu,;ti ficar <L cmr:ncla. rx-rantr.: a Com
mi,;,;i\c:. na fr, rma elo cli:<ju>sto no arti;!"O í ll elo }{cJ.:'itncnto. 

Sab das Sc~,;ijc,.:. IH clt: Julho ele 1~35. - t:clmund<J flarn· rô 
/'iuto . 

.:\ L"onnlli :<:<:Ío 1: contrari:t ft c:mcncia. 

Titulo l - Vcrh:t \" - St:mulo F~:ch.:ral. . ' 

1-:cdija-st:. ';,:;.:im. a "uh-con,.:Í~'Tiaçio n . 5 ·· Cu::! cio c cOil:'(:T· 

\':u;ftu clt: um autollltJn:l clcl'tinatln an ~cn·iço do J 're!<identc" . 

1 u.,·Jificaçiw 

Pc:c;o vcn ia pa r:t, n:'anclu da attribuil;ão que: me: con icrc: o <\T

t i;:n 70 elo ke;.{imcnto. no mo•uent•• opportuno. em detalhe. e~pôr 
o mc:u ponto ele \·i:<ta quanto ao u:>o ele :mtomovc:i,; o f f ic iac:s e a ,; 
clc:<pc::oa,; annuac:,: l"lllll o custeio do,- lllt:Smos c con,;c;n·ação. 

Sala da:< St-.:si)C~ . li-~ ele Julho ele 1935. - J:clm1tllclcJ J.Jurrc/o 
' !'in to. 

A Commi,::;iio c: contraria ;, ~mt:ncb. 

Titulo I I ·- \ 'c!'ha 2." )l:ueria!. 

Cõrtc Supr~ma. 

l<;:cht.t.a-:'~: <h: 15:0011$. par;, 10:000$. a :<uh-con,; i~nação n. 1 
·' l.i\·ro~,; é" rc\'Í!'olii~. t:tc" 

S ala ch:< Sc:<:<iie~. IX . de julho. ele: 11).\;; . - F.dmunclv BClrrcto 

f /lsltj il'<t(cic> 

A. n:clucção -l){)(icr:'• sc:t· it:ita sem (Jrtjuizo pari! a Rihliotheca. 
q ut.:. n o orçamr.:nt" Yi,:t:ntc. j:"t tc\·c (>(l :000$, para _acqui:~ição de 
li\'1'0:-. 

Sala da,; ~c;<,;r)c~ . 1~ ck J~tllto do: 1935. - t:clmuudo Barreto 
f' it:!;J. 

A Commi~:<ão ~ contr;tria a eincnda. 
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N. 24 

:-;upprim:t· :'c: :\ ,.;nh-cun:'i;.,"llaçim n. (, •· Nrrfíd tio:• .í,'llhnr.·.~ .H i
"i . .-1 ro.~. 4 :).:lli)~OOO. ,. 

1 u.,·tifint(tio 

Xiio ~cmhc:(ó nenhuma lo.:i man.tan<lo p~ar. pd<1:' cofre,; cl:l 
Ut:iiio. · • Bu fkt.. para 0.:1 mini:'trtl~ da J u,;t i<::L F~:dc:ral. E ' vc:r<la

·<1~.: CJUC. taml~<:m. nfon cnnhcçu nenhun•<l lei mamlanclo p:tl-!'lr '·café. 
ch:"t 1: nrattt- .. para ns Dt:pmaclos. E' a C!tcnl;l Cllllçiio rln,; or<;a
lll<:ntos. Fax~r a con f11,.;;in ele ''alhQs ·por hu~alho~'· . 13c:ht:·:'t: o) 

caf(·: t<mm-.<c o lll:tltl· c ;.:.tst:t-sc: u ;o .~sue:tr pvr l"Oilt:l •lo.~ ·co ire~ ela 
ünião) . ~la:-. )'ara nfto apparo.:co.:r em puhli~11. v:nno,.; cu,.;tc:ar a" dc"-
JlC'a" pCir outras ,·erha". qÍtasi sempre a,; "Evcutu:u:;;... · 

:\ :-~uh-con:-.i:.-.,,:ocfut n . r.. Jrnn!lll. v~:;.J atacar <lc frente a <Ju.:;:ão. 
Sinceramente. a C:.irtt: Suprema :tifirm:t <fllC forncl"t: .. llllifct" 

ao" scns nu:mhro" , .. 

F: r~·~nl;,r? O 'lllr: ter;. cl r.; rc:sr"•h·er a Camara? 

· · · Emhnr:t ":tiha que <.'l',-:t :ninh:t attiturlc \"ac clcs:t;:-r.tclar. rl<:"<le 
j:'t clo::claro ctuc "'<•U c<mtr<~rirl. Cl)llltr t:uuhcm ,;ou çontr;<rio its dt-s
Ín::'a~ <Jn". m:~t:. < ·:ts:<. rl'aliz:nnn~ C<Jill u tradicional ·c a fé .parl:t
nil:nta r · c IJne n i ic:n·ccmPS em c.• I'.:! la cun:'irlt:ra n:l atl~ nnssus ami
go:< i: "corrct:~ionarin:-. 

Flilizm ~ntc. '' PO~'n illusl rc: c irllc~o.:rrimo pre;;iclcutc ela Com
lllÍssflC'I rlt: Finam~:ts. clll plcna:-io. j:"t :u:cemut>u lJilt:, a iin:tl. vamo,; 
ter r• rr.::unemo;; verch(tlcirr '~ .- . • 

:\ on:a~ião ~ oppnrtuna p:Ír:t · sc oli,.t:uti•· a l)tlC,:tãu. quaudo 
cortamo,; a•1ui. a!i_ ~ ac:lJI:'t. Jl'lr:t rccluxir o :mnunciaclo r/,·/írit rlt: 
zr,~t mil contos. Dcixu a tnate.-ia J;a,·i, ser n:sr;lvicla pda · con,:cicn
cin elos í11u~trcs m emhro:< d:l ( ·nmmissâu. 

C<Jnrturlo. dc:n> ~:;;clan::ccr. :\ Ci.rte Suprema iuncciona rlu
r:un<: 1 () mexe:'. realixanclô. aJ}pr•>x i m:ulam1:n te. 130 ,:c::•:-~iie~. o) <Jnc 
vale clir.t:r. carla dia. o -rmiit:t '' ··nsrarit anai,; de 3r,;::1-mn. pam os 
nn:r.e mini,;t ros . 

S:ol:t cbs ~c,;,;ioe,;. 1~ ch: _lulh11 elo:: 1'13:>. - lirloulludo Harrcto 
Pi,to. 

fJar.-crr 

A Cr'>nlmi_.;.-:iill a~ccita a ~tHcnda co111 lllll:t suh-emcncla. t·h:Yan
do. em cnn:;cqucnda. a duta,f\0 ·'para :m.mtpto pa;.:"•tnlcnto de 111:1i,; 
4:800~ .. . E" cl~·,·o qllc :. clnlaçftl) qu~ ~c: :<upprimo:. c111 ,;u:L nt::c<:.::<i
ua~le normal em t()(las : t:; :<ecrc!:lri:ts. púclc sc:r a\\C'I"I\t\i\ pda,; <lo
mc;i5cs de' prompto prr!JIIIII<'IJ/<1. P"r rmrle ele ordinario correm o:"s:ts 

:despes::~s. 
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·N. 25 

Xa tabdb elo Ministcrío ela fu:<tiça. na v.:rl><t 4.", "malf:rial, 
·s,·crrf'IJ"i(T. da C<irh· dr .··tppcll<U;clc;'·, cun::i)!mtçfto n . 1. accresccn
tc-~c: "c para li\'r..;; c r<:Yistas para a Bihiiothccu, 2 :000$000" . 

.f 11$1 ifin:çcio 

~i"w é p<l:-..:Í\·d tlcixar a P.ihliothcca da Cõrtc de :\ppdlação 
:<t:m \'cr!.a p;tra a acquisicfto de livro~ t:: l"t::\·istas. quando a da Su
pr~:ll"la Côrtc t.:m . .,;ú para i::~< • . 20 :000$ por anuo. 

Toda a ma~istratura local se rescntc da ddicícncia <ht Bihlio
thcca da Córte Lo<:!tl. São 111ais de ,:cssema jui~~s. diarian'E:lltl: 
cham;uln~ <t de•;idir a:< causas mai~ variél.dns. que não disp(icm de 
nma l.ihliothe~t onde encontrem ::1.s ohras clt: consult;t de que ne
c:c~~it:un. E algnmas ddla~. por :>cu custo <:le\·adc não ficam .ao 
~tkancc •I c todas as holsas. · 

Sala d:1.s St:s;;t•es. 17 dt Julho ele 1935. Cardosc.' c!.: Mello 
.\'r•!fn. - Til. Mnnlrfr(l de Harn•.r Pilho. - Harrn .• · Prllfcado . -
Fabiu ri.- Ccllll!fl'!l'' .~ra11hu ~ 

J:.m.·nda de 1'/cnurio 11. :!5 

E' jn);tO o iundamt:nto da ctncnda . Tocl:w ia não é :tconselhavel 
o au~mento nclla proposto. em f:tcc <lo~ propo;;it<):; de economia 
que scrn~m ri~ norma a e,: ta Connnis~'io. 

1'1ltlt:r-sc-it. entrctanto. cl1t~~ar a um resultado a preci:wel. at
·.tt'nclenclo-se:, em parte. ;ws fins colimaclos na emenda. - que não 
de\·e ~er acceita. para 1lar lo~:1.r i1 ,;c;,.rttinte ~uhstituth·a, offerecicla 
pt:l;t C•mnni~sãc: 

VERBA 4" 

Ju~tiça do Di!<tricto Federal 

.:\IATERIAL 

· Sar.-fa.ria da C ãrt." d.- .-/pf>c!lal,'tir> 

1. Lin·o:< c r.:,·i~ta:- para a .Bihliotl:eca 1.; :IJ00$000 . 

K. 2<i 

:\r. Ju~ti<::t - l. l'al:tcio) . 

\'crba 3." - N. 1 - Pe,:,;oal. 

kcduxa-:oc a cunsig-nação que:: ..: ele 105 :000$. ele 50 % . Essa. 
Yc:rha no rt:~ imc ;tntcrior <l 1930 importava em 89:496$. Não t endo 
lnl\·iclo an:;rmcnto ele 1:e;;;soal. r;tzoavt:l {! que :;e. rt:duza a mesma. de 



Câmara dos Dep.Jtados- Impresso em 261011201 5 15 33- Pá!;~ na 150 oo 356 

-121-

.5() ~lo l:'lnto mais <tu;mcu a ~r:\ttucação den~ s~r cla<I;L ch: accõrdo 
com as tlo,;sibll id:uk~ do Thes~Juro. as qunc:: ,:;~ nO!; aii;..."Uran\ pre
cari~:>im:!:;. P?.ra " •>rc.;tmrnro ví~oranlt: e111 1930. ii~rou um:t 
verha ck 21 'i :200$. •lt:~tinada a ;..rr:t.tiiica,õt:s :10 pe,:soal suhalterno 
•lo T':t.l:tc-iu. o 'JU:ll hoje I! pa~n pelo :\lini::tcrio tia Far.c:nlla, pda 
verha z..a. n . ~~- que:: é flt: 2~ :440$000 . 

\ ' o:rh:t 11. 3 - 1 :\l:nerial 1. 

l<cdur.am -,:c c:'::'a:; con::i,;.!na~iic:: . que s;"w elo tot~l de 3011 :UOO$ 
para 2011 :0\IO:!i(JUO. 

D~:vcmlo o l'Xl'mplo (lt: mmlcraçãu no.~ !:<!.>;!O:-' vir do Chc i~: elo 
l.ovcrno. qu~ é o rc,;ponsavd mais dirccto pdo CIJUililorio nn:alllcn
tarit>. é rar.o:n-d ctuc se ponha c-nl.r o :l~ t.k~pb:as ~~~ matt:rial no P:t.
bcio t.lo c:.,vern•J. a iim de IJUl: o Con:;:-resso tt:nh:t. liht:rdadt.: para 
cortar :1,; verbas 1\l)s •lo:mais ~1inisterios. !'crvlo esta a ju.~ti fi cativa 
da emenda propo:>t:t. . Convl!m s:t.lientar que. pam r.·p1rrus .: limpc
::os n:u pú/Ocius f'rc.,·itl ,·!ICÍ/1-<."S, já h:t Ul\l:l Ct.>n,;ig-nac;fw ~oh O 11. 17 
do :\lini~terio da Fa~cnd:1 . 

Sala das ~c,..sioc,;. 1•> de Julho llt':. l\.135 . - Uiu.~ Forh':.·. -
.·lnrrria Torre.,·. - J;uri,·, :I c· Sou:;a fA·•i<l . - Clrri.<fioruo .Unclraclo. 

A C'ommi,;,;ão é pda re.il:i,fin 1la cmcmla . 

F.llrt'mlcr 11. 2i 

T itulo ! I - \' crha 3:. 

T~cdur.a-:<o: pant 11 :000$. a ,: ; .:_ n . :-. 

} IISI i_iin r(tiiJ 

:\ <:õrtc Supro:ma "" lt:lll Ulll auli)1111J ' ·d. quc :-:crvt: ao Pr~
:-:ick·-ntc . 

.-\. ,;. c. 11. 5 r e f c r.:-.-;.: a elo i:; automovt<is. porqut: lc'-·ou em 
cnnta •> que ~crn: a o Procurador Gr.ral. :\.nt i;,ro~.mcntt:. o car~o t.le 
!',·ocur:11lu1· Gt:ral era ~xerciclo por 11111 dos mini::;tro,; do Supremo, 
o CJUC não lllais \.'i~ora em fac.: do texto con:;titucional. 

Da h i :l 11\:ct:ssidacl..: l!c llc.~1lohr:1r-se a ;;/ c .. apre,.cntancTo. a 
:l~;!nir. ourr:1 ~meneia. 

- S:~la dn:-: St::l~<ies. lR lie .Julho ele 1935 . - /:dmuudo Harrcto 
l~iu!o . 

; \ (\•nuni:<:<f\0 opin~, pela acc:citaçfio da emenda . 



Cânara dos Oei)JtadOs +Impresso em 28/0112015 15:33 + Pág na 151 de 358 

-122 -

E111<"11LÍCI 11. ?~-

T.ilulo H - V~:rha 3.' -· Ju~ti'<:a Ft:<krul. 

T·kclu7.ir ele 22 :&1()$. para 15 :000~. a ~/.;.. n. 3 "~faterial . 1le 
Kxpcrlir:ntc'". 

Sala da~ Ses~t·t::~. lt{ ele Julho de 1 ~35. - J:dmuml:• llurr~to 
Pi1!!o . 

Purcccr 

Na consi~n:u;ào ;\latL•rial - Cürte Suprema já e~tfw Tt::• 
UU:r.Ídas. ljU:t11tO pos,.;Ín~l. a,.; rc"Jil'CtÍ..-a:- (!OtaçÜr:s. ll<LSlôl acÇt:llluar 
que. em rdaçfw ao orc~mento \'Íg-cmc. ha um;l di fk~enc;a para me-
110:. de 55 :Ut){J~!IOO. ·· 

:\ ssi111. c:mhora recunhcccndo ('" lounn·ci" intuito" quo: pr"si
diran t a cmctHia. a Cmmni,.;sào é de parecer CJlH~ ,.;eja rcjc:it:tii:C.. 

Orçamento ela J ustiç:t. 

Titulo I l - Vcrha 3." - Just iça Fo:tleral. 

lndua-se a s<:).!"uintc s! c. na ruhric:1 :·! 'mcuradoria <~era[ d:t 
:Reptthl i c<• ,. : 

11 - De: consumo 

Cuslt>Ío c c-•m,.:cn·ação do automon~l que st:rYc ao Procurador 
G.:ral. ll :000$000. 

J usli{icctç<1o 

Ante.< da Con,;titniçii.o Fcflcr:.J. n caí!!'O ele: l'rocur.tdor Gtral 
e•·a exen.:Í<h.) pur um dos :\·iinistrm: do S npn:mCJ Tribunal Ftderal. 

D:thi :1 ra)(:\0 por quo.: a dc:spc:::t c:st;:n'a comprehen(lida na ver-
1m ~cral claqudla Cúrtc. Por t:IJUÍ\·oco. ai nela. · til! ,:.;, verifica. Em 
oi.ttra ellv:ncl:t j{t ulamlo:i rcduxir a ,: 1c n. ;i. Urg-e:. porém. na ru- · 
hrica compe:tclllc. incluir a ::./ c. para o cu,;ldo <Ir> autõmovcl que 
::ervc ao l'rocuratlor Gcral d:t' 1\.qmhlica. o <Jt:e JII'OCUJ'ci Ja:r.er com 
e:>t : t t!llll."llda . 

. ~ . 
Sala <la:< Sc:;;~·õe~. 18 de .h1lh() de 19.~5. 

l~illlo . 

Pur,·ca 

J:dmu1uiCJ Harrclo 

A Commissào opina por quc nãCJ seja acceit<t :t emenda. 
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F; m.-uda 11. 30 

Di•a:rímin:11·. na n."rb:l n. l .l o~ juizc;; .: funccionario;; que 
ti:•J: llircho {1,; gr:ni iicac;ü.:s arlclicionac,;. ohs.:rvado o mesmo cri
rerio tlol :\linist.:rio ria Viacào cr,a~,;. lí jD". ob r~:spccti,·: t p1·upo,;ta). 

l' iuto. 
/'an·c.-r 

A cli,;crimin:u;iíu con,;ra 1h· trc~ cmc1u!a:< ela l "onnnis...;fil"l. pda,; 
!JU;w,; ficam o,; ma~i,;traclo,; f,-d.,r;tcs. na vt:rha .l " - J ustic;tt Fo·
dc•al. us m:t!f.ÍS!r:ul<'" lo~.:acs. na -t.• - ju~ti<;:t <lo Districto Fc<h.:ral 
- c um funccion:t~·in do .:--tinistcrio ela Ju~ti<;:t. 11a l." - ~ccrt:ra
da rlc E,;t:ttl<J. 

Em ial·c <16sa JlTO\"Í<Icncia. iicon :'O:lll oh.ic:ctivn <t Ycrb:t 23.". 
pelo •pll" a l"mnmi~sfl•>- em cmcncl:t. vrnpoz a sua. cxti11c~fw . 

J 'elo c~: posto. (il·a pn:juclkacla a cmcttCI:t . 

.. 
J:w,·uda 11. 31 

Supprima-:<c na ::. /c. 11 . -~I. !l:t rul,ric:t ·• :\latcrial"' - D<:po
sito l'uhl ico \.o:r::i dn Di,;tricto Fcucr:tl - Yct·ha -+:' t.lu tituln I [ 
as c")o;pn.:ssiics ·· Cll11~f>ra cic· rsf«lll t•illl~ts ··. 

S:tl:t <la:< ~o:S:'·-·~"- lf\ do:: Julhn •lc 1~135. - F.c/lllltndo l:Jaucto 
Pi11tr•. 

A Crmuuis,:!io c: <h: I>:Jrrccr que :.:cja :~cccit:l a cnu:nd:~. 

V crl·a ;;_• -- Orc;:m1ento rl:t Justi~a - l<edija-~o::. a:<sim . õ nu
mero 111 - Divo.:r ::a~ I J~~pt:~a,: - E:-:.;nla .f não Lu i:.: Alves (f>. 31 
da fr1ho·J/!' ,._,·pJ i rui i~·!t). 

. Luz dcctrka. Íclr~:l c tdephonc,: .... . .... . . .. . . . 
As,: e i o c cons.:rvadio do,. o.:oli iicio,;. inclu~h·e ohr:t~ 

-c.: ro::p:tros . . ....•......................... 
Ev<:nttiat:::. tlt:sp<:sas miu<la,- c ck prompto pa~am<!ntO 

20 :000$000 

2.5:000$000 
15:0fl0$()00 

Sala ela,; Sessik::. Jt{ clt J ulho dt: 2935. - F.clmu tttfo Harrclo_ 
PiiiiO. ,' 

H a convenit:ncia 1!111 rt:unir a s ::uh-consi;;"~mc;i"JC::: n ~ . 17 e 19. 
A emt:ntla tra?. uma rc:Ú\1Cção de lO :~:OU$(100. 

Sala da:; Sessões. 18 de J ulho de 1935 . - _Edmuudo JJarr.·to 
P into . 
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A emenda m;mda diminuir a dotação para p:tgamentos· certos, 
jâ calculado,;. como lu;.:, i orçu e telcphone. 

T rata Úunhem ele: d otação para ohr;L.; qu~ e,<tá sendo ohjecto 
tl<! cstndo pur p<trtc: tla .Commi~são t(Ut: tem em vi:<ta a orl-\"anir-ação 
de um plano ·::em! ,;::>hre o a,;::unlptt•. l"fio é. pois. aconl'elh;n·cl a 
a<:C('Ít:u;fio ela emenda. 

Emoufn 11 . 3·1 

Tit\llo 1 I - \ 'crlm fi." . 

;\lanll:nha-,;e :t !mport:mda de 3:300:000$. con si::n:tcla na lo::i 
or~alllclllaria ck 193~. para pa;::unento do: Í11\'e,<tÍ~tdores extranu
mcn\l·in,; c para dil i~em:ia:< tlc cara-:tl·r n:sc:n·;ulo . 

, lu.ilificaciifl 

.Si, pdo "impk,; iacw ele: ~e tl':t tar cl:t \'Crh:t ~c:creta. não en
contro r:•;.:ii" c:m ,;c conccclcr um au::mcnto de 90il :000$. como e:>tit 
n a ::./ c. 35. cb rahdJ;, c~:plic:.riY:t p:•r~t " o •·,alllento de 1936. 

Rc,.erYo-me o ctí rc:ito ele trarar do as,:urnpto. CJtter per:mte a 
Connni:<:'ftO. IJttcr tlll ph:n:lri<>. 

S:da da" Se~sões. 18 ele J ulho de: 1935. - Eclmuudfl Harrcto 
Pinto . 

l'nr,·l',·r 

A dotação dt: que "e occup:l a emen1la ,·~m tendo de:;propor
civn;d 111:• j ora<ilO. 

:\;:ora é proposto um ;m~mcnto de 900 :000$. o que. de feito, 
nfto par<:c<! nt:r.oa\'el . 

E ~~ ele: m!l't.:r qm: se comprc:hcnda a J:!'T<\\'idade da nos:;a si- . 
tuaçfto financei t·a. qne ohril-,'a a uma Yig-ilancía permanente t:m tor
JlO do~ )!a~tO,< orç:mt<:ntarios no futu ro exercício. 

A llla.iorac;iio e,;t{t f,)ra tla,; pc>,;l'ihilidadc~ com que conta a. 
Naçiio para en írcnrar a :< rle~pt:,;a" que não ~e _iam de caracter im
per:ltivo. O\t 'lllt: nâ<> ~t:jam ck utilidade compro,·ada. · 

· ~\ Connni,;~ão opina. pela accc:itm:no ela emenda. 

Titulu 11 - Yerha 7." - Pl)l ici:l ::r!ilíta1·. 

Mnft•rinl - .~/c ns . 1 u 21 

?.I antcnha-~e o total de 1. 100 :000$. consi~ado na · lei da des
p~sa de 1935 para "m;~teriat'' <la l>oJicia ~tili~r. 
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.I ustifica(lit' 

Sc:rn qualquer outro c,:clan:c.:imcmto. :l propo~t:l J>ara 11 t:..'(t!t' 
cic io \'indoun. con::i;:-na um au;.:.11u:nto <lc: :.No :320$00ll. :\ Conuni:<
~flCI, por intcrmc:dio do ]{datm· <lo Orçamento. tcri1 mais facilidade 
em t•ht~r lllt.·lhon:!' tlctalhc::- ljllt: ju:<ti iiquc:m o m:cn:scimo. 

l'red~amo:: n;"to c:~•!Ut!ctr 'lllt: o ··de iicit ·- não é pt:queno. E 
para 193tí ,_,-, <h:vcmo:: c.:onc.:onlar clll :m~mentn que iõr indispens:.
\'d. clc:\·iclam~nte t•mnproratlo. 

Sal:\ '<ia~ !:;c:'!'tic:-;. 1~ ele: Julho de )IJ35 . - F.clllluuda Harrcto 
J>inlt•. 

:\ cm"ncla n:w c:::darcce c:m qual nu IJUiW:' <la,- 21 ,;uh-c.:onsi
l:ll:u;l~,: <lc\'•:rào :<<:r i cita,: a:< rc<inc.:ç,->c:< e em qu" proporção . 

:\ l-.:nuliÍ~:<ào tc:111. pcn· i,.~o. a clncJu!a como prcjudicacl:t. 

l~:;lt'lltill 11. 5rí 
,; 

l'roponJ,,, :-c:jam cmc:mladn:- na \'crh:t 7: - 1-'•Jlida ).Jifitar do 
D i!'tric.:w Fcdc1·:tl - n!hrica::: 

!::iuh-c.:on,:i;..'lla~iio n. Cí : 

Para alimt:nta~ão <1:1;; pr:t~a,: 
l'ar;1 fardamento •In" pnu;a~ 

artig-os .:orrd:ttivos 

Sub-con::i~'11:u;:ão 11. í: 

inclu~i,·c calçado c 

Para JXl~alllt:lltD liD~ n: ionnac!IIS rlc lu< la s :l .S das~ 
~es. :tproveit:\ncl<>-::c o~ saldos dus <tu.: ial-
h:c.:ernm para os no\·o:: rdonnado:: ...... . . . 

1 - l'crnmncnt..: - ~uh-consig-uaçiio 11. 3: 

).[oYeis c utensílio,; clll g-eral 

Sub -con~i;..rna~;ão n. i : 

Rc:monht tlc: an n11ac:s 

H - Con:<umo c tr:m:;[nnnação: 

Sub-consignação n. 9 : 

Objecto~ ele expediente. etc., <:te . 

.5. í!J3 :04..'\$000 

!J4{l :000$000 

3 . 600 :UUU$000 

30 :000$(){10 

30:000$000 

50 :000$000 
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Suh-consignação n. 13: 

Forn•gem. ferra~em e cur:Ltivos de animae$ 

Jll -- Din:rsa~ dc:SJltS<lS: 

Suh-con~i;;naçi"tr, n. 14 : 

Con~c:rva~ii<J c rq~JrO~ clc t:tli fi cios. etc. . ..... . 

.-\ccr c~c~:nt<·-::c: rmclt: couher: 
I 'ara construcçfac, c h: mais um p;n·ilhão. no Hos

pital · <la P-olida .\I ilit:Lr e re~:nn,.;trucc;fto do . 
crliiicio C>ntlt! csti1 :a•Juartcllldu ~> 3."' · batalhão . 

i20 :000$000 

100:000~ 

HOO :000$000 

:\ ma.ioracão •Jilc 'proponho ~ cxi;.'\J:t em rd<11;ãu oi.~ necessi
rlac.lt!~ rb l'olicia .\lilitar do Districto Feclc:ral. e só a crise finan
ceira 1:111 qm: o l'air. :-f! clchatc no:: .lc\·a n peuir á Camara elos 
Deputados o mínimo ncu~ssario par:t q\lc a ct•q>or~u;ão não preju
CÍÍIJU~ mais us ,cu-< ,..crviços e a >:ua effícitnci:t. 

O dic:cti\·o <la l'olici;t .\lilitar .! 5.2iG prac;as (;;argentos, 
c:tJ)(JS · c soldado> 1 • 

l'a ra :t alimeut;u;iio de ctcla um vt!m sendo fix:ttl:t a <juantia 
llc: 3$ diarin,;. •1ue >'C n:ío poclo:ri1 rlizer t:xcessivn em face do actual 
cu~to ria ,·itla. Das 5.2/tí pra~as. ;;ó 1/ 5 rl'cebe refeições pn:pa
r:ulas. pois a maioria tlo pes,;oal é clt:!'<lrranchat.lo . 

.-\!'sim. temos 36<í x :>SOOO = 1 :098$000 x 5.276 = réis 
5.793:0-1:-\$000. 

• :\o Estr~do incnmhe dar fanl;um:nto aos cahos e soldado!'. 
l'da mhelh mais cconomica que a corroração pÕ<Ie organi-

7.ar. c;nla pra~a recd>c doi~ c•~lcõt:s e duas tunica.,.-: de hri111 kaki, 
duas c:mtiS<Js. dna,; cuec:~s. trcs ~.:olarinhos. quatro pares de meias e 
dois 1cnçus por anno: um honct e um ~orrn para 18 me?.es: c uma 
calca. e uma ~tn_ic;~ br:tnca. um capote c um apito com corclão. para 
tres anll()S. o que 'Já uma m.;dia de: 210S por praça em cada anno. 

A~:-im. declur.iclo~ <l•) dicctivo de 5.2i6 i•rac;.as os sar~entos 
e music:os. <JUC não rccehdn uni formes, temos : caJ>os e $Olclaclos, 
4-.i-l2 x 211J$oao = <JJ5 :::;.zo::;oou. 

f'ara uct:úrrt.'r ils dé,:pt.'~ts c-om o pes:;oat inacth·o e o que se 
vi~r a rcfommr. a importanci:t propO::ita é de tal modo e.."igua que, 
no anno vindonro. "" homens cnvdhccirlo:; c: invalidos serão força
elo~ a penn;mt:c.:r n;Ls iilcira~. com !{ran<lc rlanmo para o serviço, 
a i i•~• elo: c~caparem :\ iomt: qut: o,; attin~irit. se se:: arriscaren\ a 
unta n:fonna justa IOa~ para a qual não ha verha votada. 

Para atlenclc•· aos · clii:c::rsus sen·iço~õ que lhe e~tão attribuidos, 
a Policia :-.1 ili:ar rem 751 animacs. 2/ 3 da IJUantidade necessaria, 
;:-astanclo 2$GOO diar ios com a forra.gc:m. ferragem e Tratamento de 
··ach nm. elo quo:: r~:;.ulta uma d.-.,;po::~ annual c.lt: i22 :161$600. 

Senhores Do:putaclo~ c ilhtstrados membros da Commissão de 
Finanças: 
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Tenho yi,;itaclo; em cli\·-ersa:= · opportuniclado:s. os <JUilrtcis do::; 
corpo:; c serviços <bi Policia ~I ilit;tr. 

Sou testemunha do trabalho intcnso quc ali se real i%<<·. •e do 
espirito do:: economia que pn:síde a oricntação da ::ua admini::tmção. 

O brilhante ~eneral Emílio Lucio· E::tt:\·es ,·cm opt:r.mclo pro-· 
<ligio;; d~ força do:: YOntade e tl\0 ti nu administratÍ\'O. ~em <Jual
<jut:r au:dlir! iio Thc::;ouro. ina~ \';tlendo-,.:c: ~ú de hem feitas' eco~ 
nomias na sua .. ádmini:;tração. co'it:'C:!-,'ltÍU . n:,;taurar O cjuartel dos 
ll:•rh~·nos . . es,tfo.r, clll "·j;,;; dt conc!usãó a s ohra~ de n:con,.:tru~:,ãu 
do :;:- bata! hão, c. valt:n<lo-se a pena~ <le m:ttc:ri:u::: usado,; c <la mão 
ele ohra:o tios soldados. a E::cola rlc i{ecrutas, tm lm·t.:rna<ht lius 
A ffon~os, é um clep;trtamentn <fUt: ro;çomnl<:llrla ;, arllllini:-;traçfto 
dt.: S . J~x . 

Contra,;tallt\o. cum e:<~c:::. <Juarteis. o ··,lu 3:· batalhão . . no ~lcyo;r, 

c.'tit a l."ahir. :\ cavacirlad..: da corporac:;fm em rc. .. urin~ir clt:spcsas 
e ior·ças e~:onomica:-; para rt.:St;turar pruprius nat:iunaes. attin)::Íll o 
seu limite de rcsistt:ncia. · 

E'. poi~ .. com com)lkto conhc:citllclllo de ~.-.tu~a que propanho 
a <lotaçtto orçamemaria tle l-100 :000$. não sú par:t a n:cunstru<.:c<ão 
do" cdi fie! o ·do IJuancl elo 3." hatalhào. mas tamlx:m para a con
strucciio de.: tllll pa,·ilhão no Jmspital ela .::Orporação. quo.:. possuindo 
apc:n;1s duas en fennãl'ias. para unra u·opa ·ele mais de 5.000 ]IOlllt:.>i. 
é in!'ufiic:ieme. o •tue le\·a <•s seus medico;; a pru~·omr u. alia r/c ~~~
f<'riii(JS 111io curad11s para clur t'II!J:ts ct 'O illrcu cujo '".rlmfv d11 stlltdc 
se nprcsru/c mais fll'ltõ•c. 

Temos. pois. que. com uma doraçi'w ptquc:na. impediro::mo,; dois 
mal e:;: um. pc:rmittinclo '(UC se tmn,;forme <:lll rui nas um cxcelk'1t
te quartel. cuja reconstrucção. se: iõr protelada. cu,;tarft aos cofrr:s 
pnhl i cus o · dohru do <(Ut: proponho ; O\ttro. conti nu c :-~. di:oci pl i
nada ·e p!'cstante tropa ela l'olicia .\1 ilitar a soíírcr as damnosa:; 
consequcnci:~.:: elo seu hM!)Ílal J>()T dc:mais acanhado. 

Sala da:: Sc::~õc~. Jl <!e J ulho ·<Ic: 1~35. ---: Arruela Cama.r<l. 
l.ctttlfdiiW Gome.,·. - Galll<'-'" , .. erra:: . - Fcmcwd,•s rm.'l>rtt . -

.l,c,,gn!bo· Fi!lio . -:- P.·rára C•rnrâ/'11 . . - Sal/cs Fillr.o. - Barreto 
Pinto. - Jair To-:•ar. - ),·u:·i.-r de úl-i1't'Í-rn. - Teixeira Lei/~. 

f7n•irt" d.~ .--iudrad,... Hu111b::r!o :Wuura. - Samf'llitJ Corr(:a. 
- O.HJrio Harb(l. 

Parc.-.·r· 

l::mt.:ntla do VIena rio n. 36. 

N~:.~ta \'t:rha - 7.• - a prupu~~a 
578 :705$. sobre o orçamento \'Íf.!'ente. 
r ia! ,. e 290 :3.20:,-; no "Pes,;oal , ... 

aprc~ent;l um au~'lll<mW de.: 
sendo 2~ :3~5$ .. 110 · ' ).fat~ 

de 1 . 6...'1..~ :0~8$. sohn: <L pr·upo~la. 
tcn:nws a majoração de réis 

A en1emla traz utn au~nH:nto 
Somma<los os :m!-,'lllcnto~ . 

. 2.261 :753$000. 
Quanto its obras. it qt.te se rden::. n5o ,;(, e:;.o;;.,;;. ClllllO. tod;1s 

. as outro~.s, serão opportun:unente ohjecto <ie e:<tu<los da Commissão . 
. A emenda o::nvoh·e ;;randc: de\·ação de: despe,:a::. :\1= } < ; ítu:t 

<(iio financeira 11ão permitte g-a~to~ ort;<llll<.:ntario;; no exerciéio vi'n· 
·douto, que não sejam impo:rativo;; . 

. O _·_parecer da Cominissão é, assim, contrario á emenda. 
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J.i.m:uda n . . 37 

:\i ini.;te~·ín .la Ju~ti.c;a - [l.a /Jtt 13: I ?ll:~.taial) . 

(. nc,)art:tll\(•1-.tC> ele . l~rop:Jg':mcb c J)j fiusáo Ctilturai) 

!~ . 1 - rtn \."t•Z ele !5 :OIKJ$. diga,sc 5 :000$U(JO. 
~-- 2 - <:li\ VI!Y. de I) :OO<i$. rH~a-!"c 4 :000$01.l0. 

~ - ~ c:u• .... t:% <h: 12:000$. di~t-~~ () :000$()(1(). 
?-J. 4 <=Cll \"cZ c lê .~o :ooos. di~:t•S\! 15 :00()~{}()()_ 

v.·rl•a I • • .). 

~ - i l.' 111 Y<-7. ele I XO :CKIO$. dig;t•:\l" 1 00 :OOU$01.JIJ. 
..... .. ,; .. ') 1; 111 vcx •k 7J :000$. dig-;&-,;c -tO :O<J0!$000. 

" 1-t em './1:1. dt: 3(10 :000$. di~a .. !-ic 150 ;()()()$()()(). 

N. 1(, ·- t:lll V<=7. ele 20il :Oilll$. cJ i;!:t-se HXI :O(Xl$000 . 

A no.~so \"c:r. :c n~rlm •:on~i~nad;~ ,.;ob o n . 13. cro::a~.ão elo <!c
e reto n. 24.(15\. ck 10 dt: junlw ele 1934. é a clcm on,;trac:ão dt: um 
gr:•\"C crrn <lt> Covcmo l-'rovi~c)t·io . N1irl s:cl!Ía111os da existencia 
<lc~se 110\'u dcp:.u-tamo::nto ci:J. aclministr:t,ác) puhlka com a .s propor
çi)cs eJUc clcnuncia a fJr(lpc>:-:t:t clu on:;uncntc> importando numa dt:S
pc::s t total de 1 . 500 :021 ~~000 . ~c ch: tal ~rmt.c:;:;cmr):\, jú haviamos 
aprcsc::m:ulo um J•rc,jcctf) r cvo"'dllclo :uruc:llc tlc::crew. Na icnpossi
bilida<k <lc rc<im:irmr:s a <lc::.:-:pc,:a ccm:;i~n:ula p;,m " f>•'S.rul//., wmos 
cntrc::t;tnto. forç:ttlos :1 proJu•r a diminuiçiec• cl:•s ,·c::c·],as material 
- par:~ fJ c::-:o::rcici" f lllllru. 

Temos :~ imprc~sftc) ele que o CovcrncJ Prt>visoricl si, resolveu 
at:ar <:s:-:e tlc::p:u·l:mJc llHJ p:trtt tonific:u· ;, sua ÍlllJlOpttl:tríd:tde, já 
hfJjc :-:ohc:j:unc::mc tJrod:un:LCl:t, ~: 11:\o Cl"lm o ol>jc:ctivo 1le diffundir 
c pr<>paJ:nr aquillo CJllC seria c:onvenicntc av inten:ssc <.lo .Pnir.. 

:i.ala elas Sc::s~iics. I(; de lnlll•J • I~:: 1~35. - Acrrrcíu 1'urn·.L -
HittJ f."orl<':> . - S cm=tl ! . .:ti</. -- Chri.,·timw .Wctclllldo . 

l'rc:juclic:.rl:!. c::IIJ Yirrutl.: da c,mend:c da C onllni,.:são, soh o t \. 14. 

lim~·uciu 11. 3.~ 

V~::rh::t 13_., 
~era!.: ~. 1 . 

Em vez d:.: 4ti :OIJU~. tlíg-:t-"c 3ó :OOO!f{JIJCI 
l rctlactor. ci]J n:r. t!e 24 :OOOS. eli~: t ·St: 1!-: :000$000 
3 chctes •I~:: ~c:c:ç:r• J. c:m VI!;( ele: 72:000$. cliJ.:a·s~ 54:000$000 
2 spcak\:rs. em . ve% de 21 :ú<lO$. cli~a-sc: 14 :400~000,. modifi-

canrlo-sc: ; l sonuna. ele :!cc:órcl0 com as parcellá s cncimaci<!s. 
A t:thtlla cfuc :tcompanh:t c1 dccrt:to 24 . (i5J. de Hl dt Julho 

tle 1')3-1. pul.ticucto 111> ··niuri<> Ofricinl ", de 14 1k Julho <lo mesmo 
an nC>. é a const:mre tl:c vcrha J:~. n. 1. com ;rs moeli fic-.tções publi
Cõl'las pela <:cm:n<la . Púrcce·•~•e c1uc huuvc en~;n1•• na publicação 
da:; tahclla:: const:mtl'S ,Ja J)r•JflOsla. 

Sal:& cl;&s Sc:ssr1c::s. 19 tle Julho ele 1~35 . - Bitr.s F ortes . 
• ·lt-Írn: it> Torre-s . :..._ Srm=a /_ c:,i l). - Chri.ftiauo .lfctcllado. . 
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r:_,,.,/(,11 11. 3 

o ... vcndmcnco~ qu.: :1 t'lll<·nda tllancla reelmdr ~ftct "" <·•m,;lan
h:,; ela tal•cll:t at'lnt.":'\ll ao decreto 11. 24.(,:;1. •k lO ele lnlhu ele 1Y34 . 

.:'\::~n· ,, c•JUi\'<JCo. ccrt:tm<·nlc. cl:L ..:ircunt::t:llli:Í;t rk h:l\·cr a 
m•:~m:L mc:ncirmaclo \'.:ncimcm••"· cmhura 0:0111 a devida explicaçãr.. 
ólj~:lltt:: p:lra nrJ\"e mc~c~ ri" cxcrcici•J. <Jtlc t·ntão tcnuina,·a tr<·:< 
mc~e,; rlcpoi~ cl•J anno civil . Tt·ata-s<·. ccunu se , ..... ele uma parte 
ii::a " r t;amcnlari:t ,;útncnu: rctlucth·cl em viruulc da lei :mtt:riur. 

··:\·ri fic;1cl:t qnt= a mah:ria r la emenda \: cxt ranha :i cl;d)()raçft" 
clu ur~aulcnt.u. a <. ··UUI;li:-'"Üt• C: de )':trt.:~\·r 'Jlh.· ~...:j;, :1 tnc~111:1 l1:l\·icla 
COliJO Jl!"t•ill'lÍt":td:t . 

Vt·rl,a I'J- .·\in:ta, eh: cu~''' · (T;tlu.:ll:t e~plicativa- V.~. fii) . 
kl·<lija-~c a""i111.: 

u !~\·cu~u:_t<.·:: - J·:~r:i ut:("ur rt·r :t clcslu:..;.;,, l"~t :-:,c_~nlinar ia:oo c iut
previ,.ta,.. cutmui~,iic· •. pas~a~cm: c :tJucla,; rle custt•. niir• crJmpre
h<·nclitl:!:; <"111 o utra.- n·r!~a~. ;ifl :Oilli$fJflll. 

S:tla ela,; Se,;.;t'l"''· IH de )t•llau de IC.13.'í. - J:,Iunmrlo H11rro'/u 
f Jiulo . 

fllstifir'crç•i•• 

.\I :mtcnito 11 •tu e cuns:a r!IJ urçamc:lll<J vi~cntc . !'da propo~ta 
para !93G. foi ~o licitado o cn:dito ele (,(} :000$000. J~•r;t :tjudas tlc: 
.;u~t~• t· 120 :()(I(J$00(). para <.:\"entuac·::. 11 que rcprt.:sema um aug-m<:n-
10 de 11 o :lliJO~OO. 

!'ai:L rias !'e,;,;(ie~. IH dt: Jullau rlt: 1'!."~3. - J:r!m1111do Uarrclo 
/' iulc•. 

Para n.:crJrrcr Ú,: cle~JII:~a~. que a prl)po::ta rlivirliu por dua,; 
n:rhas . o orçamcnw "'i;::entc elo .\1 inis~crio d:t Justiça c•>n,;i;.'lla o 
creclito de R". :i() ;000$000 . Da prop<.Jsla rc:sulta um :tU~rtnentcl de 
R,;. I 1 O :OOIJ$9<l0.. que não :;e justi fic:t. para clco.;jle,;as extraorclin:t
rias c passa;.rcn!'. quando. :"1 vl!rha 1." - Secretaria de Estado. -
jil figura um credito rlc J{s. 40 :(\00$000. para ~rati fic:t<;Õcs por 
serviços t"Xtraordinario:;. ''Qut:r rli~cr que. a prevalecer a propO$
t.1.. teremos 160:000$000. para dcspc$õtS cxtraordinarias c impre
vistas e mais 60 :~ para passa~cns. tliarias e ajnrlas ele cu5to. 

.. Táes accrescimos merecem supp:-ess:<o, restahclecendo-se a do-

5 
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taç.'ío ela Yerha - E,·entu;u:s - do e-xercido corrente. com o nles
nlo enunciado. pois :1 propo~t:1 addttziu-lhe as seguintes palavras: 
mediante adiantamentos a jui::'• de• A1hlislro . Como vê. o cle~irJo
hramcmo ela n:rha - E,·entlm<"s ---: com tal redac,ãu e a eh:va~;ão 
do credito. não p•:>tlt: nem dc,·e pn:,·:decer. São e.ste:s o;; fundamen
to,; com 11ue a Commi,;sfic, opina pda acceit<1<;<io da emcnc,l~. 

J; 11/CIIcfa 11. 41J 

Tctulo t:nl d ::ta o a rt. $." da lei n. 51. de: )[;lio de: 19.1.5. dis
cri;ninar o pt-:<::oal crmtr:tctaclo cla ,-crha 14 - Directoria eh: E..-
tati!'til'<t Gcr;tl. ~uh-c:on:<i;;o:naçfin 3. 15:> :ljll0$000. 

~ala das SI!:':<Ôes, ll-1 cl<! Julho ele 19J5. 
/'in/o . 

li c/ 11!1/lldo H arreie 

.. .-\ rt. ~-- ela citacla ld n . 51. 

" O GO\·crno pruvid~nri;u:ú par:1 ctuc na propo,:t:t ele orça men
t i) ::t:_i;tm clc:darado:< tm l':ula r~pan~c;'lo ou scrvko. no t:numerado 
da r c:-p .. crh::'\ dotacãu. u nmm:ro <lt 1111!11~11i!:tas. diaristas e contra
ctaclu:<, ::. :<emp:-c: <tuc po::~h·d. por cnti!:,:'Oria e p•lr import;.ncia 
TCCt!hicla ... 

~ala •la:: Sc::<:<õc:<. 18 de _lulho <h: 1935. - J!dmuudo Barreto 
Pillft•. 

l 'rc:jll(lic:ulil em fat:e da di~criminação con::tomtc: de tnlencla 
d:1 Conm~i:<!':io de Finança:<. 

J:mcuda 11. 41 

Organizar o ,.el!~1intc: o rç:lnH.'lllO supplt:mcmar de serviço:: que 
opportun:unentc c!c:,·em >t:r transferidos para <I ).Iunicipaliclade. 

$ _/c 9. Cen:<ura tht::.ttral . _ 
S i c 20 . T ll:->pc:r.:toria elo Tra íc:~o 
S / c 30. I'e~;:;o:tt contradado : . 

i1R:SOU:SOUCI 
2.338:~oosooo 

3í :2(1(}~~()() 

!\-íaterial. S i con~i~naçi:•e> 10. 21. 31. 3i e 40 ..... 

Verh;t 11 . • Corpo dt Bomht:i r o~: 

Pe:;~Oál. exdu~h·c reformado~ . 
::.\1ateríal . . . . 

5. 111 :i28~100 
380 :400$000 

2-494-:800~ 

Wi:500SOOO 

2.6-t1 :30C$000 

5.492:128$100 
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Educa~fto e Saude Publica: 
Verba 1.• Serviços de Enfc:r-

.. nJ:lgeill . . . . . . . . . . . . ~ . 

Verha J t.• Di1·ectoria de Dt:ie
s-1. Snnit<~ria Internacional. 
conforme (J n:latorio ofíi
cial 1 pcs~oal) . . . . . . -Uí/3 :662$000 

!\lat<':rial ........ .. . ....... . 1.244 :5Ci0$000 5.918:222$000 

V~rha 13.~ D. 1'. :t Jn iancia .. 

\'c:rha 1•1.• :\ssi~t.:ncia Hospi- · 
talar . . . . . . . . . . 

).fatc:rial .. . . .. . ...•..... 

Viação c Ohras Publica,;: 

2. 11 5 :432SOOO 
2.&-..:•J :5~000 

\' crha 11: I n:'pcctoria r!.: 111umina~iio• .. 

1.769 :130$000 

5. 000 :000$000 . 

(j. 8.~0 :439$0011 

. 
27.2IR:520:;1000 

55.544:739$100 

5ala d:i" ~c:~~i:it'>'. lS ele Julho üe H>35. - lidmumlo Barre·/•• 
Pinto. 

Seri:t acceiiavd a emenda :..: a Commi~:Jio nfto tivc,;sc neccs
~illatle t1e dahorar um plano l:[t:ral sohn:- o as.<nmpto que estit sendo 
objecto de estudos. Fica. assim. prejudicada a emenda . 

ORÇAMENTO DO EXTERIOR 

Emt:n~las ela Commissâo 

Verha 1: - S / c 1: 

Suh,.titna-se " p@ssoal do quadro. de accôr<io com a tabdla an
nexa. 501 :420~'- , p~::lo seguinte: 

PESSOAL DO Q'C'.A.DRO 

Onl. Gr:tt. Vcnc. Total 

1 Cartographo 8:000$ 4 :000$ 12:000$ 12:000$ 
1 Redactor dos annaes 8:000$ 4:000$ 12:000$ .12:000$ 
1. Auxiliar technico 9:600$ 4:800$ 14:400$ 14:400$ 
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6 D;~ct_vlng"r;q,h<~:; 4 :SOO:j: 
1 Callygrapho 4:800$ 
1 Auxiliar de archi-

,·i~ta .. .. . . .. (Í :400:5 
2 :\uxiTi:m:~ d~: hihlio-

thec:~rin .. .. . . .. IÍ :4{)0~ 
1 l'hoto;.:-rnpho 3:600$ 
I Elc:ctri-císr;, - c i n e-

nratCJ;...rraphi~m 3:600$ 
l'orf,lria 

J 'o;tc-i ro H :0110~ 
1 .·\juchmlt: de portr.:i ro 6:401iS 

13 t 'ma i nu o:: 5 :120$ 
21 Scn·c:nlt'~ .);()()(1$ 

l E!e-<'tl ici~ta . 4 :~0C$ 
1 :\jnd:mtc: de dc:ctri -
ci~ta •• • • o ... 3 :2011:;: 

1 J·:n:arrr;!ilcln c!;, o f-
fil·ina ele Clle<Hic:r-

a naçf10 .. 4:120:3 
1 :\lotorista ·· 5 ;(,(lOS 
1 .\lr:torista 4 :X00$ 
J ~iorori,;ta 4:0()()~ 

I .l..<tvador <lc carrq:' 2 :400~ 
3 I;, nEncir",; 2 :·iOO$ 

G'taiifiett(~iu de juucci!P 

2 Oificiao dt: C:t!.inc:tc;- •lo 
:\liu i~tn• . . . . . . . 

"3 :\uxiliar~:< llt Cahinc:tc ,,, 
),:i ini:otr0. . . . . . . . . 

:l Auxili:u·c;-,; t}() Secrdari[l 
Geral ..... , .. 
]);u:tylo;;rapha elo Gahi
nt: do :\lin i~trn . . 

3 Cl)utinuos <lo Gahinett: do 
:\I in isrro . . . . . . . . . . 

2 Vi~ia:< ......... . .. 
1 Cht:f\: du ::-crYico de com

municaçôc,; . . . . . . . . . . 
Chdc elo :-:cn·ico de cla
ctylo;,:-r;'l ;hi;, . . . . . . . . . 

2 :4{10~ 7:200:j; 
2:400$ 7:200$ 

:~ :200$ 9:600~ 

3 :20l)S 9:600$ 
1 :80(}~ 5:400$ 

1:~()()~ :; :400:;; 

4:00()~ 12 ;()()()~ 
3:200:;; <):600$ 
2:560$ 7 :(~0$ 
1 :~00~ 5:400~ 
2:400~ i :200~ 

1:(;00$ 4::::oo:;: 

Z :IJó(Jf (j :11:'0$ 
~::-;oo~ 8 :!1-00:;; 
2:400$ 7 :.200$ 
2:000$ 6:000$ 
I :200S ~;(,()!)~ 

1 :201)$ 3:WO$ 

1.2:000~ 

9:600$ 

4 :t-:00$ 

2:400$ 

2:4110$ 
2:~00~ 

4 :~00$ 

z:~oo~ -

1'.~1 E XI>,\ X. 2 

Vt:rha 1." .'- Secretar ia de Est:ttlo. 

1 - Pc:.::,;o;tl do quadro. 

Feita a di,;crim ina<:ão. ,;upprima-;;e : 

43:200$ 
7:200$ 

9:600$ 

19:200$ 
5 :400$ 

5:400$ 

12:000$ 
9:600~ 

9<1 :~0$ 

113:400~ 

i :200~ 

-t:S(J(J$ 

6:1~0~ 
8:400~ 
7 :200~ 
6:00~ 
3 :600~ 

lU:!:iOC~ 

24-:000$ 

28:SOU$ 

~:600$ 

2:400~ 

7:200$ 
4 :800$ 

4 :SOO!$ 

2:400$ 

SOl :420:$ 

1 ajudante dt porteiro. 9:600$. reduzinclo-$t: o total pCira 
491 :820$000 . . . 
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\'crl•a 2." - Scrvi~u Diplomatico . 

Suf,stitua-,;e a suh-consi;;naç1;o n. 2. 

2 - l'ara occorrcr ao pa~"é\mcn to de ;.:-rati ikaçc)e,: 
;uldicionae,; em \'Írturl~ cio pr~c~it\! con:<titu
cional. mantida,; a~ pag-a,; c:m ! 930: 

"·' -- 7.acarias· de Gúc:: Carvalho. mmt:~tro 
ele: l' classe. :mri;.:-o DirL·c:tor Gcral da 
Secn:taria . .. . . . .. .. . . .. . . . . . . .. . 

I> t - <.':1rlo:< T:l\·lor, 1." Secretario, o:om mais 
de 10 ann~s dt: cla:<:<e . . . . . . . . . . . . 

c·_l 1-'eruamlo 1h: S•Juza Danta:<. l." :-\ccrc-

ti) 
tario. com mais ele 10 anno,; rlc dassc 
Lourival de Guillohcl. 1." Sec:rctario. 
co•n m:•is ch: cinco anno,; de ,;~n·içu .. 

<'/ - João Se\·crianu da F~n,;c·ca Htmn~·,;. 
1." S..-cr..-tario. com 111ab ele o:ínco annu~ 

.r .. 
c!.· ~en·iço . . . . . . . . . . . . . . . 
( ;astiio l'ar:1nho,; do J{io-Branco. 1." 
S..-crctario. com mai:< ele L~nco anno:: 

T'>tal . . 

~: :.11-:X IJ. \ X. 4 

14 :400~000 

I~ :2( ... ~000 

9:134$000 

9 :134:;:tl00 

• 
9 ·= 1.34:;;uoo 

7~:33~~000 

\'~rha J: - Con~il.:'n:u:5.(o ~lateri:tl - Di\'t:l':<as dt.":'pL..,;a,:. 

O mie: :<c di r.: l'aso d.: los Lihre:., XO ;(J()IJ:;õ. cli~:t-,: t: : S :000!?000 . 
Oncl~ ,;~ rliz: l'ari:;. J:::OOo:;:; dig·a-s~::: ~O:OOOSOOO. 

~:~u-:s IM X . j 
\'cr!~:t 1.•. 

Sulo~titua-,;c "pc,:~o:tl comracta<lo. etc .. etc.. cun~tantc da ta
ht:lla auth.:xa ••. 54(• :Y(JIJ~. pdo ~l!;..ruiute: 

J'ESS0:\1. ('():'\TR:\CTADO D:\ SECRETARIA DE ESTADO 

(l :\ rchh·bta~ de 1." clas~c; ó :CJt)():j: 36 :liOO:;; 
~ :\ rchh·i~tas ele 2.• d:,:;,;e .. 5 :400$ 43 :200$ 
c i :\rch i,·i~ta,; clc 3." clas,;r:: .. 4:~00~ 2~:~00~ 
2 Auxiliar~,; ele bihlioth<::l<t \lt: J.• 

l"l:a:o--.c .. . . . . . . " p" -- -- fl :000$ 12 :0110!;\ 
:- :\ux iliarl· ,; de hihliothc:ca dt: 2." 

l'la,;lil' .. .. . . .. . . . . . . 5:400$ 27 :000:S 
2 l ' t'\'(Hug-t·a pho.; d.:! 1." cla~:otc= .. I2:oons :24:000:? 
3 l't·~·ph>f.:'l'apho~ dt: 2." da~,;e .. ttJ:~mo$ 32:400$ 

)() l >nt:tyln;.:-ra]Jh:l,; <!e I." cla~,;e 6:000~ 60:000$ 
5 I >:tl'l \'loJ.:"mphas de 2." cla.>~c 5:400$ '2./:000$ 
3 Jo:~ct'it•tnrarios clc; 1.' cla~sc 7 :200S 21 :GOO$ 
6 l·:~cripturario,; do: 2." cl:,~;;e .. 6 :000~ 36:000~ ~ :000$ 

56 
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Pr>rtaria. 
F.lect r ici ~t;• . . . . . . . . • • . • 

5 Enc:•<lc:rn:ulcm::·~ < d i a r i a 
até 12~ ) . ... 

2 :.rarcenciro~ . . . . . . . . 
3r, :".I ensal Í$ta,; . . . • • . . • 
3 .\lotori,-ta ,; t!t: c:tminhãu 

Rdojoeirt> .. 
3 Tclcphoni~tas 

51 Toral 

4:80D$ 

-1- :200$ 
3:600~ 
6:000$ 
3:600$ 
4:200$ . 

4:ROO$ 

21 :900$ 
8:400$ 

129 :600::; 
lS:OOO$ 
3:600:5 

12:600$ 1 98 :900~ 

5-1-6:900$ 

Vcrha "~." - Compromisso:> ínu:rn:tdc)nae~. 

F:u;a·st: a cli;criminação ela ,;ul .-con,;ignac;ão 11. 2 - 1'~,;,;():..1 
n ccc,;-<ario ali >en·ic:;o ·de tlelimitac:;ão e caracterização de fronteira:':: 

CO~Dl i~S.-\0 BR:\SILEII<:\ 1)1;;:\I :\RC:\DOIX:\ DAS Fl<OK
Tl~IJ-.:AS DO SECTOR XOH.TE • 

Despesa Uc:spesa 
mc:ns:d :mnual 

Chc rc . . .. .. . . 4:0U0S(I()I) ~:000$000 
~t·crt:tar io . . .. . . 1 :300$000 l 3 :600$000 
De~o:nhi,;ta .. . . . . 1'00$000 1) :600$000 
I 'hoto;.:-rapho .. .. ~00$(){J0 1) :600$000 
) f CC: til Íç(J-td C:~l';tph Í :'\:t . ·• :)()()$(){){) 9 :600$000 
Auxiliar im enclemc .. soosoon lí:000$000 
-:'dotoris ta chd~: .. . . 500$000 G:000$000 
Economo .. . . . . . . . . . . . . 400SOOO 4 :M0$000 
\1otori;,ta Auxiliar .. 300~000 3 :tí00$000 
J>rat i co ela lancha .• n t·a~il " . . .. 300$000 3:600$000 

11 (Í :~00~00 
f.imil;-s í(JI/I u· ,..cu.·::uda 

2 :\.i uclnnt<::; .. .. .. 3:{)()0Sú<l0 43:200$000 
2 .-\uxilian:~ t<:chnico~ .. . . 2:(,()0$000 31 :200$000 

::'lledic:o .. .. .. .. . . . . 1 :::«Xl$000 21:600$000 
2 Td.::;.:: raphí~tas .. . . . . &10$000 9:600$000 
1 Encarrt'~él<lo do mater ial .. 300$000. 3:600$000 
1 ;\I olor i :;ta auxiliar .. . . . . 300$000 3:600$000 
2 A juclantes-motor!,;ta,; . . . . . .. 400$000 +:800$000 
1 Prmico . . . . .. . . . . . . 300$000 3:600$000 
J. t·:n i amei r<) . . . . . . . . 300$000 3:600$000 
1 ~'hn.:iro . . .. . . . . . . 300$000 3 :60()_$000 
1 Cm:inhdro . . .. . . . . . . 200$000 2:400~000 

40 Tra!.all taclorcs a 1 50~000 6 :ono~oon 72:000$000 
T.:: \' l·ntu;l~~ . . .. . . . . . . 300~000 6 :000$000 

208:800$000 
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Suh-chdt: . ... . . 
2 . \judant..::< . . . . . . 
~ Auxiliare~ tc..:hni•:o,. 
1 . :.\I t<lil'O . . . . . . . . 
2 'Tdl·graphi~ta:-; . ... 

- 135 -

l·:m·a rrc;:-;ulo dn m:th:l'i:d .. 
~!otori:<ta auxiliar .. 

1 :\ jmlantt::'-motori,;t;,,; 
1 f'raticc. . . 
1 !·:n Íc :- ur~irn . . . . . . 
·1 :.'\latdro . . . ... . . 
I (\lr.inla:irc> . . . . . . . _ . -

·lU 'J'rah:dharl•>re~ a I 30~ ... . 
Fn:ntn:!..::< . . . . . . . . . . 

Towl 

., 

2 :5UU$01Kl 
3 : W0$000 
2:600$000 
1 :~110${)()(1 

~lO!'{)( X) 
300$01){1 
300$00(1 
...J!I()~ll)l) 

3(1()~)(UI 

Jll()~)(){) 

30u;;; IIK) 
200~(100 

(, :000$01){) 
5110$(1(){) 

30 :OOU$000 
·B :200$000 
31 :200$000 
2 1 :600$000 

Y :W0$00( I 
3 :600~00() 
3:600~000 
4 :~)0$000 
3:600$000 
3 :600$()(){) 

3 :lí00$00U 
2 :4011$0()() 

i2 :000$000 
6 :Ou<:$0(1() 

5M:O!l0$1100 

CCJ.:\Dif~~ .. \.0 DDI.-\K\.':\1'101-\:\ DE I.DIITE~ 1>0 SEl'TO R 
DE OE!:=TI·: 

Dc:SJ>t:,<:t De,;p~::<:t 

m cn,;al a nnu;tl 

Chl·ic . - . . .. . . .. . . 4 :OUI>~OIKl ~ :c)()OSOOO 
Suh-cheic: .. . . . . . . . . 2:500$000 30:000$000 

3 Ajudante:' a ( I :~0()~0()11 I 5 :400$!.100 64:~00!;)000 
1 :\uxili.;lr tcdmicn .. . - .. I :.1()(1$(~11! 15 :600$1){)() 
1 Auxiliar s~cr~:tario . . . . 1 :300$000 I 5 :600$000 
1 ~leclico .. . . . . . . .. . . l :S00$C)(I(J 21 :fi00$000 
I :\nxiliar i nt cnclcnt<; . . . . I)(K)$(ll)(J 111 :~00$0()0 
1 Cin<:nlato~raphi::ta . . .. .. . . );011~000 9:W0$000 
3 J.:acliott:lt:~raph i::ta:: ( 4.50~100) .. I :350~0110 16:200$000 
2 J::cot1omo;; ( 40ll:;:ll()()) . . . . . . . HOU:;IOOI~ 9 :6{){l$U(XJ 
2 Carpi nt o:iro:: ( 9 lllt:Zt::< a 400$) H00$0011 7:200$000 
2 l 'ctlro:ir",; (9 lllCZC:' a 400$) R()(l*!lOO 7 :200~000 
3 L'ozinh~:iro,; ( ~ m~:z~:,; a I='O~ j 450$000 4:Q50$000 
3 l'r:ttico,; ' r9 mczt:,. a !50S I •• 450~1)() 4:050$00(1 
6 1\lutori::ta,; t9 lllt:l:l::' a 350$) 2 :IOO$!)()f) I X :30<!~00() 
3 · Patt·ij~;,; <k lancha,; c9 lllCZI:S a 

40()~000 l . . .. . . . . . . . . . . . . I :ZOO:;;ü(IO lO :~00$')()() 
50 Trahalhador c:< ( ') me;r.t:s a }.:;0$) 7 :500$1 KlO 67:300$000 

Cra.ti íica~1io au dc::<tacam~nto 
COlllpO:<lO cl~: 20 prat~il:' ~y lllt:-

.t.e:; a 150$000 l . . 3:000$000 27 :300$(1(10 
Ajucla ele cu$tO . . . . . . . . .. . . . -· . ..... 6:000$0lXl 

39+ :500$001) 
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FRO~T I·: I f.::\ DO 131~:\SI L-1':\H ,·\CU:\ \ ' 

1. 
.l 

l'.:~.<oal timiarlo: 

Ua: i c 
~nh-d1CÍ1:." . : . ....... . ... · .. 
:\ m.:ili:tn.·~ tc.:llnk••~ :1 l :JOilS'JIHJ 
~·lcdi.:" .•..... . ... ........ 
~l:'' ''~·!:triu · .· . . . .. ... : . . .. . 
~ : :tt'JI >;.!'f:t(lh• J .•.•..• , .••...•• 

I 'hotr.~rapho . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. ~ 
I 

l{q.: i.~t r:ul•>rc~ a XII0:3!ll)l J • • • • • • • • • • • • 
lll':-J•~·n;o;~;Ín• .................. .. .. . . 

3 :\uxili:tn:,.. <1~.: camt"' ;, 4CJfi~OI)(J 
l CarpitltcirtJ . . . . . . . . . . . . 
(, 'frah:tlhadm·,·s :1 1.4!1S1Jr)IJ • • . • 

1 í X :1 11 JO~IIIlfl 

I CroziuhcÍr<l . . . . • . . . . . . . . . . . • . 

TíUllatlo 
])iari~t:t 

Tora! elo pcssual .. 
Fr~nt<·ira P.ra:'il - l.'ru;:u::y . 

Tnt;tl ..... . 

17~ :(JOOS(.J(lo 
32:400$0011 

21 o :400S00(l 
l"X :500$000 

2YS :'}()0$000 

lm:-:.'"'-' x. i 

3 :5(J0$()0(J 
!. :500:$()00 
3:900$000 
1 :~00$!!00 
I :300$000 
1 :200$000 

l\00$0011 
2:400$000 

400$000 

17:~(}0$()01J 

I :21J0$1.J()O 
-+50$0011 

I :-+40$000 
150$000 

:~ :240!;ifl00 

Di,:criminc-s.: a ~uh-con.;;i;_'l1a~5.o n. 2 
front~:i r as : 

Para o s~:rviço de 
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:\lu:.,:-ucl d e casa em :O.ianúu~ a 3t)(l$01MI ..• . 
Lm: c cncr;.:i:t para c:tr!o!:t ele accunml:ulurc:- c 111•1· 

\'Ílllclllação rb oiíiciu:, ... . ... ........ . 
:\:.:~1il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
<."umhtt:'l h·cl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
( 'nmpra c conc:~:rtu de in:-trmncutos . . . . . . . . . . . . 
:\!:ttc·;·i:rl ele phnt•Jgrapbia c dncm:W>;.:t-;lphia . . . . 
~l:ucria l rlc dc:'l'lllto . ............ . ... . . . 
:\iatcrial ele: ratlioh.·k·~raphia . .. .. .. ....... · .. 
:\!aterial ele paprl:1ri:, . . . . . . . . . . . . . . . . 
E~tarlia ria Commi,;,;;,., em ~l:ut:"u.,; ....... . 
t 'ono;crvação c reparos elas ht!l"ha:-< l ' moi ore.• 
('onJlou:;ti\·cl para a,: :an.-!1:." ...... ~ .... . 

., 
Vi\'\:rt~:o para a turma . • . . . . . . . . . ..... 
:\laterial ele fcrra~t=ll' .•. ... . . ............ 
Eml>:trcaçi"·c,., reparo~ c ~uhresah:mc,; . . • . . . 
:\mhulancia .. .. . . . ... . ..... . .. . . . 
.\!:.1 ~·ria I pa t·a •nan:o,. . . . . . . . . . . . . 
Coml.u:;t in: I . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
:\lunit;ftu I caça c hala 1 ••••..•. . . • • 
11arrat·as c: tolrlu,; ...... ..... . . . . . 
.f:unaxis c a rrc:n:•,; .... 
Tran~portl.:,; din·r,;o~ . . . . . . . . . . . . 
E \·cntuac,: . . . . . . . . . . . . . .. .... . 

l.imit,· . .; l'•llll 11 C:uyc•urt f;ri{annint: 

Vi n:r~ ... para. a mrm:1 . . . . . . . . . . 
:\late:'!:.! tlc t.:rr:,g-cn:< . . . . . . . . . . 
J~mharca~iic,.. rJJI:tl'llS ,. ,.:ohn·,.:;tl,·ttl~·.; 

.:\mlrulancia . . . . . . . 
~latcrial para marco,. ......... . 
( ·,1111hu:H i vd . . . . · . . . . . . . . . . . . 
~luniçãn I caça t: bala 1 ........... . 
J::armcas ,. lul•lo:; . . . . . . . . . : . . . . . . 
J;ullaxi:; c :I!Tt::tia~ •••........ . .. .. 

Tr;m:~portc,; rlin·rs(JS ........ ........ . .. . 
En.:ntu;w,; . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Total ..... .........•....... 

.f :32(J::;Ot Jll 

3 :(dHI$0011 
5011$0(){1 

l :200$00!1 
10 : IJ{ JOSOOO 
12 :000$000 
.) ;()(){J$0(111 

I O :llllO:::,o~ !!I 
5 :Oíl0$1)11(1 

12 :110()$()1 I( I 
211 :OOO$!i1Jfl 
W:000$000 

J .; :1 Jl l0$1lll0 
X :000$!)111J 
I ) ;(}(){J$0()() 

i :1100$01111 
4- :000$(){)() 

1.? ;()()(J$(1(1() 
.2:500$01111 
f> :000$000 
.? : 500~()11() 

40:000$00(1 
10:()00$0011 

14(, :01111$1100 

,\;i :1Jil0$tl(){) 
X :llllll$0011 
IJ :OO(i$000 
7 :00()$(1()11 
4 :llll(JSOI)(I 

12 :0(10~100 
2:!i00$0!10 
fi : llfl{)~JI)(J 
.2 :5tlll$fl!I(J 

.w :llÓ0$000 
20 :I 100$()1lll 

14(, :000$111lll 
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SECTOR VE OESTE 

Alug-ud ele:: c;tsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Luz. ag-ua c tt:lephonc . : · . . . . . . . . . . . . 
!\latcrial ra<liotde~raphil:o . . . . . . . . . . 
:\·latl'!rial cincmato~raphico ~: photo!-:"rapbico 
Vcrha pan< n:pan>~ •le in:;tnuno:-ntn:; •.. ..... 
!'ara ;u;quisição ·tlc uma machina de calcular .. 
RenoYaçiio do matc·rial topo;rraphico ... . 
:V:tteri:ll c!~ ;H:;unpamt:nto .... .. ... . . . 
.-\mhulancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Conn:rto de: emharcaç•ic:s . . . . . . . . . .. . 
~olwc:.<alcnte;; para cmharcat;f•es . . . . . . . . . . . . 
{;az•>l in a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
:\limemaç:í.o <la,- turma,; no Citmpo .... 
J.uhri iicante,; . . . . . . . . . . . . . . . . 
En<'rgia t);tra c:~r;!:t ele accunml:tclorc:< .. 
~l:l.terial de: cs<.:riptorio . . . . . . . . . . . . 
Verba para limpeza rio Rir> :\lemachi .... 
lc!cm r ara limpc·Y.a do }{io Tomo .. .. . • 
.E\·cn:u;u:s )11 % ....... .... . 

SECTO}{ SL:I. 

Alimo:n1ac;ão . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
~\lu;!ul:i ,; f[~ c>'criptorios . . . . . . . . . . 
Pa:;:-\a~C:n$ . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Frete,; em e,;tra<la~ de i erro . . . . . . . . . . . . . . 
T.-ansportc::; I t:mharcaçiie,;. autus, ~azolina. oleo. etc. "I 
:\t:tteri:tl ele cc,n:<h;t;cção . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.:\h,tcrial •lc: acampamenw . . . . . . . . . . . . . .... . 
C:cllimarl<:r c éhronographo para a luneta . . • . . .. . 
Caminhon~:tte ·' 1:onl"" . . . . . . . . . . 
Lu?. c illuminação tlc ac:t•npamc:nto 
EY~·nttt:tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

F.:~l ~:XII.\ X. g 

fí:OOOSOOO 
1 :800$000 

15:000$000 
10 :000$000 
12 :000$000 

5 :000$0()() 
~:000$000 

1 o :000$000 
10:000$000 
12 :000!;>000 
18:000$000 
(,0 :000$000 
60:000~000 
10:000$000 
2 :700$000 
2:000$000 

1.2:000$000 
~:OOO$QOO 

25 :25fl~OOO 

~~ :7 .5()$000 

1 o~ :OOO:;>noo 
14:000$000 
11 :000$000 
6:000~000 

35:000$000 
40 :000~000 
~ :000:5000 
7 :000$000 

14 :000$000 
3 :1100$000 

15:000$000 

2cl1 :uoo:;;ooo 

111 . Con:<. m:tt. - Din:r~a:' (\l·~pe,;a:-
1 .-100 :000~. cli;!<t-~c:: l . íOO :000$000. 

Onrh:: ~<.:- <li;.:: rtis 

" A cmc:ntl:t re,;tahtlcce. por :·'Ug'I-'I!Stã0 tio :\fini.<ttdo. a clutação 
const:.mc tln Or.:amcnto ele 1'>34 c YOtatla. pela Camara. para o 
d:: !~J:l5. 

E:\!E:\"D.-\S DE PLE::\ARTO 

Vcrha 2."- Sc:n·i<;o Diplomatico- S/c 3 -10.500:000$000 . 
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S/ c. 3 - Di.;criminar u ~-.,-itt:rio de <li::trihuicão da:: CJU:lntia.~ 
ao,; fuuccionario:: do corro diplomatico. a o:-xemplo do que ioi icito 
com o ~cn·ico Con,;uhtt· (~/c. n. 3. da \'l!t·ha 3.".! .-

f usl ificaçtit' 

Trawndn-~c. como !<c rrata,. ck :, ,;~umptn ,tdic;ulo. n:~CT\'<l-111<! o 
dir('iro ele comparecer ú Cun11nÍ:<são ~~~ Fina nça::. ante:: tlc ::cr rc:
!;,tada a emcncla. 1 R~~. I nt.. <trt. 70 1 . 

~ala elas ~essi'ie:<. 17 ele Julho ele: 1935 . - l:drllllrrcla lfarrctu 
Pi11tu . 

\ · crha 2: - ='en·iço Diplomatico - ~ I c 3 - I 5. 51l0 :000.,~000. 
S.'c. 3 - !Ji::crimnar o criterio ele uistrihui<;fto das ejuantia~ 

aos fnnccionarios do Corpo Diplom:nico. a cxcnllH)ll(> do que ioi 
ie::ito com o !'cn·i~:o Consular . ( S 1c . 3. lia \'t:t·ha 3.•) . 

Parcr.-r 

... 
O a.-,;umpto ela emenda é re::;:rul:ulo pdo decreto n. 48. de 13 

de te\'er.:iro ultimo. (fuc clil-crimina. na tahe::lla que lhe: é anne~a. 
a ~uuta elt: repn:,;cmaçio que compett: aos funccionarios clirloma
ticns. hem cnmo ao,; con~ulan:s. pelas rcspccth·a$ cate~oria~ <: po~
to,; cn• que ~::tt:j:un st'rYindo . .-\lé111 tl~~a rcpr~,;ema<rw o,; i unccio
nario~ ~~~~~- na conformicl:\llt: tiOs artko" 2:·. 3:·. 4: . .:;:·. G." c: 7." 
do citaclc dc:creto n. 4R pcn:-cnta;:!e•l~ :-oln·e a rcJlrl:',;cntação con
forme o,: rc:lpc:cth·o~ em::tr!-!o,; rlt: família . E::se,; t:ncarg'o,;. como é 
fadl ch: ,-e,-_ ,.iiu muito \-ari:l\'eis. 

A nncxa-,;e na intt:f!"ra o tc:xto du :h:cn:lo 11. 4H. de 13 de Fc:
v crc:iro dc;- 193~. 

l'or .-s~c imlll:nm.:nto " C'ommh:.-:io dc:ixa de acou :oclhar a ap
pro\·:~cão ela emenda do Sr. Ba .-reto P intl) . 

• ·lpf>ront cr.~ lcrb,-!fa.i -;·e~rio-; ·<'Í< elo d.-cr.-to 11. 1-1.2.-:!J. !f,· 15 
l/cria dr 193.J. <' e/á oritm.,· tn•.-idcnâeu 

O 1 'rcsidcnrc: ela R epuhlic:a liu:< E::taclo,; t :niclo:< do _Bra:<il. em 
cumprimento ao t(llt: disj;õ_e o art. 2G. tln decreto n. 2~. 239. de I;; 
tle ).Jaio ele 1934. qu~ promul~ou a Lei Organica cl11s Ser"iços D i
plomatico~ c Con~ular, 

Dccrcm: 

• 
Art . 1." Ficam apprc l\·ada:o. par:\ n concntt: anno. a$ tahdlas 

vari:n-ci:;; rciath·a,; ú rc:prc,:cntação rio~ iunccionarin,; diplomaticos 
t: con~ularo:-;. em cx..:rcicio no e:ltran~t:i ro. orpni7;'\da:< pdo :.rini::
tcrio elas H.dat;ÕI:'.• Exte riores. tlc accõnlo com a llota<.ào e~pccial 
c:on!'i~nada na lei orçamemaria. 

Art. 2.- 0::: embni:xadorcs. effccli\'os on em C011111HS~ao. o~ 
l\finistros l'lenipott:nci:~.rio~ de 1.a c 2.• classe;; e os Con~ules Ge
ne:; recehc:riio, além ela rerresentaçlio a <Jue se rdcrc o arti!:O an-
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tet·ipt·. 111ais 10 % da allmlida repn:: . .;enração, qu:mdo forem ca.~ados 
ou servi rem de :lrrimo :~. mãe \'Íuva, sem n:cursos proprios para 
manter-se. 

Art. 3:· 0,; 1.''" e 2:·· s.:cretario,; t: o:; consuks de 1: e 2: 
ela~~~:~ recc:herão. aiC:m da r~:pn:~<.:nla<:ão a qm: ,;e n.:ferc o a rt. 1.• 
do prt:sente clecrdo. :•1ai .~ 15 % d:t alludicla represcnta~ão. quando 
ion.:m cas.'\dos ou servin:m d..: arrimo a mãe ,·iuva, ,;c:m recursos 
proprio~ p:1r:1 mante•·-se. 

:l,rt. 4;' 0,; emhaix:IIJ•)f~::\ . eiiccti•·o,; ou c111 éi)Jililli:;siío. os 
ministro,; pknípotcil~:_iario:< tlt l ." e 2: cla,.sc:s. o.' CQn sult:s ;.:-ct·ac:s. 
os 1."" .: 2."· :<ecre-tario.• e o:< consules d~· 1.' e !..' dasscs n:c~::herão, 

a lém elas p~:rcentaj:!'en~ a 'Jlle se referem o,: :trtigo,; 2.'' e 3: rlo pre
,:ente tleçreto. nmis 5 % d;l r especti,·a n·presc:ntnção. corre~pon
dcnre a (..";;cl:t fill111 1111!1111r ou filha sttltc:ir:t. até o maxinH) •le _ rloi~. 

que \'in:rem em ~ua. companhia ou cuja suiJsist~ncia lhes cumpra 
:L:-;~e~'ltr:tr. 

:\rt. :;:· Os 1111111SlT!lS plenipot~n.:i;.rios dt: z.· classe IJil" ser
vin:Hõ t'omu cun,;dhcirn~ de Embaixada pcrceheriir> i;.,ruai n::pr~sen
t:u,:ão it que caheri:l ao 1 : ,;ecr~tario s~:n·indo na mesma Emhaixa
~la. ll\:111 1."01110 :1s f•CTC!!Ilt:t~<:IIS relatÍ\':1,.; :'t lllt!Slllil representação. 

A r1. r.." o,., .:un;.nll':' ;.!t"t a c,., IJUt! ,.,crdt em c:m Emhaixadas ou 
Lc:~orc.~çiks com n titulo honorí fico de Conselheiros Commerciacs r~

. cehcrflO a repn:scntaçãn que compete ao~ consulcs geracs em postos 
<le v:da .:ara. l~tm comn as percenta~ens relativas :'t nu:sma re
prc:~cntação. 

:\ rt. 7." 0;: cnn:'\lles rlc t.• e 2 ." classes '!UC ser\' irem em Em
haíxad:ts ou l.t"g<u;cies cnm os titulo~ honor1ficos de l."" e 2."" se
cretario~ cummcrciac,.; n:cc:herão a rcpre:-;enr.tt;ão que comptte aos 
fttncci.onarios de ::u:1:< cate;.:-orias, hem como n:-: percentagens rela
ti\·as it memm n:pre:<~:ntação. 

:\rt. R" Os 1."" ou 2:·· ~ccretario~. <Juando foro:m acreclit:tdos 
como l~:nc:trr.:~:ulo,; do: Neg-ocios. pen:eheriio. men~nhnentc. além 
tla n: prc,.;ent;u;:ão e <las J>cr~·enta~cn,; a CJUt: tenham direito. u111a ...-ra

"'1. ti fkac;ã o po;- suhstitu içiio. na :;~~in te lm"e: 

Suh,;tituicão ti c: cmhaix:ulor .. . . . . 5 :833!;1300 mens.1.es 
Suhstilui.;ão de: .\!. 1' . d~ l.' l·J:,,;so:: . . 5:000$00(1 1:" 

Suh~tit niçfw ele: :\1. } I • d~ z.· da%<: . . 4 :166$700 " 
:\rt. ~.- ~a :IU:-lcncia elo,; chefes da,; Qi.<ncellat' Ías C(}nsulares 

os :;eu~ ~uh~tiluLÍw; pcrechc:riio. mensahn~nte. além da repr~:senta
dio c: ela~ pcrcc:nta~ens :t qu·c tenham direito. uma ~rati iicat,:iio por 
:<tthstituit;no na ~o::l-('uimt: hasc : 

~uh:<tituicão cll" ~·nnsul g'cral 
Suh!'tituição ele con~ul rlc I .' cla,.;,;e 
Suh::tituic:ã•l de con~ul de 2.• cl:t:;se 

2:500$000 
1 :750$000 
1 :500$000 

111Ctl,iac:,; ,, 
, 

P:•r:«"fa11ho unico. Qt,;mdo o;; sub~tituto:; iorem auxiliare..~ de 
Con:<ulado. effccth·os ou t:ontractados, receberão. além dos seus 
vcncimo:ntos ou ~rati [i cação. a ~rrati fi cação <l que se refere o pre
!<ente artÍf:'O . 
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- Art. 111 . As ,·anta;.("eus <los arts. 8." c 9." não .:ahct·fw ao,; suh
~tituto:o:. <ruanclo :t ,;uhstituição se clcr por motivo d~ féri :t,.: orclina
r:as rio chefe ela n1i,;~iio cliplomatica o u ela Chanccllaria Con:-oular . 

. \rt. li . R~,·~~am-se as <lisposiçi'it-,; 1:111 contra riu . 

Hio rlc: l:mdro. L' ele Fevereiro ch: I<J35. 114" ela lnclc:pcndc:n
cia c 47." d:~ l<.:puhlic:L . 

C 1::1'~' 1. 10 V ,\llc;.\s. 

J,,s,: Ccn·f ,,s d,· .Huú·clo S<~ar,·.~ . 

TABELL:\S DE I<I:YRJ;:SJ~NT:\(_~0 A:-.;XC:\L DOS I·T~C
CIO::\:\RIOS DIPLO:'I I.·\TICOS E CO!':Sr_·L\RES COM 
EXI;:f<CICIO XO :~~Ti{ :\XCEff.tO 

I 
li 

lll 
IV 

Londr~,; c \\'ashinl-!ton . . { c:ula 1 

r 
TI 

111 

Bu<:nos :\ires c.: J':;ris .. 
11 cmt<:\·icl~o c Rntrt:l . . . • 
P.nt.xdlas. Cidacle <lo \'aric:tno .. Li
ma. Lishóa. :Vla<lricl. :\lo:xico. S:tn
tia){'J c Tokio . . . . . . . . . . . ... 

Berlim . . . . . . . . 
Bo;,:"ot:i c Haya . . . . . . . . . . . . 
:\ ssumpç:io. Sto.:J.;ulmu. H :(\·;ma I! 

J .a Paz .. .. · ... . 
TV - C:trl\C:t:" t: Vic:nna . . .. . . 
v 

\'f 
VI l 

Vlfl 

l:i~ma c Varso, ·ia . .... . 
Quito c Pciping- . . . . 
Rul•nr.:st. CnpenhH;.'liC: c: J 'rag-a 

- :\th éllilS c Ú!>líl 

Primeiros .<·:crc/aric>s: 

I 
li 

111 

Rueno,; :\ire:< I! \Va,;hin~ton . . . . 
1-l.:t\'a. Loncircs. l 'ad;; I! ·Berlim . .. 
~o~ <lcmai:: posto~. . . . . . . . . . . . 

f - But:no.~ .-\irt,; ,. \\'as!tin;.!'tnn 
li - ~o,; <l~:m;•.i,; po,;to,; • • • . • • 

I - :\n r~tcrdam. :\ssumpçàcJ. Bu~:nos 
.-\ires. CcnO\'a. l·lambnrl-('o. Kohc. 
Liveqlnol, Non1. York t: Paris . . .. 

H - Antucrpi:t. Barcelona. Li,;bua. }fon
tevidéo. $hangai e Valparaiso ... . 

·lii - Consul geral. servindo em Genebra 

,. 

3<JO:OOO$UU0 
35():1100$000 
250 :001)~()()() 

200 :1 ){)()~000 

200 :()(10${)00 
1 c.;o :noo~1oo 

1~0:000:,\000 
170 :000~0 
I óO :000$000 
150:000~00 
145:000$0011 
140 :(Kl0$000 

~(J:()IJ()$000 

? 5 :0()1)$()()0 
70 :IKJ0$(100 

XO :IJOI)SU(lll 
65:000$.000 

l-'0 :OUO~OOO 

7 5 :U00$000 
75:000$000 
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Cun.wl.-_,. d.- [rrim.-ircr cla~s.-: 

I - Em ljUalqucr po~to 
,. (:;():000$000 

I -- Em qualquer po.<to 
,. 

50 :000$000 

t \'itlc t>iario Officiul. tlt: 20 tlt: F.:\·tn:iro tlc 1'-'·'::; t: rt:ctifiL<L
-.:•-•c:::: 110:< do dia 2X do 11H::-tmo mez c J() de ~larçn! . 

OR<::\~II~~TO JJ:\ EDLT.-\Çi\0 

K . 1 

.-\c~:re:'cC'111l:-:-te. dcJKoÍ,; da .-;ut.-con,:i~n:tt:ão 55. a,.; sc~"Uin tcs ~uh
c, lll!'i~.,,,.c;ijt!':-;: 
Harl-:l de de:<iniccc:ão para r1 pnrto de l{ecift: ..... . 20(1 :000$000 
:\mhul:mcia para rcmoc~v• th.: conta:.6Mo:-t. no porto 

do Riu de: Jan~iro ....... . ............ . .... . 100 :000$000 

- Elt'\'e-sc a snh-cnn,:i;..'ltilt.;fto 62. de 13 :8t)O$ par:t 113 :HOO$. ac
cn:::ccnt;mdn-~c. dc:p()is <l:t p;.!;n.-r:~ "elllhare<u.;tu:s ., o se~inte: 
.. :.c::ntlo 50 :000:$ para reparo,: <le l<mcha): clt vi,.;ita,;. no porto do Rio 
de Jandt·o c 50 ;(IIJO;:: para reparo,: <la s harclll' d~: (h::~in fccção dos 
portn~ de Bclbu c Santos''. 

Ha ncces,;i<ladt de mt!lhora•· o actual apparelhamento sani.ta
rio ti:! ln,:pc:cturia dt: Sa~1cle do 1-'ortn tiO Rio de Janeiro. hem como 
<k :d;tllll:-' pnrws Jos Estados ele 111:1 ior a cri \·idack. ~:um o sejam Rio 
<r ranclc. Santo>. Rcc.:i i t" c geJ~m. os CJU:tt~. dc~·i<lo :'1 cxiguid:llh: das 
n:rha~ no:: ultimo~ annos. cstiio com a ::ua or~anizaçfto hyg-icnica 
nmito prcjn<lieada . 

• -\ccn::::cc •rue. com <~ rct!ucçào para nove:: elo,: \' illtc portos en
ca~r.c!-f.LCIM <la <ld6a ,-anitaria ele:: n•>:::Sa costa . I <lccretn n. 24. 1-\14, 
<k 14 rk Julho ele 11134) its r~,;t;•ntc:::: in,pcctori;L:. de :'<mdc. prin
cip:.lnu:ntc.: a~ dos portos acima mencionado::;. foi comnH:trido. como 
i· iacil <lc imaJ.!inar. um 'sen·i.;o muito mais intcn~h·o c ohri~ttc,_riõl
nu:n:c mais rapi<lo. J:az·:IC: ncccs,<aria ;1 ;~.cquisiçâQ de uma harc~ 
<!! tlt:sitÍfl!cção para o po1'to cln Rio Grande c: ele outrá para o porto 
de: J{cr:i i c. :u) preço tle 2110 :00()::; cacla uma. c hem as;;im as h<trc~ts 
th: tlc,;in iccçãn existente:- no~ JIOrto~ d.: Belém c: ~i-lnto,; rcc.:huu;uu 

· ur:;e11tc:' reparO:< orçados c:m _;o :001:$000 . 
:\, p•lrto t]r, Xio de .Janeiro t! ~.-ande e mi11~ua ele recursos. 

r) lll:tterial. al-!m rk nntig-o. é con;;tituidn de um pequeno c unico 
cle..:in l~:ct•)riu flm:tuantc que. no momento. pódt:-l'C di7.tr. não tem 
a .-ificit•1da 11ut: precisaria· ter. Uma unica lancha ambulancia 
·cxil'tcnte. c•>m ma i~ .ele vime annos de !terviço. encontra-se fóra 
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de activid:ule a~uunlando ~c.:no3 reparos_ :\ s .l~m;• i:; lanchas de 
iu:-:pccção do porto. :tl~mas ddla,- com trinta e IJUarent:l annos de 
serviço. jú não com1:ortam concerto~ de certa ·natureza, ,:cnrlo prc.:
ferivc:l a sua ,;uhstituil.;ão. 

E' e sia. :-:em e~a~g-cro. a situ:tçiio da I nspe.:toria ria :\larinha 
:\1 ercantt- e rll).; l 'ortu,... numa época em que o tle,;cn,·ulvimt-nto c a 
ra pidez dos tran,;pnrte,; rcdamarn. _a•J contrario elo qm: o..:corrc .. 
t:ma mai or c:i fi ~· ienc.:ia de serviço:< _ C()ma cn f1·cntal-a co111 :ts rlota
çr•c.:s in fi ma,: con,;i;.:-nada,.. IIIJ on;;unc.:n'tu vi g-eme c m:tnt id:,,; na 
prc•pr.r.-ta : 

Fl)s,:c.:m ou Iras as contliç•ie,; elo ptiz. c ,;eria " L'asl.) de con,;i
r,!nar-sc n o :)r ça nll!llltl \'crlt:ts 'lttc \'ic,..scm rc:'•Jln:r cumph:t:uncnt~ 
o p1·n1Jit:,, ,a_ n:sti tuinr.lo-st a cific.:icncia qm: o,; s~n·k;o,: de\'clll t..:1·. 
o que. 11 () momcnt11. n :clamaria peio menos mil cnntu:< de réi,;_ !\ãn 
,:entlo ,,o,:,:i,·d. ckn:mos rt:sol\'c:r em pane n l'rohlcllla. f!IIC. no 
anr.o vinrlonrn. t'ontiuu:uuio a >..:r t:nn~id~r:ulr). rlar-no,;- ;·, "m hrto::\'1! 
a ,;oluçãt:. ahm:jarla. 

~- 2 

\ 'crha 1: 

:\et:rc:<n·mc-~t·. no iim ela ,:uh-c.:l)n,;i;."·naçfw .'llí. c\e poi:' de •· Ju
lho th: l1J1-+ .. : 

•· ~en c lo 3 _ (1{)0 :tJ()I)~ par:t ~:mele pultl ica .: as,:i,;t..:ncia social nrJS 

E::t:ui;J,; t: 9.)0 :OfJO~ para sen ·i,os de :i:tlH:amcntn Clllltr:l a malaria. 
a car;,ro ela I n:<pr:ctor ia de: En)!c:nh aria ~anitari:L ., 

:\a ruhrica l n,..Jtto::Cloria clu~ Ccmro,; ri.: ~:lllcle . i oi c:ortada a 
imporlam:i:. que a emenda r~:~tahelt:ct:. Tram-,;c da pr ophylaxi:t da 
m:tlaria. que cxi ::tr.: na r.ona rur;d . c t.:nclc a in, ·:ulir a pane u rhana 
elo Rio ele Jandro. F: :<en-iç.., pcnnancllte inacli:l\'cl. cuja ~-upprcs
são acarn.::artt con,:cqur.::lcia,: iunc,;ta,:. 

0,; "cn·i(•>s ele ~anc.:amc.:ntn. a c:u·~q ela l a,:pector ia clc Eng-e
nharia ~nnitaria 1..-~m (h:s:lc 1~.>0 as se;.'11intc:s \'crhas: 

Em l'J.t? 
l::m IYJ3 
l::m l'H+ 
Em ]93.5 ·.· .. . . . . . ... · :··· ... . .. . . ... ... . 

1 - ;i()() :1100$000 
1 - .500 :lll}l)$000 
1 _ .5oo :ooo::;rY.!Il 

930 :000$000 

(:0tn ~::<te clispé'llllio clt: ~ .4.30 :l lllil::l. c;;ra inspc:Clnria krminnu 
os ~en·i~;o,.. qm: ha,·iam siclo inic iado:< :un..-- de l!J.m. ,.;;mc.<mclo imei
ramelll t: :l Baixada d~ Sama Cnt% comprdwndida ~ntre o prwÓ:t
du dc~tt: nolllt- c o curs., dr1 r in I :a~uahv. 

Dc:-:sê,: H'n·i,CI:: rc:'uitou o s:m-=m~nto rlc terra,; ton1atlas apm
\'CÍtad:,,; num:... Úrt'a de 50.01)1J.00(J.m2. 'IIIO:: e,;tão ::cncln coloniza
cb,; r clo :\-fin istcdo cl:t .·\~ricuhura. 

J:'t como cons~tlucncia elas _alludidas ol,ras, como trabalho:< r:m 
c:Yidenci:t. n ot:tm-se no local mai,.; ele uma centena ele c.:a:::ts para 
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coh~no,: c o:< grande::- ltanrJ•~rs para o Zr:ppelin em \"Ía~ de conçlu
~rw. ~· ,-ar: ser· executada a ~ramle l'cnit~tH:iaria elo Districto -I~e
dc:r:d por in ici:niva do Exmo _ Sr. mini~tro elo I mc:rior. 

l.k IC).W 11ara c:ÍI os tralmllw,:. rccluxiclos ele intensidade pelo 
ch:crc,:cimu ele ,-crh:t se clcsloc:u·:un par;, a :partc d;, haixada que 
cnmpn·hcncl..:: a h:crril ela L:c;:-i>a ch Tijuca. Campo \rranclc e Gua
ratil>a. toda,: t!e principal import:tncia não ::i• :<oh o ponto rlc ,-ista 
nn·al como urh:uw. _ 

Cmup<) I ;ramk- ,; h(lj~: uiío :-.1• pela ~ua ::itua~;ico a n:nladt:ira 
•·apitai .-uhurl.:m:•. cnmo tamhc!ll pda n:uure%a cla,: terras qu~ avi
xit-t h:un c:~:a lnc:al:tiack c(u<: a~ora. cJUa:lc!o si• cstic apron:itada uma 
l'c:que•t:. J);•rtc: <In:< :<cn:-: t~:rreno~ laYr:t,·ci~. jú ::<: colloc:c llUilt plano 
b:l,;t:mtc dc\·acln 11:1 ;'\~riculrura . 

Quanto a l;uaratilm. é de natural icnl!cncia a um clt::õl"li\'OIYi

m!.'n:o cn:mnc. por a~ sua~ ~ !.'rras sen·m iclentica~ i.s de Campo 
Granel~·. cmclc ;c a;.:-rin!ltura tcn:ic a :<c ci,•scm·oh·er :t pa,;,-o,; l:trg(l.-. 
nãn p'>d~tHlro tod:n·ia. sem u ,;;mcam~nlo. :-..1.hir da sitml(::ão prec:tria 
•:a: •ltlt: :<t•mpr•: \'Í\'<:U. lutando ,·onst:mtcmente com :c in,·a.;;to <lo 
impah:cli:ouw que =t:-:oolla ;u,: fúra ti:.~ époc:1~ a cllc t•ropicia,;. 

()~ o.:íieiro-: jú ~c c,:tfcu iazcmlo sentir ne~tas zona;; intensa
lllcnh: c•mtaminada:; pdo '•ttlpalmli:'mo C(UC jic n:m rcp(JJlt;J.nclo em 
tli,·ct':'a,; lu~~clidadc::s. cun!'' ::cjam r,~ hairrus da Ca,:c:t.. Janlim Bo
t:tllÍCfl. l.dtlou t· L'rca . 

. -\ inrla no começo deste annC\ o ;!r;nHic surtCJ rlc:; impaluclismo 
quc a,.sc•lun u Bra,:il intdro l'c manifcstO\\ na zona ele jae~rép:I
;.!U:'c c•>m uo:a \"t•l intcn,;id:ult• . 

.-\ continu;u;iio cJ,,;: ,:cn-i<;ns ;rhi constitue. poi~. unc;t uc:ccs:<i..ta
<lc pn:mc:ntc. uiio ;.ú pa!"a o !'anealllcmo rle!'t~ Y::lsta c rica rc~ião, 
jú JlCJf:<uindu um duh de: ~olf f rcqucntaclo por innumeros soei o;; e 
muiws t uri~tas. o qu:tl jit cle:<pencleu :cl~un:; tnilharc!< de contos' tm 
!'na !u~titllaçãu. cuturJ tanth~'lll p:Lra t:\·itar :t in,·as:Co ela epidemi:t 
pah:clica na~ "onas u rhana:: p~riplu:ricas do Districtn Feder!. 

() Cm·crno f~:deral ji1 u::ufruiu com o;: no!'~<'=' tr..ehalhos 11ma 
1!r;mch- ,-;mt:t~em cnm a ,·alori:r.a~ão llal' L~rras de Santa Cruz, de 
:'\ta propricdarle. iJ qual contp~n,:a :c:: vc:t·ba:: :thi dispt>ndidas . · 

O apro,·eitamento projectstclo ch: unm ;!ramlc úrca pam a Pe
nit..:nciari:. !lo Dislrictn F~rler:~l. >-Ú por si. cr,nstítue 11111 índice no
ta,-cl •l•l htcm in<lirccto IJIIC rem o Gon:rno ent ohras clc,;la ua
tun:xa. 

~c níio f os:<cm n:< nll:llwranwn tos cxco.:ut:ubs pda [ nspcctoria 
ele En~enharia Sa nit;u·ia nunca se co~itari:t de,;te aprovcitamcnto 
e rlo rcferenrc ao ~rande IIO!Ifl"r para o Zcpp!!lin. 

O ahanclnn<> d.::osc:; scr·dr;o~ írh cc;mpr•Jlllt:ltc:r séri:uncnre c 
JIT<Jhl.:ma d:t colO!tiz:u;i\r. que ~e \'l'tic clescnY•Jh-cndo nota\·ehm:ntc 
:<<ol,rc a llriemaç.ão dn :.\1 ini;;terio da --~~dc::ultura. e a hõa :<ituução 
::an itar:a <lo local nn1lc: í oram invertidos rd(l Gonmo ;llgun.s mi
lhnrcs r(c COII(f):' na CClllstrucçiiu cJu ;'IIJUcJicliJ flangctr. e ir;Í. aind;~ Ím
J•('o!it· ;, e~e•.:uçã•J thc l't:niten.:iaria <IIJ Dbtricto F<:rleral. não :'c en~ 
-C:!llltr:tndc, Clutrl') loc.-al n:::< cundiciie:< clc::te par<c t:tl i im. 

L:: ' preci::o finalmente c:on~iclcr:tr qu.: os sen·iços de $<\llea
:m:tHo pmlt:m a crir.-ri~, cln Grl\'cl'll" c::-lc:wlt:t·-:;c ft,ra elo Di:;rricto 
Fcrlcr:cL Cll'll'' já :'t' deu 11;t cpicl!.'mia rlc: ft:hre typhoide em An~ 
do~ Rei:'. c com os tr:1halhns clc ::nnc::uncnto cln Gua:~dú. que já ha-
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yi:un ~ido iniciarko,. t:llo :;o'•lu do Estado do> Rico ch.: J:mc:iro. mas não 
tit::n'!nos t::SfJilCC,·r taml>t:m que: dentro elo Di,.:tric.:tu Fc:ckral ~x;..;-
tt:lll l()cal i<lad~ rk:t' ~oh todo~ o..; pomo,: ri~: ,·i:;ta que uilo <lt::\"<::111 

::~:r dcscui<la<las ~: par:l ;1~ quat:!' den:rio pela,; ra:r.<)e,.: apr~scnt:u!a~. 
c: ;oor outra:<. estarem Yoltarla:; a,: :cttcncõc:,.: dos ~:o'\·erno,; . 

(lua mo :'l dt:tcnnina~ão dr: 3. OOU :000:;: :<c rem rll·sl inarla,; a 5t:r
vi~··~ ele .;aucl~.: puhl i c ;, c a:<sistc:ncia nn~ J~~t;uln:<. ~·nm i,;to ~I: Yi~:l 
uma mt'lho r di:'t ri hu icfto da rlrotaçiiu. 

O pnnw de ,·is:a •In · n:la~or ~.:ra ela r d•lla<;:f111 esJoccial par:• a.; 
o hra:< dt: c.:omh:t;~· ú mal:lria . :\ ( ·ouomi'ii" preieriu . pnrt•m. rccli)!·ir 
a cm.:nda c.:• :nu o acim;, iicfJtÍ. 

X . 3 

··!'ara a vacciuação 1: C c;. por iutcrmt:clio ela l.i)!a c.:untra a Tu
hcr~·nlo)x- . 1: 1 am o i,.:olanu:ntu domic.:ili~ri" de tuhen:ulo~o:<: réi:' 
170 ;CI()()~J(){l. ,. 

J u.,·: i j icu(oio 

:'\:uta-,.:e il ,;uppn;,;,;üo <la rdcn:ncia :'l Culo11ia ~anta ).bria. 
F" l!llC c:sta niio .;c:r:i nmi~ de~i!-,'1l:tda. c.:omo ~c prctcnolia. para in
to::rnamt:ll! l> rle mhcrculo~o~. 

O au~m~nto tle 60 :OOO:;i jus t i iica-~c: pda nc:cc,,.irlade de pro
" e r au i ~olrt.:nc:nto de: tubo::n.·ulo~o,: em clo:nicilios. j~l que cl~ prompto 
niio é pn,sin·l au~mem:lr o nnfm:ro de lt:itn,: no,; hu:<pitae,;. Em 
!lua,; pala ,·ra,; se cl~ iiow a :<i ln:u:flll: niii> tlispnmn,.: no Riu rlc Ja
neiro ::.inno <k '60 l~itos .: caro::c-cmo~ do:: 111.000 ! 

:;\. 41 t\ 

Ürf:"anizar o :'c~nintc orçamento supplcom:ntar rlc ,:crdo.;u,; que, 
''J'f>Ortunamc~llc. <lc\"Ci ll ser traH:<fcrtclo:: para a ~lunidpalicladc:. 

· E duc:u.;iiu c Saurlc Puhlica: 

V crha 1.". S~:n·i~o de t·:n i!: r-
magoem . ... . ........ . 

\" t:rha 11:. Dircctoria de: Dcfc,:a 
Sanir:u·i:1 Internacional. crm
iunne o relatodu olfidal 
\p~::::<oal) 

:\laterial . . . 

Vt:rha 13.'. -D. !-'. a lu iancia ... 

4 . (oj J :(i(,2:$( K.ltl 
I . 2~4 :SW~OCXl 

r.75 :Ono:;:t•Otl 

5.1JIS:.:?.:?.:?S00ll 

1.7G'J:1J0$000 
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Verl1a 14.". 
tal::r 

:~:í ;•terial _ 

.-\~:>i~tcncia Ho~pi -
2.115:432$000 
2. M4 :5r"~O(JU 

V crha 15: _ _-\,:~i,:tcnci:. a l 'sychopatha,; 

V t:rh:~ li • _ l ll:'Jh:ctori:t 'lc llluminaçiio 

5.000:000$000 

(j. 830 :439~000 

2i .21~ :520$000 

55.544:/.W$100 

Sala dra:< :-;.:_.,.,-,\':-'. 18 ele Julho tlc I~U5. - J:du111mlo Harrc/o 
f>i:1/c•. 

J'arecer 

O tllojcct in> clc,:ra .:mcuda !! transfer ir scr\'içn,: para a l'rúei
tur:t do Di:-:tTicto Fc;dl·rai.,,Com•1 c::-:tc: n::sumpto jú iicou c::-:tu<la<lo em 
n:uni;lo c'o)n.innct:t tia,: Crommi::::i1c::- c(c: Cnnsrituição e Fin:>,nça,;. ::t!n
do oh_i~~·to ele un1a c.:mc:mla •l.:::ta uhi111a. con::iclc:ramo:: prc:juelicadn a 
..:meneia n . -+1. 'fUI!. as:: im. nfio cle,·er:i s ~:r ii!JPTQ\'acla. 

- _-\ Commi,;o:ãn ti.,. Financ;as <"C'In:<idrra a cml"ncla prcjuclic:.el;t. 

X. 42 

2 Trrcdro,; uffici:t\!;- 6:01\os . .) :000$. IR :00:1$. 

O clc:cr~io n. 2~. i3~. <h: 1-1- t!c _r ulho ele 1 Y34, elo <;o,·c:rn<l Pro
YÍ!'f.!TÍI). 'IUe rc:~ulm•Jc:!Hou ' '" ,;.:n·ic;o" do .\lus::n 1-l.istori..:o !'-<:&cionaL 
1-c~t:du:lcc:t•u 11 lli.Hll~:nJ rlc: t..:rn:im,; I) i ficia.:s f tn::<). íix:ulo no pri
mit i-;~ n:g-ul:nnem•) ola Hqoartlção. que era c li! I !>22. 

(),; trahalh"" do :\lu~..-u :m~mcntnram ~xtraortlinariamentc: tanto 
com ;i ampl :,};,o ri .. -: nh_io:-ct i ,.M <:0lllfl pel:t cfJmplt:xid;11h: tios ~néar
l-!'0:' attrihuitlo; Ú<)uellc: in,;ri1uto. qu~ pelo 1·eieri•lo clecrett' fi cou 
conl fnnc-t;:iit.'>' <lt: líispec:to1'Ía Xncionnl ele :\lonutnento~ Hi~toricos. 
(} dccn·tn n. 2-t. /J:i cro::<lu nm-;cmcntc um ttrceiro lo~ a r t!t: 3" o f
f iei ai. Cumpre ao L..-~i~latim. elarrclo cxco.u;ã, a t:"s~ decreto ap
pro\":tdo pela Constitnic;ilo. _rl;,r-lh<: :L re::p~:ctiYa dotação para 1936 
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Dl!crdo n . .!-L 7.\:i, ele 14 _do:: J ulhu 'lo:: l<J.'I~ : 
An. -l-." O J't"~:.:oal cnn:.:rara de . . . ..> to::rct:ll'll,: uiiiciao:::.: . 

Sala da:.: s~:<.;ck~. 12 ele Julho ele \ 1H;; . . - J'nh·, Cetim~'"· 

l'arccer 

:\ t"llll' IHla mamla cl~:cbrar. na :.:uh-ron,..i;:n:u;;"'w 11 . I. da n:rha 
r. t .\lu:.:cn li i:.:roriw) t:lll \'t:% dt: 2 tt:rn:iru,: uiiiciac,:. 3 tcrcciro,: 
'-'i ticiac;;. 

O primitiYc> rt:~ulamo:nto claqudla n·parti~;iio. dahor;cdu em 
1~11. h;l\·ia ii:..ac1o l'lll 1n::.: o nun1t:ro tlo.< mcHcion:ulo,: iuncciona
rin,:. l'o,:tcrionHcntc. o:::: te 1111111cro foi ro::du;.:id•• a doi::. Entretan
to. u ch.:·~rt:lo n .. 2-t./.35. de 14 ele Julho llt: 193~. ro:.;tahdo:cc:u. •J nu
nwno dt' Ir~::.:. poi,: a talllo t:ttui,·alt: .. claramt"nh:. a clcdaraçiio t:X
prc:s::a qttc i:t7.. llll arti;.:'l' ·L c!~ ,;o::n:m tro::,: o:.: t.:rco::irn:.: officiae:: . 
. ·\ l' lllcncla ,·i:.:a. portanw. au;:ml."ntar up1 car;:o nu po::.:soal iixo. 
cl;tnclo-1h~; :1 rc:"l•t'ClÍ\':t c\ota~iio. tudu dt: 

1
al·cilrcln cu111 a le;.('isbu;ão 

autt•rit;">r. 
l 'od..:r-sc- i:c ohio::ctar CHntra i,:,:o. tli,:pondo a l'nn-ntla tio clo::cn:to 

11 . 24.735. to::r sido a i!pprO\·;u;iu'l cln liiJ\'" rt:~ulamcnll • do ~lu~cu 
Hi!'toricll io::ita ''>t:m au;:mento ele tle~pe:;a •·. n:w podc•·ia no mc_:;mo 
<lo::•:rctn ,:;:r cr~:adn mais 11111 car~o de: tc:rcei ro official. o que re
pn::<cnta uma majora~iio tlt: t) :!JOO:j;(lllll. annual's nas Ycrhas do 
:'1 I 1\St:U. . 

Emretamo. ni'w ,:e h:l\·er;', ele prt:to::nclcr 'JUC a ementa elo ck
crctn pre\·alc:~a contra c li~po~ic;im exprc:~:<a no scn t.c:xto. que res
tahc:lt·ccu urn rar;:-o tunraclt• llt:cc~~ario pelo clc:st:m·nh·imento elo~ 
~c:n·iç••s elo :\ü:seu. 

So11 ele n:\r<:ccr scj:1 appro,·acla a l!m.:ncla n . 4-2. 
- :\ Commissiin. comra o \'UlO d;, rdator. ~ ele parccl!r seja 

rc:jcitada a crw:ncla. 
~- 43 

Xa ~uh-con,:i;:naçfto 1;;. inclua-,:c: a vcrha a quc ::c rdcn: a 
Lc:i n. :i(J. de: 13 ele :\I aio de l!J.);i, ahai:w tran~cripta. 

f .t.:i n. Sll. a 11nc :<c n:fcrc a pr~::cmc t·n:cnda: 

F:~ c; .. ,;a Iocr <Jlll' o Poder he;,:i:;t;, ti,·o :k·crcta c .:u ::an.:d11110 a 
~t:;.."l1intt: lc::i : 

An. 1." Fica o Prc,.;itlcnt" da l{ciHthlka auln•·i:mclo a cli.;pcn
der até a imporlanl·ia ele du7.t'nt('l . .; e trinta c:: um cnmos e seiscentos 
mil rc1s ( 231 :faOU~O l. para p;1~amen to. no c•.,n·~:mc a nno. aos 
atL"'ilii\t'c::> da tt:n:c:ira caclt:ir:t de clinica cirur~ica t: da quinta ca 
deira de clínica medica ela Faculdade d<: :.\lrdicina ela L'nivc:r~:
dade do Rio d~ Janeiro. Cl't:ada,: pdo,: ch:c:ro.:tos 11~. 2-L(o!O c 24.1í l l 
de (i de Julho de 1934. 
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.-\n _ 2. :\ d~,;J,.::;.a autori:r.ada 110r ~;,;ta h:i c.orrcrfL por conta 
dr•s n·cur,:os conccrlirlos na suh-crm:;i~na~iio n. .21\. tia \'crl>a 1:, 
elo art. 7." da k·i 'n. 5 , d(· 12 de Xr,vembro.de 11).'\4. 

:\r L 3." l{c,-•>;::tm-sc a:: rli:<pusições em cnntritrio. 

Riu de ! am:iro. I 3 de ::\I aio rlc 1<1.)5. 114." r la 1 ntlepc:nrlcnl:ia 
(.: 47." rl:t l~cilllhlit.::t. (,'c/uÍÍtJ /'ar:JCI-1' . 

f lf,\'f i f it'lll'IÍII 

E :<s1 11:: Y;:-u\l att<:nch:r. no cor:-t:na: :tllllll. as nccc,;siehcles cli 
dactic:rs ria 3.• clínica drur;:ic:t c lia ~: clínica nu.:clica. callcira,; 
crcacl;-,,; na Fa•;ulcl:ulc ele ::\'icdciina .: cuja 1lotaçãn não purlcra. c111 
te:mpo. :-cr feita no Orçanu:nto para 1!.135. 

Comr) ..;.- l!':1t:1 de c;;1th•:rl r:t,: efíccth·a,:. é n~cc,:,;ari•> induir no 
nrcam<-'ntcl normal a \'t:rha rc~pccti\'·a. 

,. 
t'arecer 

A emenda n . 43 111anda induir n:1 clot;u;;ão )>ara pa~amc:11to ao 
JH;s..;oal da Facultl:tdc de .\le~liciu:t clfl ki11 rlc: Jancim .?31 :600$000. 
dc,:tin:vlu~ aú~ auxilian: :< ela tc:rc:cir:t ..::uldra cl~ clinic1 c:irur~ica. c 
ria <tiiÍ!Ila ca<ldra •lc cHnit.":t mc:clica. çrea<la~ pelo~ llc:crctos numé
r o,; 2~ .6 lfl ~: .?4.1ill. r!e tí de _l n lh11 ele 1934 . 

. -\cQntccc:. pfJré iJa. qm:: a prupusta or<;:unc:ntaria jit procurou nt
tencl~r a c:,.;se :tU;{lllcntn rlc: 231 :(,()()$()00, Comparando-:<e o orç;t
llle!ltu 1:111 vi;:or co111 a prOJIO:<ta. \'cri fica-se <JtH: ;a suh-..:rmsi~naç-ão 
n. u ; c h verl><~ 3 i Qi ~h:,·acla •h:: 1 Jx)3 :()00~ para l.~QO :800$ c a 
s uh-cnn.,i![naçi'to n . 24. da nu:,.;nm n:rha. ele 8J :640$ para 98 :040$. 
Es:c~ au:.:mentns olc 217 :200$ na prim.:ira. e ele 14 :400$. ua SC).."Uil· 
ria. p<:r fazcnclo. t·x;•ct:tmc:nt~·. 2:!1 :600~. !'àu .:xplicadrJ~ pda tlc:cc:s
sid:tde rlc: alt<:tl<h:r ao p:t~amc:ntu daqllcllt: pes,:oal. 

;\<sim. j:'1 (':-lanrlo attclllli•ltt 1111 J•I"OJ>O:Ita. ;, emcncl;a fica p r e
j urlil·ada. pa'i• > ' f \1< ' srcmrJ,; ri<" pan:o:.c:r dl.!ixc 1\e ser apJ)ro...-:ula . 

- :\ l'onnnis~ii•> é rle pan:cc:r ,.cja a cancncla prl.!,illllic-.t.cla. 

• /:II'C'IIc/CI CC. 
Vcrha 2.~: 

] lllt:rna!IJ: 

Snl>-l'OIIsi;tnaçiio (il) - Inclua-se •• pt:~soal a •Ju•; :-:c rdcre a 
,.:u!:-cnnsi~n:rc;ãr> 73. c:om a de . .:pes:t ele: l:;ú :1~0$001). 

Sala das ~c,;~i•c:~. lR <h:: Julhu de 1935. - Ht' ll'f'ÍtJIIC lJoãs-c.fJorlh. 
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l!.m;·11da 1: . ., 

Suh-ccm:<i)!na.;iio 7.) -- Snp;trima-~c. ::c: acccita a c:nH:nrla :m
ttrior. 

~nh-c.:onsi:.:-n:u:iio ;o - I nclua-:"'l" , J•c:,.,;n:ll a IJIIl' ~l' r c icrc a 
~ult-C.:IIII'Í:.:'Il!LÇfill 'J.t COIII a cJ~:..;p6:t de 11:0: :9.U$UIJ0 . 

[:_IHt"/1./tt 11. ·I 

~nh-cr111:-i;.:naçiio '-'·' - Supprima-,.·.!. ~c acccita a ,·menti;, !111-
t<rinr. 

l'arc:c.:c:r 

.-\,: IJI1!111"0 <'ll't'11 < ia~ cnll•n:acla,: :>oh c,tt munc:ro têcn '' fim d..: 
tran,: fl!rir pc.-~oal cla,.,.i fica rio >'Oh a rultric:1 cl~ ,·a ria\"(;) para a 
de fixo . 

.-\ <:~>te: n:.-pcito .: ll!l!lllrt\11!0 kmhrar qu1· :, C•Jcllc ni,..,;i"u• ele Fi
nar.ca.- pn:para nm trahalhn ;.:-cral dt' re:,·isão da,.: ruhrica,; "Yaria
vcl , . c: ·· iix<> ,. •tu<:: apr~:,:cnt;tr:'L c:m H:rt:~ira discu,:,.ãu. Seria então 
mdhur tn:.:cjn para c:x~minar o a .•:<umupt<> n~rs:uln u:t~ c-tm:mla:< 
reunidas soh o 11. 4-t . a iim de adoptar-sc: nu não a,. ,;u;..:-g-c,.ti~e,; nas 
11w,;m:1:< <'fllll ida,; . 

.Nc:<ta,; t:1mdi~iics. "cm t'l1trar no mcrito ela:< cmemla,;. prt~p<>JJJUS 
dc:xcm 1le ,;c:"r apprrn·:ula,.:. para ,:er~·m ,·on,;idl'rada,: l'lll c:U,ll'JHla tia 
Com;•1is::iio de Fin:onç:,,.. 

Vcrha 2." 

Redi ja-::..: o t:apitulu 

J V. F:tculdadc: do.: :\i cdkina Jc 1-'orro .-\lc:grr: 

Dt:creto 11. 20 . 5.10. clt~ J 6 de: Omuhrn ri c: J 1J.H 
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t 'c~::~a I fixo 

{)ircl'tc'1r 
I 'ro Íc;::-,or~:~ 
l'mfcs~Ctr Stlb~ritutn 
t 'hei c,; :!(.' !:il .. 1l'<ttrlrio ou 
din ic-;t . . . .. 

111 l'rofc::,.ort!~ prh·:uh·os 
p:!ra J:harmaóa c: ntlon
toh;~ia. . . . . . . 

l ~ccrctario. . . . . 
I The::ourciro . . . . 
1 Bi!llnth•:::arir, . . . . 
4 :\n~:•nucn~~ . . . . 
J J 'orrcir,, . . . . . . 
~ l 'ory::cn·arlun::' 
q B~clci~ . . . . ~ . 

,. 

OnL 

1.2 :~(li)~ 
l\ :0011$ 

X :OIIP~ 
( j :6()(1..; 

9:ó00:': 
l\ :(J(I(}~ 
4:ROOS 
-' :r.oo:;: 
.) :.200:; 
.~ :.20()~ 

G_rati i . 

9:000::; 
6':400~ 
4:()00$ 

2:~110$ 

4 :000$ 
-+:SOtJS 
4:XOO$ 
4 :O(XIS 
2:400~ 
1 :~00$ 
I :WII.S 
1 :óOO~ 

I\' . Facu!tl:uk rle :-.ll-tlicinn rlc: l 'nrw .-\leg-rc 

llc.:..:n:tu 11. .2-t.4ó2. <lc .25 d:= Junho :!<: 1934-

l't::<:<oal ii~n 

Orei. (;ratif. 
4fl 

1 i>i re..:tflf - ...... -- 1J :OOO~ 
~4 Prn iC:<SC'rc,- -. -. . . .. 12 :ROO~ ó:400~ 

l Profc,;,.nr ~uh,.tituto !' :0(1(1~ 4 :0005 
-'2 Chd('~ 1lc lal>O•·atorit• ou 

d ink:t .. . . . . .. . . . . 5 :MO:;: 2:~oo::: 
til I 'r o f.c:<son·,; prÍ \'õ~lÍI'C>:' 

para :,h:tnn;u.:i:t c <ll(nt1-
t••l<);.:-ia . - . . .. . . . . .. ).; :IIOtl:-; 4:0110$ 
:""é c-rt-t:triu .. -. . . . . 12:00(1~ (Í :000~ . 
E nca rn:;!<tt lu .lo l "Xjlt:-

<lil'Tllt: .. . - .. -- l' :ooo::: 4:00(1$ 
]." O iiidal . . -- .. 7 :.200~ 3 :WO$ 
,\ :-<·hÍ\'Í:'I:t .. . . . . 7:2110~ -~ ;(,110$ 
l' rútu..:nili,o!a .. . - .. 7:200$ :r:tíOO~ 

l E,ocriptur:trin . - 5:GOO$ .2:~00::; 
4 .--\I õ 1<111\lCI1:'l' :' . . .. . .. . 4- :l-({){)~ 2 :4()()$ 
1 .-\li11rox:trife .. i :.2(:(1$ .3:60()~ 
I' C·. •ntinu' . - . . . . . 4 :0(.1()$ 2:000~ 

Pnrtdn• -. .. . . -1 :~(J(J$ 2 :~011~ 
:-: 1.. ·'>n:'t>r\'adnrc.::: -- 4:000.:' 1:000$. 
' I D::dci,- .. . . .. 4:0005 2:0oo::: 

T!u~.:ucn:iro -· .. 10:400$ 5 :200$ 

Total 

<J:OOOS 
65.2:&:0$ 

12:000$ 

268:800$ 

1.20 :000~ 
14:400$ 
14:400$ 
1.2:llllll$ 
2S :800~ 

5 :40!.)$ 
.3.'-i:400~ 
43:20()~ 

1 .41 l :20{1$ 

T oml 

9:000$ 
652:800S 

1 2:000~ 

2(>..'> :l-51 10~ 

120 :OOOS 
JX:OOI)S 

12:000$ 
IO:ROO$ 
10:800~ 
IO:gOI!$ 
~:400~ 

28 :800$ 
10 :800$ 
6 :000$ 
7:200$ 

48 :000S 
54 :000$ 
15:600S 
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1 F id d~ The~our<:irn - -
1 Hihlioth~..:arin __ 
I Amanucn;.., ele hihlio

thcca _ _ _ . 

1-.J..:ctrici~J:o 

N _ 151 

i :21lCl$ 
I) ;(illO$ 

:i :llll!l$ 
4 :XII()$ 

.fl•sl i f ímrrio 

3:6UO$ 
4::-;0o$ 

2::-;00$ 
2:400~ 

lO:MO$ 
14:400$ 

X ;-!()();:: 
i:.?OO~ 

1 _ ;;.)lí :mos 

:\ p~upo::ta de Orçame-nto• d(• :\lini~tcrin da l·:duc-:u,:fw .- :'au•k· 
l'uhlil':t pant o o::xcn:i..:io ele: l 'J3(,, clahurou a :: tahdla~ da Faculda
•lc :1\.: ~lcclicin:t •lc l'nrto Alc~rc rlc accórelo c01:1 " oi(:Crtto nume
ro .W. 5.)0, c h: I A ele Outubro 1\c I <J.) I. rc,·o~adr) pelo •lecreto nu
nwro 24 .462. de 25 olc _hwhu c!l.: 111.~4 . <(\11:: 1\lOcli iica a tahdla 1lo;; 
Yc-ncimcnto:< elo J ~t•,:sual administrai ivo •la Faculel:ulc ele .\l c<lkina 
ele I'Hrto :\ le~rc c in:<titnc nOYO-' car~oiS intlisp~lban:i~ ú hua mar
dl:~ dr; cn:<illo . -~•):' cli"J"'"'itin•~ rio nltimn ckc:rcro tlcn:lll. in:luhita
,-'c!mcntc. ohcclcco::r ••~ tahdl:ts. E' n C( Ut' \'Í,;a a prc:'cnto:: .:mcnda. 

~ala das Sc,;,;oit:s. :0: •k Julho ele: J').);i. - F.-,·,fain• 1/'o/fi,·ll-
bllfld. - I .. -ln lll'.< f;;,_.. . -• 

J'an:ct:r 

J-:.;ta entenda manrla ll:t!-!ar o pc::<:<nal •la Fa~·\llcla•lc tlt: :\lc::li..:ina 
ch: l'orto :\lc:;.:r~·. c!~· accl,rch conn :t tahdla :onno:x:t a•t rc~ulan11::ntv 
appro\·a<ln pelo <lecrc:Jo 11 . 24 . .Uo2. rlc .?3 •lt: Junlw olc: 1 1J~4. ,, •1uc 
rc:prt·:<L1lla um :m_!..'lll~nto dc: 123 :000~ ~ohrc a propo~ta . 

l'o•lt:r- :-:c:-ú contro\·cncr a li•JuÍclt:Y. dcs~c llit- ~·it fl ÍnY<Jo:;m.!o u 
artig-o 21 ~ do rc;:ulamcnto ci:a•ln " qual diY. "que •1s ,;cn·k•>=' ria 
Facttlrl:ulc· sr:riio cxl..:ta:ul"l' pdl>>' iun;:cionarifJ:< atlmini,:tnltÍ\"<>.• c 
Jl' In,; l't:rn:nrua rio,; :tl.aixo rli:<crimiuatlo~; I :'c:crc:tario. 1 thc:~ou
rC:ro. 1 hihliothccarit•. 4 ant:mut:n~c:<. I p11no:iro. ~ çun:<~·n·:ulnn:~ c 
IJ ht:dd~". Tac,; fttllt:l·iona•·io,; ~rw pro:::i,;:cmcntc :tqucllc,; que " o>r
çamt·nt•J ,-i~cntt: c :1 J>TOJIO:<ta c lln,:i;.:nam. 

Entn·tanw. :tn 1"!!:-.!"Ulamcnlrl acompanha uma tahclla annr;:xa que 
niio fixa num~rn elo: ium·cionari•J~. cbnclco. c:mrc:tanto. unt paclrã ... 
COlll n,: \"Ct:citncttto,;. attrihuido,; a carla car)!ll. i,.;:.o mo:<tranclo que 
um C::tT!-!0. J:do mo::nt)S. lh;\·a cxi~tir nus l11~a rc,; que :t tahdla pa.clt-ii.•> 

·111C11C.Í•on:l . 

f.'.:: ta conrlu:<ito ,;c: ,;nl icli fica c h:g-aliY.a cm Í:tl'C ci<J arti~o 1\JI. 
di:<poncln <Juc.: ... :tl~m do.; funccinu:trios '!llt: ..:nn:-:tam ol:t tahdla an 
ncx:t. rlc!\'trii<• rcceho.:r ,-cnr.:illl<.'1ll tl~ ua IJt.:k~acia Fi;c1l d~· Tltc~"n-
ro Nacioua! ma:~ o,.: ;c;.!'tõint<',; ··: c:lc .. etc. -

:\J :;,,_, ha na Cania1·a. C<llll parcco:r Í:t \ 'M:\\"c.:l ela <:nmmi;-,;ão 
dt: F ittaHça,:. um prn.it.'t~" ahrintln nn1 crctlito <lc 12;; :-+nn:;:onn. p:tr:t 
r:a~amo:nto. no corro.:ntc anno. clt::<.::c pc""~Jal da tahdb antlc!X:t. :t 
IJUt: .::e n:ic:t·c: o arti)!n 291. cxo:.:•lc:uto:: elo ani"n 21<J. o qual ~ o .::e
~uintc; : 1 r:ut.-:tn-egaclo elo .:xpcdicmc. I prim~irn oifi.:t:tl. I archi
,·i~t;L, 1 protocolli.-ta. l c:.~cripturario. 1 altnoxari i c-. 1 the,;om·ciro. 1 
fiel cl.: tht:,;vureir(). 1 hihliotho:c:orio. 1 amanuc n,;r;: ele hihtimhn·ario e 
"l clectrici,;ta. 
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0:' :uncdunario,.; a quo:: ~o:: n:fo::r~ o arti~o 2lJI elo n:.c:-ulanh:ilto 
cl:t F;u"'ul•\:vh:. appru\"<LClo pelo cl<:crt:to n . .24.-16.2. tem jíleno direito 
a r eceber ,.;cn,: Ycn;;in; ,•ntn~ da Dclc~aci:t Fiscal. E" prderi,·o::l. por
tailto. rc:'l)ln:r n C':tso sem mais cltlonf:":t~ c ele :tccõrc.lo com ~l lei, 
em ht:nc:fki:1 c), , lun11 funccion:um:nto clns ,:o::n·ico,.; daquellc impor
t:l1 •tc l':'tahclccinlt:nw •lc cn,:inn. pc!tJ •!uc :-nnto,: clt: pal'o::ccr ,:eja 
ap;n·.,\·arla a o::nu.:tttla. 

- :1.. (.'ml1111Í,,;fw ~· clt: parc~·cr ,:.:_ia appn•vada a cmc1HI:l. 

Emcncla ic propo:-ta clt.' ur~a memu cio :\I ini;;h:rio ela Etlnca~ão 
c ~:uak L'uhlit.:;c. para o cxtrddo elo:: 19:i6 . 

- - \'crha !4.' - l>irc.:toria ti<: :\:.:<Í:<to::nda Hc,.;pitalar. 
\ · ! - II"'J'Ítal 1-:,:t:u:io elo:: S:'t. 

Onrk ,:~· diz: 

.. !':. r:. p:t=:;uno::llll1 rk pc,:,:oal C<JJltract:ulo. •k accôrdo com o 
dcrTetn n. IS.Ol{.'-'. •lc 2i clt Jat!l"iro ck )'12K lfi0:000$000" ; 

.:!'a ra pa!.rõtJttt:tllo .1<· pc,:..;n:d Cllttlractado. c!t.: a ccôrdo com o 
tlccn:H• 11. 1:-Ul~!-t. tlc 2i clt: J ane iro . <I~ 92~ réi,: llf>2 :C)7S:;:úfJO ... 

I·~~,;. •ai ,·arian·l. - !"uh-t' l)ll,: i;.:-na~iifl 11. 13. :\! antt:nha-~e a 
tlO\:u::'w c r.:di .w-,.;t: a,:~Í Jlr: 

.. 13 - 1'ar:1 pa;:a lllt:111•> de g'l":tti ii,·;11;i\1J ;,u o fiit.:ial da Sc:::-rt:
taria de E:'!adu. clr:"i:.,'"llad" nclnti ni~t r:ulor do Hu~pital, em cummi:-
.::io. ·+ :l'Oil~!J()O" . 

V I - J I ospi1:d E~t;c;;i() rlt: :-;ú. 

:\ia:crial - Sul.-cunsi~na~.-~~::: n ::. 1J!l a 105. Hetli.ia-::c.: a~smt· 

l't:rm:ut:.-ntt: - Su h-con,:i;;na<;/•t:s n,;. 1J0. !.! I c 92 . 

9!1_ :\I m·o::i,; 1." uttnsil i o,: para t::-:c.:rípturj (, c cn fc: r-
nt:t.rÍ~L~ . : .... .. .. . .......... . ........ . .... . . 

9 1. :\iatt:rial dinico c ci nu~il:o ...• . . . .......... 
C).!.. ;\l;.<·hina,. l!c: c;cn:vcr c calcular .. . ... ..... . 

30 :000$000 
35 :UOU$ll00 
3:000$000 

68:000$000 
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Con~umn ou t ,·an,.iurmação - Suh-con~i:::ua
•:i11.:s 11>' 1)3 :\ 1 o:~-

'),, . . \ rti!!;<J:' t!c u•a"'l na phannaci:L .... . ..... ..... . 
'J~ . :\rti~"s ti:: lahnr:!Vlrio. !<aio,; X ..: .Jro~a~ para 

os mc~nw,; . . ...... .......... . . .......... . 
')~. A rti;:os d iniL"•J.~. cirnq6,·os c •k· C:011>'Ut11t.• pat'a 

t)(,_ 

•J7. 

c;s . 

cní.:rmarias . . . ....................... . . . 
D:t:ta;; t: :dimrntaçãu •In t•c~s:•al .. . .. .. .. .. . . 
:\1 c<licamcntrJ~ . rlro;.;.t:'. J•r"' 1t te<"" dJimÍ<'''" c 
vhann:•n·ll!ic··~ ... .. . ............. . . .. .. -. 
Dc, infcctant<-,; . . . . .............. .. .. . . .. . 

(~q. <:olHht~sdvt:i:-=. ..: 1uhri fl~antcs . . ..... .... . .. . . 
10:1. C•mscn·:u::ã, de• material l' limpc:r.:• ........ . . 
101. :\ :-ti~r'' rk· cXJ•ccliclltc c ohjccl•J~ <lc <:scriptut·io 
102. Rrmpa,:, i:o~L·ncla~ c artcia•:l•J:I ric tccit!n< . . .. . 
IO.L :\iatt·rial rlc crm~c:·yac;iíu c a,.~:.:io elo,; cdi fio.:ius 

Dl•f po:: . ..:t~ •lin·r,.:a,. - :-'tth-coJil~ÍJ..'ll:~i,c,: nmnc
ros 1114 e 10~. 

1W. lllumin:t<~ão. ion::: motriz. ;.!:!Z c td.:pht~nc ... . 
105. J)c,:pcS."l~ dt: prompt•J pa~amcmo. com certo,.: ..: 

outr:~~ ÍII IJln.:\·i:-:ta,; . . .. .... ... .... ....... . . 

6 :ll\K)$000 

lO :1)()0$000' 

1 ~() :()()()::;()(){) 
~2() :IJOil~liJO 

IXIJ:OOOSOOO 
~:000~()()0 

4i :000$000 
25 :000$/JOO 
I 5 :OOO::;()Qil 
-m :ooo::;ooo 
1 ~ :000$0()(1 

- 8~0 :000$000 

7 .. ) :OI J0$000 

~:000$000 

1 G3 :ono_-:ooo 

:'11akrial 1 tola; 1 

1 'o::s,::,al Yaria \'d 
1 . 121 : OOIJ$0011 
~~ :í7.5~)()() 

E~~a l'lllcnrla , -j,:;, torn:~.r po,;,;h·d o iunccion:Llllcn\v •lo 1:-lr,,;pi
tal. l"'i;: o corte feito torna absolutanwnte impu,.,;i\'el a manutcn
c;ãe dos ~cn·icos.' O Ht1spital F.stao.:io dê Sá p:tr:l pod<:r funccionar 
re;..'lllarmente pro::ci~a rli,:por ele \'t:rba,.: i:.,'"lJae;; a;; tlCl Ho,;pital Sãr1 
Franci~<.:o <lc :\ ;;sis. O appan:mc au~J>lcJitn d~ ,·cr!la,: para 1\.136 . .; 
•leviclo ao facto <lc. nt!!-1c anno cnrrcntt: de 193.5. só ter.:111 s ido con
:::iJ::ll:tclas \'t:rha,.; ro::duziclas pOTI!Uc tl Hospital sú a~om entrou em 
Ílltltcionamento. llla:' :--ara o prox imo anno tocln' v' :.cn·iç(Js e::t:t
r:lo iullcdonanclo. ::\i'to ha pois. au;.:-mcnto. ma,: artrilmição t:xacl:l 
da \'cri~• intfi,:pt:n<.a\'d. lJUt: é ali:'1,; n:clu~itla. Se e~,:a vcrha não 
ii>r apprm·atla o 1-!Cl::pital ter:'L de: i.:char por não lho::: ,..:r pu!>:<iYd 
manter ::Í.<Jut:r a cfficicncia ela mct:ulc (te seu:: ::ervi,os. Sú pelo 
tlo::!>conhecimcmo elas comli<:cie!> do Ho::pital. ou elos motivos 'fU<.: cl<:
va:-am a n:-rl,a de 193;i, <lc,;tin:'l<ia apenas a montagem ,,,., hospital 
c (I iu icio do ,;t:u funccionamcnto. só por inadvencncia é que pode
ria tt:'r sido feita essa ro::cluc~ão absurda. Obr3s elo: .-\%h:t<:ncia m~ 
d ica.. imlispensaveis ('Qillll c:;ta, não c! c:: vem so fi rer rcducção que .,,. 
inutilizem. 

Sala <ia~ Sc~:;õ~:<, 11 c\c Julho de 1935.- Hdtor .-lull,·~· Dias. 
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!'ar~cer 

O llospital E:.tacio de Sá. que :1caha ele: S<:r orJ,:"anizaclo e Yae 
cmrar ~:m funccion:unentr•. possue ,, mc.:~mo numero de leitos que 
o ele Sã.o Francisco de: A:<,;i,;. Sahido como é <JUt este já dispõe 
·,k <lntaçiie,; cxiJ,:'nas. c.:onduc::-sc que: o 1:-lo,;pital E,;tacio ele Sá dev~ 
ter n:rha:o: pc:lo meni.J,; i~n:u::: :b dactucllc:. para IJUe po,.:.s.1 f_uncciu
nar TCJ..'llÍarm~nk. 

Niio é oppor1uno u mulllento para cli~cutir-:'t: a con\'enienci<L 
nu ni'tu ela iumlac;ão 1ic:::'tc: ho:;pital. c:m face da situação iinanc.:dr.J. 
elo J•ai..:. E~t:uuo,; diante: dt: um iacto cnnsumaclo c: o que cuinpre 
in<ln;.::tr é .•c apro,·citamos· o :'en·iço n:·.1li:t~do ou o deixamo:-; ao 
cJc:.,amparv. ,:em a:< cloraçõcs necc::<sar:as ao :oeu pltmo funccioua
mento. ~iw achanclo ju:<ro opina1· por c~r:1 ultima alternath·a. in
o.:linamo-nos pdn primc:ira . 

.-\ rderc:me ú ,;uh-c:OJ1si;..:twc;ão 12 que incorn: no deú:ito tle 
não tli,;criminar n J~<:::.;ual contraçtado. con iom11: exi;..:c o decreto 
n . 51. de: ~!aio <lc~to: :mtl<J. <idt:ito que. entretanto. dcsapvarece se 
lc:varlllo~ em conta <Ju<: o au;.."lncnto é base<Ldo n<1~ <lowçõe~ do Ho!'
pit::! de.: São Francisco tle As~i~ c: quc:. de\·endo c~tas ~er discrimi
lKtdas c:tn tt:n:c:ira di:-;l-ussão. nada impc:dirã que o .~cjam <tO uo Hos
pital E . .:t:tcill de Sú. na m<::<111<1 lla:<c. se iõr appru\·:ula :1 emenda c:m 
sc~\mda cli~1.."U:':-àn: 

.-\ rat·tc: referente :L suh-c.:on::i;._.-,mc;ão !JO a 105. equiparaudo o 
matc:rial ch: um ho,;pital ao do outro; c: :1 parte rden:ntc a suh
con~i~nRçào 13 . 

Em Üll'C: do c:xpo,;to. solllf),; elt: parecer sc:jam appro,·adas as 
parte~ ela emenda referente:; :'1:; suh-consi;!'n:t~i·c:s 12 e 90 ~~ 105. 

Quanw á parte rt:fc:rc:-nte ;, suh-consi~a<;i'to 13. ela mesma 
\'crha 14. cletcrminando :<cja um oificial da Secretaria de Estado 
o <u.h:1ini~traclor elo Hospital. achamos preferível c.:ontinue a ::td
ministraçflO publica com a r::~çuldadc dc: uomt!<lr tnn iunccionario 
<tualqu.:r o que torna maior o amhito da c~colha, pelo <JUt: propomos 
eleixo:: •lc: ~cr apprO\·acla ne:<ta parte a emenda. 

- .-\ Conuni:;::ão. contra o vow 1\o relator. é de parc:cer seja 
ro:jc:itada a c:mc:nda. soh n iundamemo de ser sc:n·i<:o transfcri\'el :i 
J'rdeitura · não c.:on\'indo _dc:,·ar de)'pC~~~ nt:~!'t p~rticular. 

N. 47 

·'Para iniciar o ~cn·içl) de cnll\hate ao impaludi!•mo e á anchy
lo~tomia~c no Estaclo ele Santa Catharin:~. qut deverá ficar a cargo 
de profissionae~ e~pccializados no~ cursos de Hygiene e Saude 
Publica, 2 :000~00. 
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Rcrlm:a-:;e pam 4 .000 :000$ a dotação de ti_ 000 :0:10$ cun~tante 
ria suh·consi~tMçiÍCJ n. 17. ruhrica ":'\ laterial , •. I I I. da n:rha 3." ela 
4 Pro!JfJ:'la dt: Orçamento elo ~I inisreriu ela A~ricnltura. 

Sala d;>.,.; Ses,:iie;:. !S ck julho tlt: 19.~~- - Ur~rl' J~tuior . 
JJornr! Jl-fdrltirrdr.(. 

J 11.~1 if Ít'CI(ricl 

:\s idtrc~ palu:--tr c:< c a:- ,·crminoscs ,;"w a,. clucnça:< qnc mai:; 
comrihucm para . .. anictuilalllt:nto 1la pupul:u~àu rural elo liuur:el 
:;ul-hr<tsilt:ir(). 

· Em 11cnhum J·:-<t:ulo dias S<.: 111ani iestar.tm. :ws ultimo~ annos . 
cun' maior imen~iclaclc: c maior ,·iruicncia riu etne no ele Santa l'a
tharina. 

E n:ul:1 se tem 1e1tn paq ek--hdlar u mal rtnc cacla \'ex mais ::c 
=1!astra par;l wcln~ os r e..::mtus rio L':dz. unrle encontre u m amhic.:ntc 
i a vor:l\'el. 

lia \':lrius :mno-< c:omr;,ctuu·sc uma ~lis:--iio c:<lran~cira - ~liF
,.;;'io Hockic.:ll c.:r - para clar cot11h:uc a c,"~.as emlcmia:-: : 

.-\ pena,; iniciadn. o scrvkCJ lo;!'O terminou por moth·os CJUt: não 
conYt:lll c:xaminar . E:'"-.'1 ~li-;,;;tn. cntn:talllu. chc){uu a consta
tar qu•· <• populac;ão rural c praieira ele :-lama t'athar ina cm mais 
ele ~O % c~tâ contamin ada pda malaria c pelas n:rminose,;. 

1-:. ~nhc->'C. CJitul n fim rios incl i\·icluns atae<ulo.•:; dc:,.~a:< cloctH,::t,.; 
que aniquilam :c~ o:ncr){ias phy~icas c cntorpccc:nl a,: mora~,:. ror
nanei'> r> hcmcm ineli i i l'rcntc. rad1irico, imprc~tavd como elc:mcn
to de:: viela c de: trahalho . 

1-'rc:ci,;;tmos de g-ente ior tc e:: encr~Íl'a. ele plena capaciel:ule ele 
trahaiho. para Ía%<:1'111') ..: fortt! a ::--=açiio. Vo:mo:<, por toda a part.:. 
11n,.; crntros populo,:Q-<. o ai:m c t1 cllthn:<ia:<mo n')m 'fllc =-c cultiva 
o athleti.::mo. 

São os club,: clt: r cg-;na:<. de inorhall. as c:o:-rirla:< a pC:. a~ l'a
racla :; brilhante,: . E' um inclicc animador ela ini.;iatin particular . 
Esta. porém. ck,:appace. ,:c annulla. diante: ela prophylaxia rural 
dt:sampar:ub pelos poekrcs puhlic(),;_ 

E t:s~e dc:s;unparo ~ mani ie~to. - n:salta at.; ela prupri;, J•fll
posta ele Orc;amc:ntn do ~I inis:crio da Educ::tção c Sauclc .f'uhlic:a. 

X:; Ycrrlat!t: •· c t ll<l~. nu limlo ~pnsculcJ. \·t:rha,: para ~ma in iini
tl;ult: ele: rc:p<lrt i<;Õés pnhlica:;. caclõl e1nal com o mais pomposo num.:. 
:tloianrlu uma ll!l:ÍÜ<J rle funccinnarios. muira,: vext:s dt: iinalidadc:,: 
ttl!::;liot·rt:~. O ,;,c~mo phc:•JOmcn•) ~ t: ohsen·a no:' outros· mini~tc:
rios . :\im é. porém, conveniénlc c:ncar:tr o Orçamento da Dc:~pt:sa 
c.la Repuhlica por .:::st: pri::m:t.. Basta :~al i t!marmo's que nada ,;e con
::i!-:'na 111.:llc pa ra iacilit:\r n dc::;~nn•lvimcnto :.c.la · prophy llLXÍ:t rural 
ou a vigilancia :-:anitaria , cnm efUt: prcci~:unos "occorrer o .,P0\'0 do 
interior. E não e.l:a;:~~:r;uno~ em aifirnm.r que. nô Brasil. jú or· 
c;am por milhõe~ o:< impalucl;u los ~ "' opilat!os lJUt: po\·oam princi
pnlmen tt: as zon:~ s hai :-<a,: 1lo iiltoral e os curso:; dos !;randes rios. 

E'. poi;:, n.:ces~ario í:txcr-;c: :t.l;..ruma c•>isa pa ra a dc:hellac;iio 
do mal. 
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Evidente é não ser possiwl atacar-:;e ao mesmo tempo todos 
os fóc(,~ ou zonas onde as endemias se m;mifestem com mais vi
rulencia. 

Prcci,;;tmo,; ir pur partes. anelar me::mo de vag;:tr, para conse
;;ui r mo:; ai !{Um resultado positi,·u. 

O pl:tno de,·c ser e~hoç;ulo pelos competente:: desta Camar;t, 
onde.' ::em favA:-. c par:t honra no,;::a. temos luminares na materia 
como 1). Sr. Dr. :\rrhur N"i,·a . Antes. porém. IJUe cs~e plano ·r;eral 
vc:nha :'t run:i. tentemo~ ,:ah·ar del'.cna,.; de milhares de brasileiros 
qut-. ;, mill!-'lta rle re1."Urso::. entpohrccidos. re.~ignados. sem c~veran
.;a. viio ~c :miquilantlo. morremln no littoral catharincnse. 

:\ n·rlm pedida nfto é exce~~Í\·a. ~.·n·ir:í apcmts para iniciar 
;, or;.!ani:r.ação de po!'to,; ele comhate :10:: •JU:tl'S poderão ser ad<li
ci•maela:< nt•limcmarc~ :<cc~itcs rlc ~:nsino a;:_'Ticola •tm: completarão 
;, •)bra rle Jll'ophyla~ ia. 

!'erit o primeiro pa:<:<o p;;-a a rc:ali:r.:tl:ão do futuro pl;mo ~erat 
tle ::atH;:um:ntQ do pai?. c: a primeira tentativa para o cmnprimento 
tio d isposto) nn art. 1411 1.'1:1 Co!l~tituiçào. 

1 'ara nr, .. alto:rarnws (a JlTIIJ;U,.t:t tlc Orçmtenro do ~I inistC::rio 
da J~rhu::u:l'lu c Sauolc I 'uhlica. lcmhrarcmos apctm~ um pt:qu~:no 
cor'tl.: H a ,·c.:rha que nãu :<~ nos a fi;._'llr:t ele:: prr:mente uecessidad~, du 
Orç;utwnto do ~lini~terio lia :\gricnltnra. 

Trata-se tl:t ~uh-ceJllsi~na<;:i'tO n. 17. de 6.0110:000$000. n . IIT. 
da ,·t-rha .t• <lo pro.iccto desse On;amc::nto. 

:\ Estação Exptrimental tlc:: Botuc:·atú podcril ~:sperar por mais 
algmn tempo a sua u~ina para o hcne ficianu:nto do café. 

:\ inclu,;tria ca fccira •lc ~fto l'aulo. jit r5o htr~n1entc:: (h:scn
yol\·ída. não nc.:cc::ssi!a de: tll:tis um amparo immediato da Linião 
para a con,;truc<;ão de um apparelh:uncnro. que a no,;so ..-cr, dcvc
ri:t iicar a l'ar>:o do~ p:trticulan:s intcrcssatlo:!. 

su~}l!:tl<lam-sc. pois. por 11111 ;mno. csscs tt·ahalho,; e com o im
(Jc::rc:~ptivc:l ~.acr ificio paul il-i:a. inicic::mo,; uma ohra. jit nfto digo de 
C'<!rí<ladc:. m:t,;. de ~~~\·cr ch·icu. ::;ah'ltntlo militare,; de hra!'.ileiros t(ue. 
tntpolu·ccitlo~. ::;em amparo. soffrc::nclo os horrores da miseria. es
tiolam e lllOrn:m . 

!:iala das ~c:;;;<(ic:~. 11:> <lc Julho ele 1935. - NuPf> Junior. -
})ar~·,r/ .11dchiord,·.~. 

l'arecer 

Sãu pcrieitamc:nrt: acceit:n-ci,;. ninJ.:"ut:m deixarit ck rc:conhe
ccl-cJ. a~ hrilhantes consirler:u;;•~c::,; rc:lati,·a,; it intcnsicl;tclt: com que· 
u impalutlisu10 c as verminl'lse:; infelicitam a~ Jlllpulai(Õts brasileiras. 
apcna~ rt-~ah·:ondu-~c: que: o que oJC'c.:orre em Santa Catharína é o 
mesmo IJ!lC ~c p:ts,;am c::111 todos ou qu:t::i todo~ o~ Estados elo Brasil. 

Preliminarmente. porém. iica e:<t;t emenrla clepeuclcndo da re
ducção propo;;ta pt'los seus auton:l- em uma Yt:rlm do 2\Iinisterio da 
Agricultura. Se: a Cummi;;são acceitar a reclucção. entraremos no 
mr.:rito rl:t <!men<la e ria remos parccr.:r a respeito. 
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A Cummi:.:,:ão, soh o funclam~nto ele dc,·cr tratar-:<t: de um 
,;c::n·i<;o ~t:r:tl no paiz. ohêdecendo a Ut11 pl;,no ;!<:ral. contra u Yoto 
do relator. propf•c n rcjdção ela cme:-nda. 

Verha 1!1."- Obras. 

Rcclija-!>c elo ,.~~uintc nwt!o a elotaçiio n. I : 

l 'ara occ:nrn:r il,: cJ,.,p"s.:'"' o:o:n 11hra:< c h: n.:con!>trucçãu. con
:<cr\·açãll. ín,;tallação. :nnpliaçfto. conclusão tlt: oht-.:t:: iniciadas c ou
tro,; mclltoramc:ntt•:: aa,; n:p;p·tiçõc,; dc:<t~· :\I inisterir.. ::endo réi,; 
~(,() :noo::: pt~r:t a.; E::~:ulas ele :\pn:noli,c:: :\rti fie:~~. do,: quacs réi:; 
1 0(1 :000$ se tlc-,;t inarn :"t c:undt•:<ãu ela t·:. c h: Aprc:mlizt::: do l·~tac\() 
tlr• l·' i:•u.ln·: 3110:0f)(J~ f1:tr:t o ln:<litutu (),:walclo Cruz. c: 2CIO:lKK~ 
para a,; ti.:m:ti::: 1 :U•O :IJIJU:j;OO(J . . 

S:il:c •la!> Sc:,.,.t,c,o. 17 ele .f ulho de 1 Y.1:'í. - .·/ !JC'twr Jf1111 fl·. 
l'i,·,.,~ r:u.\·••.w. - .·ltlduwr No<lw. - Fr.-ir,· tf,· .-lu .r, at!,·. 

Parecer ., 
A:: ohra,; da E,;<:!) la de . \ pn:n:li7.l'' A rti iin::o elo l'i:mhy que ,·ão 

~cr inici:u1:t,; ..-~!c: :•n••"· nà•J c)c,·~m ~e r imcrrompicla::. E' ju~t<l. por
tamo. ~cjam n:~(.!r\':tdo:; !CIO :OOO:i'tlll!l para ~ua conclusiLO co111n diz 
:1 c mentia. J>c,·c-~c. porl-m. m:mrc:r :t clnt<tC:lt•J 'lttc:= ~e acha na pro
P'J~ta. a pena~ rle,;racandv ••quclla ~cnnma p:tr:t a E,;cola rio J>iauhy. 

:\ n:rha 19. Ohr.:ts. compararl•J o orçamento \'Í).!'cttt<! com a pro
po~t:t. j:'t lt:\'c uma 111:t ior·a~iin ele 2' J2: llll~llllO . c:-x pl ica•la pela ne
cc:~,;:<lark tk :<c r\' iço,; in:: c! i:n·ci~ 1111 I tt:'timto (),;,,·a1do Cnrz. 

J 'c:lo c:xposto oi f c:r::ccmu,; a sc.:;.!uintt· cmenrla •m!J.a itut int: 

Accre,.c~·n tc·,;c na suh-cnnsi).!'ttação n. I. d~·l" ,j,. uc: •• ~scolas 
de :\ prcndir.c,; :\ r ti fh:es .. : ·' chJ!> qnae,; 100 :1)(10.$000 se •1est i na ú 
conc:Ju,;i'to da Es~·r:la de A prcncli~e,; :\rti f ice:,; do l'i:\\lhy''. 

A Ccm11ll i,.:,:i.o propiu.: :1 appro\'ac.;ft•"'l clc1 suhstituti\'o <.1 ( fcrccido 
pelo rcl:~t or. 

N. 40 
.-\' Vc:rha Zl:. 

S nll\'Cnção, . 

A· suh-con.:i;..•naçiío n. I : 

Accrcscelltc:-s~ el<!poi~ ela p:tl:tvra ::\Tinisterio "c ~J() :WJ!J$000 
para o Ho:-:pit:tl <lo funccionario l'trhlico crcaclo pdo rlccrcto nu
mero 24.21 7. rlc !) ch: :\!aio ele 1!B4'". 
pas~ant!o· o tot:tl tb \'el'l>a d~: . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 600 :000$000 
· Sal:t da~ St:$:'Õe~ .. 18 de Julho ele 1934. - Tltompson Flon·s 
Nc/lo. 
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J ust ificc~.;c1o 

O Ho:.pitai do Fnn.:cionario l'uhlico. creado pt:lo decreto nu~ 
m::ro 24.217. acim:~ citéHln. ~.:oustitue evi<h:me e notaria necessidade 
nfto "''' it :\uministr<~çào. como tamhem aos st:us <h:clicados auxilia
n.:.,; c;,·i:-;. :\::,:im r, rcconht:ccu o eminente Cilcf..: do E,;tallo t[nan
clo. u•J dccrc:to de· crcac;ão cl:ttjUtllc: J n:-.t itutu. sal iemou que ··deve 
a Xac;ão. em l~~:neficio •lo proprio ,;erviço publico. a::::e~"ltrar a de
ie:.;a c!a \'Íll:t c.: da ;::mc!t: aos ::c.:u:: :-:c.:rviclorc:~. •• 

Tht•mpsou f-'[.,rc.~ .Ycl/o. 

1.~:1:1 Sl ,.\(.\0 Cl' a'.\UA 

D<:<"J'c:to 11. 24- . .217. <lc 9 <k ~laio ck 1!)34 

Tran ierr. (•ar:. '' !n:-;tituto •I~: ~'rt:\·ickncra cio,; Funccionario~ P ubli
co,: da CniãtJ o >ahlo cxi::h:ntc: no Fundo l~:<pcci;.I crcatlo pt:lo 
cl~:l."n:to n. 19.4~2. ek 12 ele Jler.c.::!llu·o •lc: 1930, c dá outras 
prú\'!dcnci:t:' . 

0 Chc:ie do (;·~n:rnu Provi::urio cla Re('uhlica dos Estados 
Cnido,; do Bra~il. us:m•lo •la faculd:!dc que lhe foi conf~:rida pelo 
cl~ueto n. 1Y.3'J:-:. de 11 ele ~ov~mhro de 1V3U. c. 

Consi<ler:mclo <ftlt: ,, Fundo E~pc::cial cre:tdo pelo decreto nu
mero 19.4~2. ri,• 12 dt Dezembro de 1930. reyig-oraclo pelo de nu
tnc.:ro .W.9l:'IJ. c:e 21 cxle J:mciro de: 19.32. para :;er empreg-ado no 
,:crYiço ele localiza<;fttJ de tralmlh;~llon:l' naciona<'s. elll primeiro lo
j!ar. e ele;: c~tran~ciru;; re;-;iliente,;. ll•J J'aiz. c:m segundo. ioi consti
mi:io pc:los ·lc~<:onws d icctuac!os sohre os vencimentos dos funccio
n;\das puhlico,;: 

Con-;íc!eranclo <JIIC dc:,;~c.: Fundo l·:::pecial ,iil ior;m1 retirados 
mci<JS para auxiliar a fundação de 11111 retiro par:L o Syn<licato da 
União dos Ttrahalhadon:s <lo Lino c d() Jornal. bem como para 
l."• •nstrucç:i.o de pn:dios destinados :i. operarias : 

Con~iderando que o ,.:alcln exisu:ntc uo alluclido Fmulo Especial 
pí:cle ::cr utili~?.dn pa;a o inicio <la fundac;iio clc.: um ho:~pit:tl desti
nado a rec•l lher. quando enfermos. o,; iunccion;•rins puhlicos civis 
tla vnião. e que t;tl iunelação. dispens:cndc,-lhes. no!' momentos mais 
an;.."llstiosn~. ;, ;,.;~istc:ncia imprc::,;cinclivel que lhes redur. do modo 
ma:s ,;t:n,;;,-c:l ·•:: \'cncinH:ntos ,ii1 minorado:: pdo cle.>coc1lO das li
c:cncas. \'em rc::'ol n:r prc•hlcma,; de intere:::-c <le,;::a ~ranele classe de 
::e~\·i<lore:< do J·:..;!:ulu. \'t:r•l:nlciro c.::<ttio tia :ttlmini,;tração publica; 

Con,..id::r:mclo. nem ,..,:,_ <JUt c>:; mil itan:~. <les:lc:: muito. pos~-uem 
lmspi!ac,; e ::anaturin,:, cle,·idanH·nte apJ•ardhados. para essa bene
iica iinalidadc. que tfto rc:JÇ,·ante;; ,:c:n·i~.;CJs lhes tem proporcionado, 

111:1" t:lmh~n• que al;.nm,;· ·Esta<los c a Prefeitura do Oistricto Fe
der:• I tomar:il11 pro,·i<lt:ncbs destinadas ao :unj)aro hospitalar de 
::cus servitlore::: 

Cnn,;idc:rando. finaluu:utt:. •!ue. mediante a providencia do pre
sente: clecreto. ,;emclhamc c:mprc:ht:nclimcnto. tão necessario a mi
lhares ele pe~s0as. ~er:'t iniciallo. ~em onus para os cofres publicos . 
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· :\rt. l. Fi..:a tnllls fr.:rir!o para ó I n,:tituto dt.: Pre\·idcnci:t do~ 
1-"uncciollitrios l'uhlicos ela União 11 sahlo. t:St:riptm·a(IO ~111 ueposito 
~.:xi~t~ntc no Fnmlo E spccial ..:n:aelo pelo eh:crcto n. 1 ~. 4::>2. de 1.2 
ele n~7.--J1J!.ro ele 1 ~30. n:d~orado pelo ele n·. 20 .9l-\9. ell; 21 <lc J;t
nciro de 1932. para. opportmw.Tnente. :<er applica<lo nas despesas 
de fnnd:tçiíc. diJ ·· H c:>::pital do Funct.:ivna riu l'nhli..:•>''. 

:\rt. 2." Trinta <lia-; :q>Í>s a puhlicação elo presente decreto. a 
r~particiw t•omp<:r~ntc. fi TCCfUi~iciin do ~I in i:tt<:rio do Trabalho. In~ 
clu,:tria " CeJillllJC~Ó(l . prc>\'iclenc.:i:•r:'t qn=llltCI :w n:culhimcnto ela im
]~<>mmcia ~:xi,;rtnt\: em )<alclo. e=-:pctlicntc que: ,;crit fciro incl~penck-n

tcml·nt~: elt: 'lllill'-<quc:r l'IICnlltru~ th: contas. t(llt: pon·~:ntura a lq;is
lacfw YÍ~cnte rlt·t~:nninc. entre ,, ln~t itlllo ti o.: l'rc:\·idcnci;, elos Func
c iuJJ: tr !v,; da L:uíiio 1: a Fa:.:cncla ~;u:ional . 

. \rt. 3: Ao ~I ini~H:rin ti•J Trahalho. lllllu~tria c Cwnmercio. 
in..:un: j,ir:'t. aplo~ o rc:~:ulhiml'lll" a que :<~.: rcic.:re o art i~o anterior. 
h:ti:qr in~r ru.:•J•<:S •·c:Iat i l·;,,. ú c•m~lrtt<.:<;ttn (hJ ~:<li fi~: i•> tlv '' Ho:>pital 
tio Fttnccinn:~riu I 'nhlico ' ' c ,;ua :tpJ>:trclh:t).!~:m completa aos i in,; a 
e111t :-:~: <!~:<t ina. ., 

:\ rt . 4." FuneJ;,cfn n '•1-lospit:d <lo F~tnn~inn:to·io l'u!Jiicu'" ndh: 
t <!riio in!-,rrc..;::o. co111 a:: pc.:,:,:lm,; de: ,:tta família. :1 que ::c reicre o ar
tko ~~~~ d o J.:c~lam~ntu c~ral elt: Contahil iela<l~: l'nhlicn. toclo:; O:' 

ft~ th'cirmarin,: .:- cmprc;.;.ulos pnhlico:<, apost:n tarln,; . ....-if~clÍ\'0~ . .:on
lrac:lado::. Ji>cn>:tli::tas e diarbta,:. poelt:nc!o o ~líni,;.tcrio elo Tra
halho. I nclustria t l'onHJ>~rdu incluir na,;. in::tru..:çtie:: ele que trata 
o :1rti).:"o antc~ior um tk'!'Conro mínimo ,:ohre os re,;pe<·tiYns ...-cnci
mcnto::. a titulo de contrihuicão l lll~pitaiar. 

Arr. 3." Hc:\·o~:tm-sc: a,: dispMiçcie:< 1.:111 conrr:trio. 

Rin <I<' l:lllt:ieno. 9 ele: :\fai n ele 1934. 113" tia lncl~:penrlcncia e 
46:· ela Rcpl;hlka. 

foCiqu im f' .:e/!·, Sulyud" Fillw 

X. 50 

V<:l'ha 21 .~ - ~uhvençi•c~ - Dotacão n. 1. 

ln~tituiçôc~ ci•J E,;t;11lu do l'iauhy que tl.:\ "l1JT ~c.:r çvnt~lllf'la-
<hs na n :rha adma: .. 

Santa Ca~a ck :\I i~cricor<lia <lc Th~rt.:ziT;,; 
Socie,lacle <h: A~;;btt:ncia an,; l.a 7.aro,. t: Ddt:sa 

con~ra ;t Lepra ( Parnahyha J ••••.••••••• • • 
C:tixa P.t-nc ficcn~·~ dlJs .\ lcn<li;::-n!:' de Thcrc7.i1•a _ .. 
Ho~pital de Floriano . . . . . . •. .. . . . . . . . .. ... .... 
União Arti!;tÍC<~ e Opernoia de Flori:mo .. . .... . . 
~ollegio Sagrado Coraçiio clé jc:.sus . . ......... . 

20 :00<)~)(1() 

20 :000$000 
; :000$0110 
5:000$000 
2 :000$000 
2 :000$000 
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J u~·t lficar;iio 

Tod~t>' as in,;ritu;ç•.~<:s :~cima jit vinhan1 recd>c::n•lo tio Go'lier"nr, 
Fcckml as ~nll\'ençõ~:s c,;tipulada;;. com c:::xcepção do Collegio Sa
gr atlo Cora<;ilo ele Jesus . 

. R~sr.h·emos incluil-r. c:<te anuo n;, lista rios fa\·ore.::iclos. J•Or 
lr:lt;lr-:<1;' ele modc::l:tr cstahelecimc::nto de:: ensino par;1 <> sexo femi
nino. clistriJ.uic!o em doi.; l!fáos. primario e normal. 

O l 'f:mhy <I.: vi.! c:;sc ;.:rancle ht:ndicio a r1 es forco c; á ~en~ro,;a 
. clc:rlico.cão das piedosas 1 nnãs Cath:trinas que. c::mhora lutando com 
pn:c:trid:tde ck i·c:cur,;o.,:. vt-m. ;tlme~.td:unc::ntc. mantendo nesse edu
c:wdario um cnr~o primario ~ratui:o para crianc:as pobres . 

Rc::crmheccnrlo :t,; :rr:tnrlc::s vant:t~ens que elle to.:m pro)porcio11::Uo 
á sncied:1<le piauhyen;;~· . :Uu:::tranclo e educ.;mdo na s?i moral christã 
ccmcnas de crianca~. o CCin:mo elo Estarlo jâ o :"ui>venciona co111 
4:0011SOOO. 

Quando da p; t,,.a~cm I!'' E.'i:lllll . Sr _ Dr. Gt:t\dio \ -:trgas pelo 
Pi•mlly. \·bitanclo S. Ex. e~se estabdel:imento ele ensino. teve o 
en;;ejo <h: hcnrar ~ua:; directoras com palasras alram<!nte elogiosas 
:·l ohra meritoria c tlc: ::randexa cclm:acional. CJUt: vC:m realizamlu 
naquelle E:>laclr>. c na mcsllla occ;t~ião prometteu an:xilial-as com 
;;ull\"c:nção f<!ckra1. 

<:on fi;ul:~" n:. J"ITI)Ill<!~:'<t <lo e:-:-Dictacior rc::querr.:nm1. por inter
mtdio do ~~ inisteoio d:l E<lucaç~o. :t subn~nção promettida, cujo 
JWOcc:s,;o aincla t:stá tr:msirantic nacJur:lk 2\linisterio. 

!'das raxite~ ;~dduzicla.~ . e.~ramo" certos rtue a Cam<tr:t não nc;
~ar:'l c:ssc: pc::quc::nl• a-:.xxil io a in!:'tituic;ão tão util o:: necessaria ao 
Pm·o do no:'~O Estado. 

Sala ela,; :-ic~SÕ<::< . 17 dl! Julho tle 1935. - .-lfJCIWr .Wnutc. 
Pin•s G"li_\·usn. - .·!d<!u:c;r Rnc!w. -Freire cl.- Andrcclc. 

Pan:rc:r 

V C:· parecc::r contrario da c:mc:nda n. ~y. 

X. 51 

.-\ · V <!rha 21.' - 5uln·en<:õt:~ . 

. -\caclémia dc:: Crnnmc:-cio elo Rio de j:lllc:iro .... 20:000$000 

\~ê p:m~cc:r contr:tri•> da emo:nda n. 49. 

X • .52 
Onck convier : 

Art. 1: Fica n::;;tahdeci<lo o au .. ..;:ilio cl~:: 30 .contos á Acade
m i:t Nacional de ~fedicina. 

Sala das Se:;~iies. 1~ de Tulho de 1935. - Rrnalo Ba-rbosa,-
·1"1'Í[J(I c!~ J..nu1·âro . -
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Par~cer 

V O: parecer contrario da c:menda n. 49. 

E~rac; cnl<:nda,; ,;c r..:ien:m a subvenção, material que vem sen
do ohjc:~;~o d~: estudos (b Commi:-;são uc: Financ;as e da Camara, 
tnt proj<"cto de: lc:i t(UC Sl!.l{Ue o,; tramite;; . regimcntaes t emendas 
ns. 49. 50. 51, 52. 53. 55 c 151). 

O n:lat<Jr dc~cja :tccc:ntuar que: o ::cu pumo de ,·ista pessoal C: 
nii.o ,,-, fix:~r n quc11tlum das );Uhvenções. como discriminai-o peb.s 
instituiçC:.t:s a que cle\'ctn ~c:r pa~as. devem ser attribuic;ões do Poder 
Le~isl::t:vo. O Executi,·o \'ai ficaria se as i.nstituiçõcs contempla
das p~c~.:nchi:un os requisitos lc:;.:;J.e:< c. caso aiimnativo. clekriria 
o pa~;unc:nt(l ::olicitaclo. 

O ohjectivo das emenda,; nfto c! majorar verbas e sim distribu:r 
dotnc;6cs ~lohac:s c:onsi;,,.,Jat.la,; na proposta, materia que nada as!lim 
i:npl·clirú po:<sa ser tram<l:t t:m wrc~ira discussão. quando jú cntfto 
~ clt: · c,;perar c:>~cja \'Otnd;: a leb"islação especial •.:ujo t:.~tudo c:sr:í. 
:<~n<lo ultimado pela Commi~sftu tlc _F ina'Aças . 

Jsso po:;to. somos de parecer deixem de ser approvadas as 
c:ulcndas. st:m de ma:ac:ira m:nhuma entrar no seu merito. apc:nas 
sob o fundamento prel iminar ele iic.1 r~m aguardando melhor ense
jo para mc.:lhor estudo. quamlo. em terceira discus:::ão, venham a ser 
rcaov<ld:~s pelos amor~s ou ::u;:~c:ri<la;; pcia propria Commissão de 
Finança:->. conforme o CJUC a este j:i. csrivc:r re,.oh·ido . 

- .-\ Commissão propõe a rejeição .elas emenda;;. 

x . 53 
Ondt: convier: 

.-\ni~o unico. A~ importancias t.la,; suln·enc;ões para o c.xer
CÍl·io de 11:>36 sc:rãu :t~::;im d i;;r~ibuido;: 

Ca,:a de Caridade de Cruzeiro do Sul . .. . .. . .. . 
Ca!';t de Caridade d~ Senna J-ladurc::ira ... ... .... . 
Ho;;pital Epaminomlas Jacome. Xapury . .. ...... . 
Sant:t Cas:t de :\lisericordia, do Rio J:lranco .... . . 

Associação das Senhoras de Caridade. de )faceió 
Asylo Bom Pa;o;tor; Mat:eió ...... .. .. . .. . . . .... . 
Asylo de Orpbãos Bom Conselho, ~Iaceió . .. .. . . . 
Casa do Pobre, l\faceió . . . ...... . ............. . 
Escola Domestica 1-Iaria Immac.ulada, Maceió ... . 
Escolas Parochiaes da Cathedral, Maceió .. .....• 
Hospital de Palmeira dos Indios ............ . .. . 
Hdspiral N. S. de Lourdes, P ill ar .. . .. . .... .. . . 

I O :000$000 
10:000$000 
~ :000$000 
6:000$000 

10:000$000 
15:000$000 
15 :000$000 
30:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
5:000$000 

10:000$000 
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Instituto de Protec~o e .Assistencia. á Infand:t. 
::\[aceió ..... . ............. .. .......... . 

Jn;;tructora Viçosen;;e. Vi'iosa .. ....... . . ...... . 
2\iontepio d0s Arti:->tas. ;\[aceiô . .. . . . ........... . 
Orph;t.·mto São -Domingos, Maceió .. . .......... . 
Orph amltO São José, Al.11gõas ....... : ......... . 
Li~à Beneficente Santa Rita ... .. ......... . . . . . 
:'ànm Ca~ll ele ~·lisericordia. !\·I:~.ceió ...... : .... . 
Santa C.a,;a ele :Misericordia. Penedo .. . .. .... . . . 
Socíedade Amor e C<lriüade. V içosa ...... . .. .. . 
Sociedade Pérseveran<;a e Auxilio dos Emprega-

elos no Commcrcio. :'>Jaceió . . ............. . 
E~e<1l ;\ ::\[uBsenhor Le!'S:t. :\[ac~ir• ......... ..... . 

... -\brig-o ::\fc:nino J esu;;. :uanào3 ................. . 
Asdo de ):[endiciclade "Doutor Thom="· ::\laná.os 
Ca~a. ' ' Dr . .Fajardo'', :.\l:máos .... ... .. .' .. ..... . 
C olle;::-io D . Bosco. ::.\ la.náp:: ..... ....... ...... .. 
Ho,:pir:tl da PrelaJ~:ia tlo Kio Er;ulcO. Bõa Vista, 

Alto Rio Branco .... .. ........ . .. . . .. . ... . 
PrC'lar.ia de Porto Velho . . .. ...... •........ .... 
Prdazia. do Rio Branco . .......... .. . .... ..... . 
Santa Casa de }lisericordi:l. )[anão,; ....... · ... . . 
Socit:dacle Amazonen::c de Protecção aos Lazaros. 

)[an;'lO$ . . .... . . ....... . . . ............. . 

JIAUL\ 

Abrigo do,; Filhos elo Po,·o .. . ... ... ......... . . 
.-\.lJrÍ;::"O Sah·ador . . ........ . ... . ... . ....... . . . 
AS'~istcncia Hospitalar aos Lazaros ..... .. ...... . 
Associação Centro Operaria ela Bahia . ......... . 
As~ocia<;ào elas Senhoras de Caridade ........... . 
.Asylo Bom Pastor .......... . .. . ............ . . 
AsYlo Conde Pereira :\1arinho ... . .. ... .... .. .. . 
As;·lo de ::.\!endicidade ....................... . 
Asylo dos Expostos .................. .. ...... . 
Asylo Filha~ de Sant'Anna. Cachoeira ......... . 
.. -\svlo ?:'!. S. de Lourrles da Feira de Sant'Anna . . 
As~·lo Santa Izabel ... . : ... . . . . ..... . ... ..... . . 
Casa do Estudante da Bahia ............... . .. . 
Centro Beneficente· dos lndios de P ontal do Sul .. . 

· Centro Operario Bem:íicc:nte, Alagoinhas ... : ... . 
Collegio da Immaculada Conceiç;io de N. S. dó 

Desterro . . . ..... ......... · ..... . ...... : . 
Collegio do Carmo. Cachoeira . .... ....... ... -.. . 
Collegio dos Orphãos de São Joaquim .... . ..... . . 
Coll c~io N . S. da Piedade, Ilhéos ...... , ...... : 
Collegio N. S. da Sallete .................... . 
Collegio Sagrado Coração de Jesu:; ... . ........ : . 
Collegio Sanra Euphrasi:t. na cidade da Barra . .. . 

15:000$000 
10:000$000 
15;000$000 
15:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
40:000$000 
15:000$000 
1 O :OOU~OOO 

20:000$000 
10:000$000 

lO:OOOSOOO 
6:000$000 

10:000$000 
10:000$000 

8 :000$000 
100:000$000 
200:000~00 

9:000$000 

.5:0[)0!j*l00 

20:000$000 
10:000$000 
20:000$000 
10:000$000 
20 :OOG;i!lOO 
20:000$000 
10:000$000 
20:000$000 
20:000$000 
12:000~000 
15 :000!;1000 
20:000$000 
50:000~000 
10:000$000 
"6:000$000 

12:000$000 
12 :000$000 
20:000$000 
12:000$000 
20 :000~000 
15 :000$000 
12:000$009 
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Escol:~ C ommerci:~l- ...... . ......... . .... . ... . . . 
Escola de Belas Art~:s . ....... . ......... ...... . 
E~.:ola l 'olytt:chnic:t. da Bahia ... .............. . 
E,.:cola São Vicente ele Paulo ....• ... . . . .... . ... 
Faculdade de Direito .. . . • .... . ..... . ....... . . . 
Ho;:;pi ral ~. S. da l'!cd:tde de Bom tim ........ . . 
T nstituto d.: Prut~:~:ção e As;:istt::ncia :i. In iancia .. . . 
lmritmo Geor.:-raphico . . .................... . . 
I n!;t~tuto l??lytcch~jco . . ... : . .. . .... . ... . . . .. . 
Tnst•tuto ::>ao Jose .. ... .. .................... . 
Li;r.t. Bahiana Contra a :\furtalidade Iniantil. .... . 
L~·ceu de Arte~ e Officio,; .. . ... . .. . . . ... ..... . 
Lyceu Salcsiano do Sah·:lllor . ... . ... . ...... .. . 
.\iontepio dos .. ~rtbt:tlô Cachoeiranos ......... .. . 
:\fontcpio dos Artistas Feirenses ............... . 
Reconstruc<;ão do Convento do C:mno. rle C;t-

chot>ir:t ........ . ................. ..... . 
Santa Casa de ).[i;;cricordia da Bahia ........... . 
Santa Cnsa. de :\li,.cricor<lia. tia citlade de Barra .. 
Santa Ca~a de .\lisericordia . ele A.lagoinlta,; . . ... . 
Santa C:tsa de .\lisericordia. de Belmomr .. .... . . . 
::>anta Casa de :'.Esericordia. de Cachoeira . . ... . . . 
Santa Casa ele .\[isericorclia. de Cannavieiras . . . .. . 
Santa Ca.-a t.lt: .\Iist:: ricorrlia. de Conqui,;ra . . .... . . 
f;anta C::tsa de ).{ised cMc]ia. de Esplmmda ..... . 
Santa Casa de ?.Ií$ericorclia. ele F t::ira ele Sant".-\nna 
~anta Casa de .\li::~riconlia, de Ilhéos ... . .... . . 
Santa C:a>a Je ).[isericordia. ele ltahuna ... ..... . . 
Santa Ca~a de .\Iisericordia. de Joazeiro ......... . 
S:mta Casa de ::\lisericordia. de :'.Iara~ogipe .. . .. . 
Santa Casa de ::\Hsericor<lia. de Na7~retlt . ... . ... . 
Sama Ca::a de .\fisericordia. de Oliveira de Cam-

pinho~ .. .. . ....... ...... . . .. . ... .. ..... . 
Santa C't>a dt: ?lfi:;ericordia. rlt- Santo Amaro . . . . 
Santa Casa de )fisericordia. de São Felix ....... . 
:Santa Casa de :.\[isericordia. de Valença . ... .. . .. . 
Socierlade SãfJ V icente de Paulo. de ltahuna ... .. . 

CF.,\ R.• • .' 

.-\.;socia-;ão Cearense de Impren~a .. .' .... ..... . . . 
:\ssocin,ãu das Senhoras de Caridade. Fortaleza .. 
Associa~ão dos Empre~aclos no Commercio. (rato 
:\~socia<;ão dos E mpregados no Commercio, Joa-

zr-iro ....... .. . ..... .. . ............... ·. 
Associação dos Empregados no Con,nlercio. Sobral 
Associac;ão Oswaldo Cruz. F ortaler~ ... . . ....... . 
:\3ylo de Al ienados, de Porangaha . . .... . ...... . 
Asylo dt: l\1 em.licidade, de Fortaleza ...... . . ... . 
Casa de C.1.ridade. Barbalho ...... .. ........... . 
Casn de Caridade. Crato: ........ .. ... . .... ... . 
Ca~a de Caridade·. l\filagres .. . .. .. . . .. ... . .. . . . 
Casa de Caridade, :!\1issões Velhas .............. . 

20 :OUO$íl00 
1 0·:000$000 
50 :000$000 
15 :000$000 
50:000~000 
15.:000$000 
20:000$000 

6:000:>000 
20 :000$000 
10:000$000 
20:000$000 
2U :D00$000 
20 :000~000 

6:000$0[)0 
6:000$000 

100 :000$000 
50:000$000 
12 :000$000 
12:000$000 
10 :000$000 
15:000S000 
10 :000$000 
15:000SOOO 
12:000$000 
20:000SOOO 
15 :000$000 
12:000$000 
12 :OOOSOOO 
10 :000$000 
12:000~00 

10:000$000 
20:000$000 
15:000$000 
10 :000$000 
6 :000~00 

10:000$000 
40:000$000 
20:000$000 

20:000$000 
20:000$000 
20:000$000 
30 :OOOSOOO 
20:000$000 
10:000$000 
20:000$000 
10:000$000 
10:000~000 
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<.::~~a do E ;;tuclantc:. do Cear;\ .. ......... . . .... . 
C<:ntro do:; F.studantt::s. dt:: F ortalt:za ........ . . 
Collcgio l)OIJlin~ns Savio, B;1turíté ..•.••..• • ••• 
C:ollegio Jmmaculacla Conct:ição. Fortaleza ..... . 
Collcgio No~:>sa Sc:nhora Au.xiliadora, Baturilé .. . 
T>i'~pen:;ario dCJ:i Pobres. F or.tah::~.:L. . . .... .. .. . . . 
Di!'pensaric, tlu:; p.,hres. SoiJra l .. ..... ......... . 
Escola Normal. rlc: Crato • . . . .•..•.....•.... : •. 
~~~cola N onnal. de Sohra ...... .... . .. .' . ... .... : 
E,;cola ·Normal Rural , clt: Joa7.t:iro . ... . ..... . . . 
Escol:t de A!{ronomia . Fortalc:za ........... .. .. . 
Escola l'io X. Fort:1h:za ...... ...... ..... : ... . . 
Faculdade; de Direito. elo Ce<1r:'1. •••. . •. . •• • .... 
Facul<ladt:: ele Pha<Jll<~cia e Odontolo~ia. Fort;,ler.a 
Gahinete fie Leitura. de Borhorema .... . . • . .... . 
< ;vmn<i.sio ~ohralens<: ............ . ...... . .. .. . 
t·t'uspital Santo A11trmio drJ,; Pr,J,res. lguatu · . . .. . . 
Hospital Rt::;.,6on:ll ch: JoazeirCI ........ . . . • .... . . 
lnHituto Pasteur. Fortalt:Za . . ................ . . 
I n~tituto de I 'rotcccfto e Assistt:ncia á In fantci;l. 

fQrtàlt:z:t . . .. . ... :\ .. .. ..... . .... .. .... . 
).latcmidade Dr. João :'.Joreira . . . . . .... . ..... . 
Lepro~a rio Antoni;J Diogo. Cma fi$tul:1. ..•.•... . 
P:uronaw dt Aracaty . . . .... . ........... ..... . 
PatronatQ de l'acoty .................. . ...... . 
1-';,tronatl>. :Maria .-\uxiliadora. Fortale:>.a ....... . 
Santa C:u;a, Fortalt9..:• .. .. ................. . .•. 
Sant<1 Casa. Sobr;:l ..... .. ........ ... ........ . 
Sociecl:Hic Pheniz Caíxer.al . ............... . .. . 
l~nião Artistíca t:: Bc:ndicenle do Cralu ......... . 
A~yln Bom l'astor. Fo rt:tleza ... . .... ... ..... . . 

.-\ hri~o Ther(;)'.:l ele Jesus .................. . .. . 
Aca<lcmia Brasileira ele Sciencia~ .......... . .. . 
Acatlemi:~. Carioca de Letras ... . .............. . 
Ac:ulemia ele Commt:rcio elo Rio de Janeiro ..... . 
Academia Nacional de Mc:uicina .... ..... ...... . 
Amparo Thereza Christina ... . . . ...... .. .. . .' . . 
·.-\ :>l!OCla<;ào AHiam;a rio~ Cé~os ........ : . .. .. : . . 
:\s~ocia,ão A~~·lu Stto )_uiz para a Vdhicc .. . .. . 
:\ssociação Ch:1ritas Social . ... .... . . ......... . 
;\ssocia~ão das Senhoras Brasileiras .. ........ . . . 
As,.:ociação c.l:t~ Senhor:ts de Cariclade São V icente 

de Paulo ... . . ... .... · ................... . 
Associação r,h: Protec~ão a Veteranos Invalido:; .. . 
As~ociaçfto elo~ Anjo;; de Caricl:tcle ela Parochia ela 

Lagõ.a .......... . ........... . ..... .... . 
Ass;oci;u;:io Prn- :Vtatre . . .... -.................. . 
Associnçã.o Sanatorios Santn Clarn .. ... ... · ..... . 
Associacão Tutelar clt:: ~ enores . .. . . . . . . .. . . . . . . 
Casa ua Providencia . . . . .......... . . ... ...... . 

100 :000$000 
30:000$000 
10:000$000 
10:000~000 
20:000$000 
20 :000$000 
20:000$000 
10 :000$000 
10:000$000 
50 :000~';000 
20:000$000 
20:000$000 
7 5 :000$000 
20 :000$000 
1 O :000$00D 
10 :000$000 
30 :000$000 
20:000$000 
10:000$000 

12:50ú$000 
30:000$000 
50:000$000 
10:000$000 
1 o :01>0$000 
10:000$00!1 
50 :000$000 
10 :000$000 
20:0005000 
2o:ooo$oou 
10:000$000 

30 :000$000 
22:000$000 

2:000$000 
20 :0(10$000 
20:000$000 

4:000$000 
30:000$000 
30 :000$000 
20:000$000 
20 ~ooo~:'oo 

10 :000$000 
5:000$000 

6:000$000 
30:000$000 
30:000$000 

1 00 :000$000 
5:000$000 
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As~istt:ncia Dt:ntaria fníantil . .... .. ... .... . . . . 
A~ylo Bom l'a:itor ........................... . 
.'\sylo de Orphã.os Analia Franco .............. . 
:\~vlo· lr.ahc:: . . .......... .... ... .. . .. ... .. .. . 
As:..lo No,;sa Sc:nhora de N:tr.élrc:th ..... .. ... · . .. . 
As~·lo S. Coração. de :\1:tri~ ................... . 
Ca;;a do:; Artistas ....... ." .......... ..... . .... . 
C<1Sa cl~>s Expostos .. . . .. .......... . ......... . 
Ca~:t Santa I ~ne:-. ................ . .. . ....... . 
Cnllt:~io Cardeal Leme c: Acadc:mia T~:chnka Com-

m~:rcial . . ... . ........ •... ..... . .. . ... . . . 
CIJI!e.!("io ]\; olrt: D;mn:. lpancma ................ . 
Cru;~.acla Nacional Contra a Tub~:rculo,;c ........ . 
Crnx V crmclha .Br:t:>ilcira . •...... . ............ 
Departamento da Cri:uh;a no Bmsil .... . . .. ... . . 
Devoção de Nossa St:nhora da l'iecladc . . ....... . 
Di,-pcm;ario Si"10 Jc>sé ...... .. .. . ............. . 
Dispt:n~nrio Si"•o Yicc:'ntr:: <!r:: I 'aulo ............. . 
Escola Domt:stica Santo Aclol pho ........ . ..... . 
Escola :\loderna ele Conuncrcin .. . ............. . 
l•:...;cola K" ormal dr:: Cnmmercio ........ ~ ........ . 
Fundação Ozorio . . .......... • ....... . ..... .. 
Fundação Oswaldo Cruz .... . ................. . 
Hospital elas C:reança,.;, da S;mta Ca ;;a de Mi~cri-

co.nlia . . .................. . .......... . . 
Hcspital do:: Lazaros ........................ . 
f n<;tituto Brasileiro de Contabilidade ........... . 
J nstituto Commercial do Rio de J;mc:iro ... . ... . . . 
Instituto de Artes e Officios da Divina Provi-

dc:ncia .... ... .... ..................... . 
J nstituto dt: Prot<:cção c As,;istencia :1 l n f:móa. 
ln,;titltto Hahnemaniano . . ... ................ . 
Jm;tituto Historico e G!!ographico Bra:>ilt:iro .. . .. . 
Instituto T'rotcctor dos Pobres e Crr:-o.~nc;as .... . . 
I ns-tituto São Francil'co dc: Salle!' ............. . . 
Li;;-a Bms ilt:ira Contra a Tuherculo,;e . . ....... . 
Lii'a Brasileira ele Hygic:nl! ~\'lt:ntal. . ........... . 
Li;;a E~pt:rantisw Br~sileira . . . . . .......... .. . 
Li;;a d~ Protecçio aos Cfgo~ no Bra~il ... . . ... . . 
Lyceu de Artes e Officio:; do Rio de Jam:iro .... . 
Oi ora do Ben;o ........... ... . . . ... . ...... . . . 
01phanato Evangelico . . ... . . . . . .... . ....... . 
Orphanato O:;orio . . .................. : . ... . . 
Orph;'l.nato Santo .-\nton io . . . · ................. . 
Orph:mato Siio José . - .. ... ............ ... ... . 
·Orphauato Pre::byteriano . . ... .. .... ......... . 
Patronato) ·das Creanças Pobres de São João Ba-

ptis!:1. da I..agôa ........... . ..... .. . .... . . 
Patronato de "Menores .•...... . ...... . ......... 
I-'atronato Operaria dn Caveo. . ........ . ...... . . . 
Pequena Cnt7.ada ................... . . ...... . . . 
Po1yclinit~a de Bota fogo ...................... . 
Pol_vdinica Geral . . .•....... .... ........... . 
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St:rviço rle Obr<t$ Socia~s . . ..... ......... . . ... . 
Sociel.lade Beneficente 1.7nitiva .......... .... . . 
Sociedade Br:~sileira de Chin1ica ......... ...... . 
Socíec!adt ele A~siste11ci:t aos Laxaros e Deiesa 

C ont;a a Lepra . .. . ... . .... . ... .......... . 
Sociedade de Geo~raphi:t ............. . ....... . 
Sociedade de São Vicente de Paulo ( Conselho Su-

perior do Brasil) ..... ... .... .. .......... . 
Sodalico Ua Sacr:t Família ..•............ . ..... 
l 7nião dos F._<;coteiro;; do Bmsil ...... . .. . ... .. . . 

f'_-IJ'll!lTO .S.·\ XTO 

.-\~ylo De~B. Chri ,;to e Caridade. Cachoeira do Ita-
pemirint . . ....... . .................... . 

Orphanatn Coração de Jesus. Victoria . ... : .. : .. . 
Orphanato Je;:us Chril'to Rei_. Vietoria .... . . ... . 
Orphanato S:mm Luzia. Victorin ......... . .. . . . 
] 'o~to :'llcdico elo;; l'ohres. Victoria ............. . 
Santa Ca~a de )!isericorclia, Cachoeira do Itape-

mirhn . . ... ... . . .•. ~ -.... .. ..... . . •..... 
Santa Casa dt: ::\lisericordia, Victoria. ...... . .. .. . 

A sylo S:to Vict:nte de Paulo. Goya:c ....... ..... . 
Conferencia de São Vicente de Paulo. Annapolis .. 
Conferencia de São Vicente de Paulo. Santa Lu:cia 
1-lo~pital dt: Caridade! Goya~ . ... ..... ........ . . 

Academia. de Conunen.:io. São Lui:c ........... . 
Associ;u;ão do,; Empregados no Commercio, 

São Luiz ................ . .............. . 
A!õvlo de )lendicidade. São Luiz . . ........... . . 
As)· lo Orphanologko Sanu Luzia. São Lui7. . ... . 
Centro .~.rtistico Operario :;\farnnhensc, São Lu iz -
Centro (:aixer;~.l, São Luiz ..... .. . ... ..... . .. . 
Centro Optrario Caxiense_. Caxias ............. . 
Instituto dt .-l..!:sistencia :i. Inf:mcia, São Luiz . . . . 
InstitUto ele Letras e Officin,:; ''Comes de Souza", 

Coroatá . . ........................... . . 
Santa Casa ele ?.list>ricorclia. São Luiz . ......... . 
Uniào Arti:;tica e Operaria Ca.--:iense_. Ca.xias ... . 

.-\sylo Santa Rita. Cuyahã .......... . ...... . ... . 
Colle:;io Santa Then:za, Corumbá . ........ . ... . 
Escolas Profissionaes Salesi:tnas. Cuvabá ....... . 
Hospital de Caridade. Tres Lagóas . .' ... . . . ... .. . 
Hospif<l.l de São João dos Lazaros. Cu1-·ahá ..... . 
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!\HI'-sõe~ Salesiana;; ele ~f atto Gro!>sO . ...... . . . . . 
Prela?.ia de Guajará-~[irim . .................. . 
Sncieclnde Beneficente Corumhaem;e, Corumbá. . . . 
Scdecbcle Beneficente de Campo Grande ....... . 
S:111ta Ca!:a de ~fisericonlia. Cu,·ahá ........... . 
Vener:we\ Ordem 3." ele S:i.o Fr;nci~co. São Luis 

ele Cacercs . . ........................... . 

Aca(!emia ~[ineira de Commercio. Bello H r1rixonte 
Alhen;ue Santo Antonio. S:io Jo:ío <l'El -Rey .... 
/\~~ociac;ão da~ Damas de Caridade. BeiJo Ho-

ri:~onte . . ......... - .... · · · · · · · . · · · • · · · · · 
Associação da,; Servas do!' Pohres. Cun ·ello .. . . . . 
As~ociação de Caridade. Pouso Ale~e ...... . . . . 
Al':>ociac;iio ele Caricl:tcle. São Joiio Nepomuceno 
As~ocia~;ão de Caridade. Villa Paraopeha. .... . . 
Associação do Pão de Santo Antonio Be11o Ho-

rizonte . . ...... .. .. . ..... . ... ,.. ........ . 
_.), ssoci;I<;ão Protectora diJs Pobres e ~lt:ninos Do:,;-

amparados. Lamlmry . . ........ . ......... . 
A:>ylo Bom Pastor. Bcllo Horir.ontc ........... . 
.<\s·.-lo da Piedade Caet~ ...................... . 
As;·to da Velhice Desamparada. Curvello ....•... 
_'\sylo dos Invalidas D. )Ia ria :\dela ide. Braso-

polis ...... ............ . . . ..... . ...... . 
Asylo dos Mendigo;;. Juir. de F•'>ra ....... . . . ... . 
Asylo das ).[eninas lndi~cnas c Orphãos. Itam-

hactlry ... . .. ... ... .. . . ·- · · · · · · · . · . · · · · · 
As v lo de N. S. da Conceição. Serro .......... . 
As~·Jo de N. S. elo Perpetuo Soccorro. Santa Bar-

bara ... . .......... . ............... . ... . 
Asylo de Orphãos. de Diamantina ..... .. ..... . 
Asylo de Orphãos dos S . Coraçõt:s de Jesus e !\h-

ria. Barbacena . . ........... .. .... ... .. . . 
Asylo de Orphãos João Emilio. Juiz de Fóra. . . · .. 
As~·lo de Orphãos de !'l'[arianna ............... . 
Asylo de Santa Ir.ahel, Itajubá ................ . 
Asvlo de Santo Antonio e Santa lzabel de Hun- . 

. gria. Ouro Preto . .. .. .... . ............... . 
As_vlo de São Joa<Juim. Serro. Conceic;ão ........ . 
Asylo de São José do Pé do }forro. Passa Quat_ro 
Asylo de São Vicente de Paulo. Paraisopolis ... . 
Asylo de São Vicente de Paulo, Sete Lagôas .. .. . 
Casa de Caridade de Alfenas . . .......... . .. . 
Ca~a ele Caridade de Andrelandia . . ........ . 
Cas;L de Caridade de Baepencly ............. . 
Ca!>.'l r.le Caridade de Carantinga . . ..... . .... . 
Ca3t\ de Caridade de Diamantina . . • . .•. . •... 
Casn. de Caridade de Formosa . . .. .. . • ...... 
Casa ele Caridade de Ouro Fino . . .... - ...... . 
Cnr-a de Caridade de Passa Quatro . . ........ . 
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Ca.:;a de c,,ridade de Rezende . . ............. . 
Casa de Caridade de São Franci::co . . . ...... . . 
Ca:>O\ ele Caridade de Viçosa . . .... . . ... . :: .. . 
Ca~a \le Caridade elo Pari . . . ........ .. .... . 
Casa <le Caridade Lc:opoldin~n,;e . de Leopoltlina . • 
Casa ele Caridade N. !'. da:; ;\jercés, ele ~Jontes 

Claro~ . .. . .. ... . .. . ............. .. .... . 
Casa de Caridade S. :\ntor.io do Curvello ..... . 
Casa ele Cariilic:le S. Vicente de Paulo, Abaeté .. 
Ca.;a de Caridade S. Vicentt de I'aulo, Ca.: .. ambu' 
Centro Espírita .Amor e Caridade. )lonte Santo .. 
Colle;.:io S. Domingos. Poços de Ca:das ....... . 
Ccllegio S. José. Juiz de Fóm . .. ... . ........ . 
Confereucia de N. S. do CJ.mlo, Oliveira . . ... . 
Conferencia de N. S. elo Carmo, Uberlandia . .. . 
Conferencia de Santo Antonio, Campanha ..... . . . 
Coni.:rencia de S . Vicente de Paulo, 'Monte Santo 
Conierencia de S. Vicente de Paul.:>. lí'beraba ... 
t.'onicrencia Vicentina de: K. ~- da Saude, Po~os 

de C a! das . .. .... .... l . . .. .. .. ... ....... .. 

CCJnsel ho Central ~letropolitano ele Bello Horizon-
~e (S . S. Vícen tt: de Paulo) ............. . 

Creche !\renino jesu::. Eello Horizonte .. . ... . .. . 
C:ntr. V crmelha Brasileira. Lavra.~ ... . ..... . ... . 
Conselho !'articular de Ouro Preto ............. . 
Escola de As;ricultura e Pecu:tría de Passa Quatro 
Escola de .-\gronomia e ~lcdicin:t Veterin;~.ria de 

Rello Horizonte . . . ............. .. . ..... . 
Escol:l de Architec:ura de Bello Hori7.onte ... . . . 
E~colu ele Economia DomC3tica ~ . E . . -\ppareci-
~. Bra:;opolis . . .......... . ..... ........ . 

Escula de: Eh:ctricidatle c: Radiorelegr:tphia de Bel-
lo H orizonte • . . . : . . . . . . ..... . .... .. .... . 

E~cola de Engt:nhat'ia de Juiz de F óra . .... . . . . 
S.cola de: Phannacia. Gdontologia e Veterinaria, 

Juiz: ele Fóra ·. . . . . . ...... . ...... . .. .... . 
Escola Domestica S. Therezinha. Lambary ..... . 
Escola Domestica S. Therc:zinha. Pouso Alegre .. 
Escola Domestica e Technica Profissional ~- S. 

:\pparecida, Pas~a Quatro ... . ... .. . . .... . 
F..$cola Normal Itambacury . ... ... . . .. .. . . ... . . 
Escola NonHal Laruuary . . .. . .. ...... .' . ..... . 
Escola Normal. Salinas ... · ....... . ......... .. . 
Escola Profissional Dclphim ~loreiril, Pouso 

Ale~-Te .... . . ... ... .. ... . . . .... . . .. .... . 
Escola P roiissional Feminina. Bello Horizonte .. 
Faculdade de Commercio de Minas Ccraes, Bello 

:Horizonte . . .. .......... . .... . . • ... . ... . 
Hospital Antonio ~forei ra da Costa. Santa Rita do 
· . Sapu~.:ahy .. · ..•. .. .. ...... . .. .... ....... 

J:Iospital Cassino Campolina, Entre Rios .... ... . 
Hospital de Caridade, S . Paulo do ?>Iuriahé ..... . 
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Ho:-pit:tl ele Caricl:tcle. S. Vicente ele Paulo. Arau-
ruoca ..... . ..... . ..................... . 

Ho:-:rital ele: Cun·ello . . . ... . . . . . . _ . .. ... .... . 
Ho_~pit<JI de :\[i~ericonlia . P•~lmyra ..... . . ...... . 
Ho;;pital d~ Qu~luz . . ..................... . . . 
H o:<pital de S. Vken·te cl~ Pau lo .. -\ntonio Dias .. 
Ho;;pital J mmaculacla Conceição. Santa ~Ia ria do 

St:assuh,· . . . ......................... . . 
H o:;pital N .- S. das Dóre:;. Itabira .. ...... .... . 
Hnspi:al N. S . das Dõres. Pontt: No,·a ...... .. . 
Hospi:al Santa Rosalia. Theophilo Ottoni . .... . 
Hn~pi~al S. João Bapti;;ta. Rio Branco ... . ... . . . 
Hospital .S. João de Deus. S:m trt Luzia ..... . .. . 
Hospital S. Sah·ador. Porto No'\'O do Cunha ... . 
Hospital S. Vicente de -Paulo, BelJo Horizonte .. 
Ho~pital S. Vicente ele Paulo. Marianna ....... . 
Ho!'pitrtl S. Vicente de Paulo. ~Iatheus Leme . .. . 
Hospital Re:;ional do Sul de !.\[inas, Var;inha . .. . 
Instituto Commercial ::.\[ineiro. Juir. de Fóra .... . . 
Instituto Electrotechnico c )i~canico. ,.Itajubá ... . 
lnstituto Gammon. Lavras . . . .......... . ..... . 
Jn,-tituto O 'Granhery. _Tui;: de Fóra ............ . 
Tn;;tituro Profissional Fetllinino. Santa Rita do Sa-

pucahc-· .. . ... . . . .. ... . . ... .... . . . . ... _ . . 
Irnmn•lade da Santa Casa ele :i\Iisericonlia. Monte 

Santo . . .. .... . . .... ..... . ...... . . . . .. . . 
Trmandade ele Caridade de Guaxupé . .. . . ...... . 
r rmandade de :X. S. da Sau~le. de Diamantina ... . 
I r ma nrla<le ri e N. S . ela Saude. de Ubá ......... . 
hm;mdade ele 2\ . S. do Ro>ario. de Rezende Costa 
L,·ceu de Artes e Officio. de Ouro Preto ....... . 
';\{n.remidade Therer.inha de Je~us. Juir. ele Fóra . . 
Ül'phanato N. S. das Dôres. Tt;tbira ........... . 
Orph:mato D. Silverio. Cataguazes ............ . 
Orphanato N. S. ele Narar.cth. Conselheiro La-

fa ,-ette . . . . .... . ... . ..... . - ... - ... - .. · -
Orpha~ato N. S. do Carmo. Carmo do Rio Claro 
Orphanato Santo Antonio. Curvello .......... . . 
Orphanato Sa.nto Eduardo . . Uberaha ........... . 
Santa Casa de Caridade. A rassttahy . . ....... . 
Santa. Ca~a ele Caridade. Bom Despacho .. .... . 
Santa Casa de Caridade. Conqui;;ta . . ........ . 
Santa Casa ele Caridade. Guarà.nés.ia . . .... . ... . 
S:mta Ca.~a de Caridade. Jt:-.màrandiha . . . _-_ .. . 
Santa Ca"a de Caridade, ltapcccrica . . . . .... .. . 
Santa Casa de Caridade :N. S. do Carmo. Gu<l-

n'1ães . . . . . . . .... . . . . ·~ ... .. .... ·- ..... . 
Santa Ca~a . de Caridade, Santa Rita do Jacutin~a 
Santa C:asa de :\(isericordÍ:\. Araxi1. . . ........ . 
Santa Casa dt: :?l[ist:ricordia. Barhaceua . . . ... . 
S:tnta Cas.'l. de Caridade. Brasopolis . . ...... . . . 
Santa Casa rlc Misericordia. Bel! o Horizonte ... . 

· San~a Casa ele }Iirer icordi:.., Bon' fim . 
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Santa Casa de }fiscricordia. Caldas . . .... .... . 
Snnt."l C:~,;a ele J\·i isericordia. Camantlucaia . . · ... . 
Santa Casa ele :vi isericordia·, Campanha :· ..... . 
Santa C:ts:i de ~Iisericordia e Carid:\dc. :'.{achado 
Santa Casa ele :'11 isericorclia. ltajuhil . . ....... . 
Santa Ca~<t de Misericordia: hmuaria . . .... .. . 

· ·sant:\ C:ts:t de ;\fisericordia: Lavras . . ......... · 
S:mta \asa tie :\I i:;ericordia. Lima Puarte 
S:-~.nta C<~s;t de :\lbericordia. ::\Tonte Santo 
Santa Casa ele ::\·lisericordia. :'11u%:tnlhinho 
Santa C:tsa de ::\·lisericordia. Parair.opolis 
Santa C:tsa ele ~lisericordi:t. Passos .. .... .... . 
S;una ('a..o.;;l de :\I i~ericonlia. Percliies • . ..• · . . . . 
S:mt:t la!'a de ).I iscricordia. Ou ro Preto . ... .. . 
S:mtn Casa de :\iiscricordia. Rio Preto .. ..... . 
Santa Ca~L de :'ltisericordia. Sülmr:! . . .... . .. . 
Santa Ca~a de ::\ii::ericorclia, São Sebastião do 

Parai,:o .. . . .•. ...... . .......... . .. . .... 
Santa Ca::a de ).li$cricordia .. Serro . . . . ..... . . 
Santa C:a~V1. tlc :\I isc:ricordia1 L'her<Lha . . ...... . 
Santa Casa de :Vfisericorcl ia. Oliv~ira . · . . ..... . 
Soci('daclc Beneficente de São. Vicente de Paulo,· 

Sacramento . . ...... ..• ........ .. ....... 
Socierlacle de S;to Vicente de Paulo. Alvinopolis .. 
::;,;cicdaclc de: São Vicente rle Paulo. Theophilo 

Otroni . ... .....• ............... . . . ... . . 
Socict!:tclc: de São Vicente de Paulo. Uberaha ... . 
Socicclaclt .cl~ Siio Vicente de 'Paulo. Varginha ... . 
SoCiedade ~Jineira de A~sisrc:nci:t !t Jnf:tnci:t, Bello 

Horizonte . . ...... . .............. . ..... . 
Vcnerav::l Ordem 3." de S. Francisco de Assis, 

São João d'El-Rey . . ........ ... . . . ..... . 
Vcllas c!~; Trabalho p:tra ConYalcscente, Bello Ho-

ri:r.nnte . .. . ... ........ ................. . 

.-\s~ociac;flo Commerci:tl ~lo Pará <.Escola Pratica 
de Commercio), Bel em . .................. . 

.-\!'!'Ocia<;ão das Imtãs Clarissa~ de S:mrarém ... . 
C:ts:t. ele Sau"de ~T<tritima tb Par{t .. . . .. .. ~ . .' .. .. 

.Fncukiaclc de l\icdicina. e Cirurgia de Belém ..... . 
J ustituto clt: Protecc;ão e As~istencia á Jnf:mcia t:!e 

Belém ............................. . .. . 
lnt~rn.:uo das Jrmfis Ciarissa~ l!e Tapajoz.: .. . . . . 
)tis::ão Dominicana de Conc:d<;fto ele .-\r.tguayn .. 
)Juse'u Gocldi , de Belém ...... _ ..... .. ....... . 
Santa C:asa de ).·Jisericordia. de Belém . .. . .... . 
S:mta Casa de }Jiscriconlia, de Ol~i<.los ....... . 
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.-\cõL<h:mia de ("ummo:rtio "Epitacio l'c:,;~c)a " . _ioào. 
l'cssõa . . .. . .. . .... . ........ . .. . .. .. ... . 

1\s vlo de :\leneliciclaele ele " C:1mciro d;L Cunha ''. 
· Toão l'.:ssr):t . . . . ............... . ....... . 

Casà de _Caridade da S:1~"Tada ~amilia. ele João 
rc~!i'J:t ... . ..... . . . . . ... . . ............. . 

Sant:l Ca~; ele :ilfi~cricordia. de Toã·.) P cs:>úa .... . 
S'l::icdadc ele :\~ri~:11ltura· ela P.ar;1hyba ......... . 

1'\I.::\XA 

.~.;~ylo ~ão Vicente ele l'aulo. Lapa . ........... . 
F.sl·oh : \g-1'flllllJllÍca. Curit~·ha .......... . ...... . 
F :tc-uldacle ele Direito. C"urit,·h;; . ... . .... . ..... . 
Faculdaclc ele En~t'nharia. Curityh;L ........... . 
Faculdade tlc ~fcrlicina. Curit~·ha .. . ..... · ...... . 
F<'cl<'nç:ío F.:'Jiirita do Par:\1,{1. Cnrityh:t . . ... . . . . 
!-;n\'1.."1110 elo Estarlo. Para nacionalir.a<;:.to do en~ino 
Ho~pital S. Vicente ch: Pnulo. Guar:tpuava ..... . 
!"anta C:t!<!t elé :\liscricorclia. Parana~u:l . ..... . . 

. Santa Casa ele )fi:ocriconlin. Ponta Gro~sa ..... . 
Y~ncic:-rl:llh: T r ospit:ll Bom Jesu~. Rio . Te~ro . . . . . . . 
Soó:dad..: S'lC:\'Orro elo~ N' cce8!:itado>'. Ctlrityha .. 

/\hri;:rc Santa Tht'rc;dnha ele Jesu~. ele Recife . . . . 
:\c:Hiem i<t d,. Cnmmcrdn. ele Reei fe .... . . . ... . . 
:\ ~~ociac;iio ~lantcncrlor:a do H ospit:1l Centenario. 
· Reciic ........ .... .. .. ................ . 
_., 5\'lo BCJm f'a,;lor. ele Reei fc . ..... . .. ....... . . 

. Ca~êl c h: Cari<lach:. ele P.cr.crrcis . . ..... . . . ..... . 
C:t~a de Samlc •· Dr. 1-lcrothildes :X:n-ier" ele Be-

zerro!' . • • .•• .• . ... • .. . . . · . · . · · · · · · · · · · · · 
C;t~a elo E.stnclanlc l'ohrc. ele R eei f c . ..... .. . . .. . 
Collt!,l!'io ele Orphlios ~. S . elo Bom Conselho .. .'. 

·Co11t';:io N . ~- de l.nu rrlc~. cle Palmares . .. .... . 
Collt;.::io N. S. rlc l'ompé:1. ele Recife . . ....... . 
Colleg-io Orphnnatn ~. S. das Dôres. de _Ber.erro 
Collcgio ele [\•trolina , . ... . . . . . . . . . ... . ... . .. . 
Companhia tlt: Cr\l'itl:uh: ... . ................. . 
Crnzncla tle Ecluca~iio de I \:r.n:unhuco . . .... ... . . . 
Cruz:~d:t fn iam i I T:tlnar incira. de Recite ....... . 
'E~cola :\~:rir.ola clr Guy:tna ... . . . ..... . . . . .... . 
r::~cola .-\~ric:ola !"iín !-'d>:t~ti ií.o. de J:~ho:1tão . . . . . . 
E.;:cola do:-; ;\lcnino~ ! 'obres elas Dorotéas de Pes~ 

. queira ......... . . .. .. . ................. . 
C:t~;t ele:> S:tuclt! cl~ :\ rug-:11lo:::. <I c Tnga1.eira ....... . 
Escola ue Bdlas Arte~. tle Reci t e .. ... . . . . ... . . . . 

-:Esêoh de Engenharia, de Recife .... . ... . . .. . . . 
· :F.séo1às dt! ~'Iacnchc:i ras .. . . ......... .. . ... . . . . 

2ó :000$000 

5:000$000 

l:OOOSOOO 
10:000$000 
2:000$000 

5 :000$000 
70:000$000 
50:000$000 
75:000$000 

100 :000$000 
3:000$000 

200:000SOOO 
1):000$000 
2:000$000 

20:000SOOO 
4 :000$000 
5:000$000 

7:500$000 
9 :000~000 

35:000$000 
9:000$000 

10:000$000 

5:400$000 
50:000$000 
20:000$000 
23:000$000 
13:000$000 
12:000$000 
10:000$000 
40:000$000 
30:000$000 
13:000$000 
lO :'000$000 
19:000$()00 

20 :000$000 
20:000SOOO 
lS :000$000 
45:000$000 
13:000$000 



Cima-a aos Oe~oos - Impresso em 2610112015 15·33 - Pá!) na 201 ae 358 

-172-

Faculdade ·de Medicina "tle Rc:c:ife .. . ..... ... . : . . 
· Faculdade de Commercio. de:: Reciíe .. ..... .. . . . 
Hr.spital Regional "Hermirio Coutinho". de .Na-

zareth .. .. . ........ . . ..... . .. . . ... . .. . . . 
Instituto Archeologico. Historic:o c Geographico, 

de Recife ........... . ..... . ........... . . 
ln>tituto de ·Protecção e Assisttncia á Infancia. de 

Recife . . . ... . . . . . . . . . . .. . . .. .. ... . ... . . 
Jardim de Infancia elos Pobre:;inho$. de Recife .. 
Lí~a Pernambucana -Contra a :vrort<\lidade Jnfãn-

- til. Reei f e . . .................. . . . . · . . ... . 
LÍg--.J Ptrnambucana Contra a Tuhc:rculosc:. Reciie 
T.-.:ccu de Artes e Officios. de Recife ... . ....... . 
:Üatcmiclade de Recite c Crw; Vennelha l-'ernam-

buL-ana) . . ....... . ..................... . 
Recolhimento da Gloria. de Recife ............. . 
Santa Casa de )fisericorclia. Recife ...... . ...... . 
Sociedade dos Cooperao.lurt:< Parodcia~:s. de: Recife:: 
Cnião dos .\[oc;:os Catholicos. de Victoria ....... . 

Obra Ho~pital São Vicente de Paulo. Floriano .. . 
Si!nt:l C;:t.c;.< de ~1 isericordia de Thel'ezina ....... . 
Socieclade de A~sistencia aos Lazaros e Defesa 

contra a Lepra de Pamahyba ............ . . 
linião Artística Operaria Floriant!nse, dt:! ·Floriano 

RIO llF. JANF.Il!O 

:\$sociac;:ão Fluminense de Amparo aos Cégos .... 
:\cademia Fluminense de Commercio ele Nicthero,· 
As~ociacão da~ Damas de Cariclade de São Vicente 

de Paulo. Nicthero·• ........ . ............ . 
.-\ssocia<:;ão de Caridade -de Nova Frihurgo ... .. . . 
A~sociac;:ão de Imprensa uo E stado do Rio de Ja-

neiro .. . . . ............ .... . . . . ....... _.. 
Co!le~io Salesiano de Santa Rosa - N ictheroy .. 
Associação do Hospital de S. Gonçalo .......... . 
Associação Fluminem:e de A ssistencia e Defesa 

· .Contra a Lepra.- Nictheroy .. · . . . . ... . ..... . 
At:socia<;ão Fluminense de Ensing Technico .. ... . 
.-\ ~soci~ção Pmtectora do Recolhimento dos Des-
. validos. Petropol is ... . .... . ........... ." .. . 
.-\~ylo da Divina Provide.ncia. Nictheroy .. ...... . 
.-\sylo da Velhive Desam:-arada. Canta~llo ..... . 
Asvlo Furquim de Va~soura:; ........•......... 
Asylo N. S . do Cam1o. Campos ...... . ........ . 
A~ylo Santa Leopoldina. Nictheroy ........ . .. . 
--~syl o Santo Agostinho. Barra do Pirahy ....... . 
Caixa Auxiliadora elo:: Pobres. de S. Gonçalo ... . 
C'as.-~ ele Caridade cl~ lrnperuna . . . ............ . 
Ca ovt •.le Carilhde de:: :'l~ac..;hé . .. ...... •.... .. ... 
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Ca,;,1. de Caridade de P aralwba do Sul. ....... . . . . · 
Orphilnato Doutor ::Vfarch • ....... - · .... ..... .. . 

. C;tsa de Caridade de Pnra~· . ... . . ... . .. ...... . . 
Ca::.'l elos Pobres de S . Vicente de Paulo. de :\I ira-

cem;t . . .................... . .... ; . . ... . 
E~cob de ~f usica Santa Cecilia. Petropolis .. .. . . . 
E~cola Domestica Cecilia } fonteiro de Barro;;. Bar-

ra }lansa . . ..... : ...................... . 
F.;:cola Dome5tica Asylo N. S. do Amparo. Petro-

_polis ... . . .. . ..................... .. .. . . . 
Esr.oln Domestica .A.sylo N. S . dos Anjos. Petro-

rolis . . . . ....... . ... . . . .• · · · ·. • · · ·. · · · · 
E~cola Profissional Salcsiana. Nic..-therov .... . .. . . 
E~cola Technica Fluminense: de Nictl;eroY ..... . 
H1'1.~pi!al de T~U:t!'SÚ • . .... ... . ....... .' .... .. . 
H()spital Santa Thercza. de Petropolis . .. ....... . 
1-!o!'pital de João Baptista . de Ttahorah~· ... . .... . 
Hospital S. Vicente de Paulo. de Bom Jesus de 

Ttahaponna . . ......... .. ... ..... . . .... . . 
Tnstitu~o ele :\Tenores Anonn;te::. Petrorrlis . . . . . . 
Tn~tituto de Protecção e Assi;;tenda à Infancia de 

Nicthero,· ......................... . ... . 
Tn~tituto ele i~rotecção e As,;i;;tencia iL Tnfanci:t. ele 

Pt:tropolis . . ........... .. .. . ........... . 
Trmanclacle ::vfisericordia. ele :\n;,a· dos Reis . .... . 
T rmaudade :.\fí~ericorclía. de Vassoura!~ ......... . 
hm:mrlade rlt: Santa hahd. de Cabo Frio .... ... . 
L,·ceu de Artes e Officios. Imtituto Poh-technico. 

· Petre>polis . . .........• .. .... .. . : ....... . 
:\·Taternidade de Carl!pos ... .. .. ... .. . . ..... .. . . 
Orphllnato S. Jo~>é. Campos .... ... ...... . .. .. . 
Polycliniéa rle Nilopolis. em T!!Unssú . •.......... 
Santn Casa ele :\Ti;:.ericordi::t. R"'rra \lansa . ... . . . 
Santa C:a;:;.1. de :\1i!'ericord:a. Campos . . .. . ...... . 
~nnta Casa ele ;\fi'Serícol'dia. Canta~allo . .... .... . 
Sant;t C::t~<t de :\•fi~~ricorrli;t . Re%encl~ ....... . .. . . 
Santa Ca!'a de ~l'isericordia. S. João da B arra ... . 
Santa Cn:;a <le :\'[is;ericordí:l.. Valen~1. ......... . . . 
~anti\ Ct:<.1. <ie ~1 i~~ricordi<t de Santa Rita. Barra 

tio Pirahv .' ........ ........ . ........... . 
Sccied;.r!e Fl~minen:;e de A!!T-icultur:l. e Indu~tria 

Rur.te:t. Níctheroy . . . . · .... ... ...... .. .... . 
Patrnnato ele :\fenore~ Abandonado:; do E~tado elo 

Rio. com séde em São Gonçalo ... . ... . , .... . 

!.:10 G~ü\XI)i-: llO XORTJ.: 

:\!'~ociação dns Dama~ ele Car idade. Natal ....... . 
A.ssocia.;;:ão de Professores. Natal ..... . . ...... . 
:\s!'ocia~ão dos Escoteiros ele Alect·im. Nátal . ... . 
E::coh1 de Commercio. Natal . . . ...... . ... . . . . . 

--E~cola_ F~minina de Commercio. Natal ......... . 4..... . . . . 
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Jn~tiruto ele Protecção c Assistem:ia á Inf;.nc:ia 
Natal ...... . ......... . . . .............. . 

Li~ do Ensino (Escola Dome;;tica), N:üal. .... . 
5ocicclacl~ de As~i~tenci:t Hospit.'ll:tr. ~atal . .. .. . 

RIO GR.-\:-:LoJ:: DO SüL 

A;;,oci<tç:io Beneficente S. F rancisco d~: Assis. 
Purto Alegre . . . . .. ' .... : . . ......... : . .. . 

.r\,.sociação Damas de C~ridad~:. Caxias ........ . . 
1\s:~ociação de Caricl:ule. I taquy ....... ........• 
Associação rle Caritlad~:. Santa Casa do Rio Grande . 
.'\;oylo ele ::\Iemli,:!O!'. Pelotas .. . .............. . . . 
Asylo de Orphãos N. S . da Conceição. Pelotas .. 
A.;;_do ele Orphãos S . Benedicto. Pelota:; . ...... . 
P.ihliotheca P ublica Pelotense. Pelotas . ........ . 
Ho~pital de Cariuadc. Passo Fundo ........... . 

. Hc;;pital dos Pobres. S. Borja ..... .. ... ....... . 
Jn;;tituto S. José, Canõas 1 ..................... . 

L·.:ceu Leão XJTI. Rio Grande .... : . . . .. . ...... . 
Orphanato de N . S. da Piedade. Porto Alegre .. . 
Santa Casa dt: Caridade. Alegrete .•....... . .... 
Santa Dsa de Caridade. D. Pedrito ........... . 
Santa C:!sa ele Caridade. Urug-uayana ......... . 
Santa Casa de :'-Iisericonlia. Pelota.' ... . .. ..... . 
S::nta Ca5a. de :\Iisericorclia. Porto Alegre ....... . 
Spciedade de Ecluca<:ão Christã. Pelota;; . .. ... . . 
Santa C::ts:J. de Bagé ......... .....•.. . .. . . . .. .. 

·Asylo. de;: . :Y!c:ndicidade '' Irmão Joaquim". ·Floria-
nopol•s . ...... .. . .. .......... .... ..... . 

Asylo de Orphãos S. Vicente de Paulo. Floriano-
pclis . : . . ................ -. · · · · · · · · · · · · 

..-\,;:;ociaç:io Bt:neficente "Joaquim S. 1lliago" de. 
São Francisco . . ......... .... .......... ·. 

Ho,;pital de Caridade de Joim·ille ... . ......... . 
Ho~pitlll de C;.,ridacle ele S.·· Franci!:co . ......... . 
Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Pas-· 

:sos. Lag-una . . ..... . .. . .. . .... ..... ... .. . 
Jn~tituto PoJ_,-tcchnico, Florianllpoli;: .... . .. .... . 
lnlla~cl;ule d? Senhor Bom Jesus dos Pas!'os. :Flo-

nanopohs .... .... . . ................... . 
?\frtternidade d-: Florinnopolis . . ...... ... ..... . 
Sociellacle Beneficente S. Vicente de Paulo. Porto 

Uni~o ... ....... . .. ......... _ .. . . ..... . 
Vener:L\'el Ordem 3." de S. Francisco da Penitcn

cia e H ospital de Caridade. São Francisco elo 
-~ul .. .. . . .. . .................... .... . 
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S . l',\ üLO 

.-\:<sist~ncia :i. In f ancia, Santos .......... .. ..... . . 
:\!'sociação Auxi!iadora dos Necessitados. Santos 
Al'sociação Creche Asylo Analia Franco. Santos •. 
Associação Paulista ela Dh-ina Providencia, São 

Paute ................................. _ 
:\s!'ociação }'rotc::ctora da Tniancia Desvalida, 

Santos . · .... , .......................... _ 
:\~sociac:ào Protcctora tio;; :\Iorphdicos. de:: Jun-

cliahy . . .... .. .. ... . : . · .... · · .. · · · · · · · ·-
.-\,:~ociação Sanatorios Santa Clara. Campos do 

Jr,rdiio . .... ......... . · . .. · · · .. · .. . · · · · · 
:\ .~ylo Créchc Jundiahy . . ............ . ...... . 
:\sylo Coração de )f;tria. P ir.u.:icaha .... _ ...... . 
:~s\"lo da Divina Providenci::~. S. Paulo ......... . 
:\.-;}·lo ele Invalido:-:. C:unpinn.s .......... •.... .. . 
_-\s,·lo de Tm·:tlido!i. Santos .... . _ . .... _. _ .... _. 
As~· lo tlc :\f e1iclicidadc de Limeirn . . .... .. ... .. . 
:\s~·lo · de :\'rendicida<lc:: D. :\fa ria fac\·ntha. São 

- Paulo . . .. . _ .. _ .... : . .. .. _ .-.. .":! _. _ ... __ 
.-\~:-lo ele :\Iendicicl:l<le S. Vict!nte de: Paulo. Cru-

zeiro .............••.. .. •... __ . . .. _ ... . 
:\sylo J·':tclre Eudyde,;. Ribeidio Preto . ..... .. __ _ 
C.:aixa Escolar Galeão Can·alhal . _ ... .... _ . .... _ 
·casa Pi:t de S. Vicenrc de Pnulo. Botucatú .. .. . . 
Cit·culo cios Tt:tl iano!' C:niclo~ . C•unpinas .. ....... . 
Conferencia elo Sc::.nhor Bom Jesus do Livramento, 

Bananal . . _ ........ _ ....... . ........ . . _ . 
C'on~e;:;.~. ~;ão da~ Filhõ~s de :.vr~ri ;, .-\uxili:\Clora. 

São P<lulo . . . . .... _ . _ ...... ... _ ... : . . .. . 
Crécl:c B:1roneza tle Limeira. S:io P:t\110 •••••••• • 

C:cntro de Assistcncia Social Braz-~.r coca . ..... _ . 
Escoln A~ricola " Coronel ]o5é Vict:nte". Lorena 
Escola. de <:onune.rcio "Antonio Rodrigues Alves", 

Guaratmgueta . . . .... .. . .. ....... ... ... . 
E:<cola ele Commercio "Christovam Colombo", Pi-

racicaba . . ....... ... ............. . ...•.. 
F.!>cOla Profi:.:~ional e A;-ricola. Lavrinhas .... .. . . 
1:::-:col:l P rofissional F cn:inina "Patrocínio de São 

J osé". Lorena ... ·- ... _ .... . . .. _. _ .... __ _ . 
F.~cola SUI:erior· de Commercio. Jahú . .......... . 
Gntta de Leite. Araraquara. ..... .............•. 
Iiospital ele C<~.riclõ~de de São Vicente de Paulo: 

.T undi<th:.- . . ........ . : . . . .. .. .. _ . •... . __ . 
Hospital ele: Santa Tzahel. _Tahoticabal .......... . 
H ospital Feliz Lemhrança. Tguape .. .. .. . ... .. . . 
Hospital Santa Tzabt:l. 1~auhaté .... .. . .... . . .. .. . 
Hcspital São Luiz. Ar.1ras • ... . _ . . ... . .. _ .... _. 
H ospital São Yicente de P aulo. São :\Tano(,J ... __ . 
ln:~tit11to A rnõ~ldo Vieira de Carvalho. São Paulo 
Instihtto ·de Protecção e Assi5tencia á Infa ncia. de 

Ribeirão P reto . . ....... . ......... .... . .. . 
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3 :000~000 

2:000$000 

30:000$000 
10 :000$()00 
3:000$000 

10:000$000 

10 :000$000 

10:000$000 
10:000!;>000 

10:000$000 
6:000$000 

10:000$000 

6:000S000 
4- :000$000 . 
G:000$000 
5:000$000 
5 :OOOSOOO 
r, :ooo$ono 
5:000$000 

6:000$000 
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Jn~timto D. BusctJ. São Paulo ................. . 
tn :->titnto D. E;:colastica Ro:;a, Santos . .. ..... . . . 
f nstruc<;ão Arti,;t ica cio Brasil. Siill T':tulo ..... .. . 

·1 rn1an1htde d:t ::'lfisericonlia. 'faulmté ...........• 
I mJ:tncladc:: ele S:tma Ca;;:i de ).1isericordia. Serra. 

Neg~a .. . .. . ............. . .... . ...... . . . 
I r.n:mcbdoe elo 1 I ospital llt:: ~Iiser!conlia, Santo 

;\_ndré . . .................. . ........... . 
Li~ra Op::raria do Rem e Recolhimento :\nalia 

franco. São :\ J;moel ........ . .... ........ . 
Li;::-a Pnuli,:ta contra a Tul,erc.ulo,:t:. São Pa\tlo ... . 
?\·) :tternid<tdt: de Campina:" ................... . . 
).T<ttcrnidadc de São Paulo . .. ...... ... .. ....... . 
Orph:mato Ola\'O Ferrits. Santo;; .. . .. ... . ..... . 
Orphanato Santa V~:ronica. T auhaté .... .. ....• . 
Orphanato Santista. Santos . ..... . ...... . ...• . . 

. Polycliuica rlc São Paulo . .. ... ... ............ . 
S;matorio São Paulo. Campos elo Jonlão . . ..... . 
S~nta Casa de :\lisericorclia. Ar:t<;atuha . . ... .. . 
~:ttl\a C:.,;a de !\l_i~er_icon~a. Areias . . . . . . . . .. . 
S:mta C.a"a de M t~encord1a. Araraquara . . .. . . . 
Sauta Ül.$a ch: ::\1 ist:ricon!i:l. B::tnanal . . . . ..... . 
Santa Ca,:a ele !\l i!'ericonlia. Barreto . . . . .... . . 
SHnt:t ca.~a de l\-Iisericorclia. BiiUI'Ú . . ... ...•.. 
~:mta C:a~a de ::\i i:.-:cricorclia. Cac:;ap;\\'a . . .. ... . 
~:tr.ta C:~.sa de :vfi~ericordia. Campinas . . ..... . 
Santa Casa dt: :.\1iscricordia. C:manéa . . ..... . . 
S ;J.ntn Casa de ::'llisericordia. Cnsa Branca .. . . . . 
S;·ul't:t Casa de :\'l'isericor<lia. Cruzeiro . . ...... . 
Santa Casa de !\[iscricordia. " D. Carol it,~ Ma-

Jheiro!'". São João tla Bõa Vista ... .... .... . 
Sa nta Ca~a rle ).lisericordia. Fr:~.nca . . ... . . .. . 
Santa Ca~a ele :\-tisericordia. Itararé . . ...... .. . 
Sant<t Ca!!a de :\1isericordia. T:.c~rell\· ..... . .. . 
~ama Cas:t de :Vlisericonlia. ·Lin~ . • .. .. .... . . . 
S<1.nta C:1~ de '!\-fiscricorclia. Lorcna . . . . .. . . . . . 
Santa Ca~a de ::'lfi5cricordi:L i\h.ril i:1 . ...• . •. • .. 
S:mta C:tsa de Miserit:onlia. ::'ITo;~y rias Cru1.es .. 
5 :-lPTa c,,-a de ::\·fü:ericordia. Findamonhantrab~ .. 
~:~ntn. Casa de ?l·fi:-crico~c\ia. Tirncie<• ha· · . · ... . . . 
Sa-:1ta Ca":t de Misericordia. Pirassuuun.z;L . . . . . 
$ ;una C':.t~a ~le !\:fi~ericorrlia . Quelu7. . . ........ . 
$;,n!a Ca,;;1 ele ).[isericordia. Rio Cbro . . . ... . 
Snnta C:tsa de ::'l[iscricordi<t. Santa Cruz do Rio 

P<1n.!o .............. . . .. . .............. . 
S:mt:L C :'L~< ele :?.1isericorcli:!. Sc:ntos . . ....... . . · · 
S:mta C~~a de ::'lliser.ic_ortlia. São José de Ca-

choetra ..... . .... ... . ..... . .. .. .. . .. .. : . 
S:,úta Crum ch~ :Vfisericorclia. São Simão .. ..... . 
Santa \..asa de l\Tisericordia, Soccorro . . .... .. . 
Santa CiOlsa de !\Iiser icnrdia. Sorocahil . . . ..... . 
S:mta Ca~a •lt:: Misericordia: Tatuhy . . ....... . 
Sant:l Casa do Espirito Santo· do Pinhal. .. .. . . . . . 

3:060$000 
15 :000$000 
10:000$000 
10:000$000 

3:0005000 

10:000$000 

10 :000$000 
10:000$000 
3:000$000 

20:000$000 
2:000$000 

10:000$000 
12:000$000 
2 :000$000 

30:000$000 
3:000$000 
3:000$000 

10:000$000 
6:000$000 

10:000$000 
5:000$000 
6 :000$000 

40:000$000 
2:000$000 
6:000$000 

10:000$000 

2:000SOOO 
10:000$000 
5 :000$000 
2:000$000 
2:000$000 
3:0:10$000 
6:000$000 
3:000$000 
5 :000$000 

15:000$000 
3 :000$000 

40 :000$000 
ó:000$000 

10 :OIX:$000 
50:000$000 

ó:000$000 
5:000$000 
4 :000$000 
3:000S000 
6:000$000 

10 :000$000 .. 
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.Sal)_ta Casa São Jos~ rJ.o Barreiro ......... ..... . . 
Sociec!ade Amic:-os rla Tn~trm:çiio ropular. Santo~ 
Scdecl:ule Ami~o.~ <lo~ Pobres. São Paulo ....... . 
Suócrlacle Bendicente l\funicipal Ea~rcirense. São 

Jol'é elo Barreiro ....................... . . . 
Sociedade Beneficente Santa Casa. R iheirflo Preto· 
Socie(l<ule Beneficente. T ieté . . .............. . 
Socieclarlc Protectora do A~ylo ele ?l fendi~o~. T:m-

haté ......................... . ....... . . . 

SERCT!'E 

A$,;ociac;ão Aracajul'ns c 1le Beneficencia. Aracajú 
As:;ocia.cão Beneiic.:ente. Riachuelo . .. .......... . 
As:;ociac;ão de Caridade. Annapolis ...•.... . .... 
A$~Ociação <le Carid<tde. C:tpella .............. . 
Assod;u;5o de C:tricl:ldt!. Juparatuha ..... ... •.. . 
Associ:t~ão de Caridade. :;\-Taroim .•.......... . ... 
As.~ociação de Cvida!le. Ro~ario ..... ·r ....... . 
AHoci:u;ão ele Caridacl~. São João ele D~:us. Laran-

jeiras . . ......•..........•.............. 
As\'lo rle :\Tendiciel:tcl~ Rio Br:Lnco. ele r\racaiú . . . 
.'\!;;-lo Sio José da Infancia DesYalida. de c;Lpdl:L 
Gabinete de Leitura. :'lfaroim ..... . ............ . 
Hospit:~l de Caric!ade K. S. cl:t Conceição. La-

,t{"artc> . . ...... _ ............ . .... ... ...... . . . 
Hospital tle Cirur~ia. Aracajú ............... . 
H espiral São Vicente de Paulo. Propriá ..... . . . 
Tn~tituto Hi~tori~:o e Geng-r:tohico clé Serl!ipe . .. . 
Oratorio Fe:Sti...-o Beato D. Bosco ........... . . . 
Orp~mnato São Chri:.:toYão. :\racaju· .......... . 
~ocietlarle Ben~fict<:nte Amparo ele iVT:tri:~. E.o;tancia 
Sociec!ade da Velhice Desamparatb.. Estancia .... 

Art. 6. Rc .... og-am-~e o.o; clispositi\'os em contrario. 

5:000$000 
4:000$000 
5:00í)$000 

.5:000$000 
10:000$000 
2:000~QOO 

5:(J0(i$00() 

lí:000$000 
2:000$000 
6:000$000 
2:000$000 
6:000$000 

10:000$000 
lí :OOOSOOO 

5:000$000 
5:000$000 
5:000S000 
3:000$000 

2:000$000 
20:000$000 

5:000$000 
2:000$000 
6:000$000 
4:000$000 
2 ;OOOSODD 
5:000$000 

S;1.la chs Ses:;ões. 18 de Julho de 1935. - Xa-;:icr de 0/k'Circz.. 

Parecer 

\'ê.parccer contrario ela cmcn<l:L 49. 

N. 54 

Or~~unento da Educac::ão. 

Di,.crim inar, tendo em Yi~ta o :trt. 8." da lei n. 51. de 14 de 
.Maio de 1935. o pc.'<.~oal contmcfaclo. diarista ou men;;nli!'ta . 

. · . D. G . de Educac;ão -Verba 1." - slc. 21.:22. 576:000$ e 
· 'todas' as ·clemais· dot:H;õe:; em casos analo~o~ como demonstrarei. se 
._,p.,!;.e~iso ,fôr. peran~e- a _ Cot_llt_;lissão. 
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1 u.rtificaçtio 

Diz o cit- art. S.": 

"0 governo providenciará para C)Ue, na proposta de orçamen
to st:ja111 declantdos em cada n:parti<;ão ou ~erviço, no enunciado 
da. re:;pectiva clot~c;;ão. o numero de mensalistas, diaristas c contra
ctados e. sempre que possível por categoria c por iinportancía re-
cebida.." o • 

S<:la da:; Sessões, 19 de Julho de 1935 . Edmundo Barreto 
PillfOo 

Parecer 

.-\ Commis,<ão de Finnanc;;as já pro\'i(knciou sobre o cwnpri
rncnto do decreto citauo na t:menda. assim prejudicada. 

- A Commis~ão considera a emenda prejudicada. 

~- 55 

~a verba 1. - - 'i-/c. n. 35, depois do "Poder Legislativo" ac
cr~cenrar inclusive 800 :000$_. para auxilio ao " H ospital do Func
cionario }>ublico" . 

1 u.st ificar;üo 

.-\. bancada comparecerá a Conm1issão, afim de demonstrar 
que a cmen;la ~ digna ele ser approvada o 

Sala das Ses~ões_. 19 de Julho de 1935. -Edmundo Barreto 
Pinto . 

Parecer 

Vê par ecer cnntrario d;:~ emenda n . 49. 

:\Tu,;c:u Historico. 

::\faterial. 
Onde ,;e 1~: 

)J. 56 

13 ~ Conservação daos obras artistic:L<; e: historicas âa cif}ade 
de Ouro Preto _- 50 :000$000. 

Leia-se: 

13 - Consen·acão das obras árt1sttcas e historicas da cidade 
de Ouro Preto c outrns despesas com a organir.ação do serviço 
de defesa do patrimonio historico do Paiz . (Decreto n. 24.735

0
, 

de 1+7-1934) - 50:000$000. 
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!tt .~tificacão 

A emenda justifica-se pela premente nece,-sidadc de.<lar ao ~Iu
seu Historico melhores possibilidades .para attcndcr 5.:.:~ sua!'õ funcçõe5 
ele Tnspectoria de monumento:' nacionacs (decreto n. 24.í35. de 
14-7-1934). organizando cle\·idamo:nte os serviços indispens.'\Yeis a 
~:<~e encar!!O de !!f:tnde interes~e cultural e patriotico. sem prejuízo 
de immecliatos trabalhos de restaurac;ão em Ouro P reto . 

. Sala das Sessõe;;. 12 ele Julho de 1935. - Pcdr() Ccrlmou. 

Parecer 

A emenda ,·is,'\ dar ao ).fuseu Historico mdhores possibilidades 
par;1 attemler ás suas func<;ões de inspectoria de monumentos nacio
n:tes. d:tnclo maior amplitude para a applicac;ão ela ,.-erha. Somo~ 
de pare<':er seja af.JproY-:tcl:t . 

-- A Commissão. contra o \'Oto do relator. opinou pela rejéi
c;l'io da emenda. 

N . 151 

Verba· 19.• - Obras. 

Oi~-!'e: 1 . 020 :000$000 em lo~ar ele 1 . 0(10 :000$000. 

Verhil 2 1.~ - s~thYen<;ões: 

Accn:,;ceme-~e onde cotl\"icr : 

7 . Suh,.-enc;õe!: ;\ S:mta C;~~:t de :!\Tisericordia. de 
Sohral ( Ceará) . . .................... ... . 

8. Suln-enção ao Dispensaria dos Pobres. em So-
bral ( Ce.ui) . . ....... ........... ...... . 

Justifir.aciio 

20:000$000 

20 ;000$000 

A;. duas instituições de caridarle e a~si.stencia prestam nota
veis serviço;: 5.;; populac;i5es da re~ião omle se acham situadas. mui 
particularmente aos indigente.>. nunca tendo recebido auxilio a l
gum ela União. · 

As sub\'en<:Õ~S propo5t:l.$ não acerretam :\UJ::'lllento ele despesa. 
nem :t pequena r~lucc;ão da Yerba 19.". de onde provém o au..,dlio. 
c;tu~arit trnn!'õtomo ils ohrils a qne se destinam . 

-Sala da;; Sessõe!'. 8 ele Julho de 1935.- H u111bcrto dt• Audradc. 

Parecer 

·Vide pnrecer contrario da emenda n. 49 . 
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ORÇAIWENTO DO TRABALHO 

Y.~lt:='nAS JtA ( (l)fMlSS.\0 

VERBAl." 

Ti f u/o r I - Sub-L·r.u .~ifJIIII(iin 11. 7 

Suhstitua-~c: pdo sc~uimc: 

Pc:<~oal contract:~.cln par-< os st.: rvi~o~ da Sc:çretaria de E:;t:~.do: 

5 :\uxi!i:~.rc:s 
5 Auxilia1·c~ 
1 
1 
1 
1 

Auxiliar .................. . 
:\.rtific:c .•...... ...... . .. ... 
Sc:rvc:nh: 
Auxiliar rlt: Portaria 

l i.mrltlla I!. 2 

\"ERBA 2: 

Grati fic:a<;iio 

i:200$000 
6:000$000 
5 :400$000 
4 :l:W0$000 
4:800$000 
3:900$000 

Titu.'o I - Sub-t:nHÚfJIICI~·~io n. 2 

Suh:.:titua-l'c pdo SC:J::UÍnte: 

Pe~.;oal comract:~.dn para o~ s~:n·iços technicos: 

:) ln~pccto•·es nH:c.lit:os • • ••.•... 
li _-1.uxiliares . . .... .. ...... · .. . 
6 Auxiliare.-; • . ...... .. ... . . . . 
3 :\uxiliar~,c:; contadores . . ... .. . 

lO .-\u.xiliarc!< . . . . . . .. . . . .. . . . . 
2 Contínuos . ....... . .. .. .. _ 
6 Scl"'.'Cllle!! . . •. • • . .•. ...•.•. 

Gratificação 

18:000$000 
i:Z00$000 
6:000~000 
6:000$000 
5:400$000 
4:800$000 
3:600$000 

36:000$000 
30:000$000 
5:400$000 
4:800$000 
'4:~00$000 
3:900$000 

.84 :900~000 

54:000~000 
122 :400$000 
36:000$000 
18:000$000 
54:000$000 
9:600$000 

21:600$000 

315 :600$000 
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Emcuda li. 3 

VERBA 2." 

Tituln I - Sub-cnusÍfJilli(Ü" 11. 3 

Pc:':<oal ccmtraetado para :<cn·ic;:n dc: fi:<cal iza~ão: 

J l F i!<C:!('!< clu Trabalho . . ...... . 
9 Auxiliares . . . ... .. . .... . ... . 

.20 .\uxílíarc~-fi scat'=' . . . ...•...• 
26 Au:..ili:trc:-s . . .......... ... ... . 
4 P r epostos ele rí~cal . . ........ . 
1 .\uxílíar clt: JYlrtHría . . ...... . 

r: 11/t'Jitifl 11. 4 

VERBA 2.• 

Grati i ícac;ão 

12 :000$000 
7:200:\000 
(Í:000$000 
5:400~000 
3:600~000 
3 :000$000 
• 

7'i tulo I - Sub-couÚ[Jmr( ci" tr. 1 

Suhst itua-sc: pelo sc:;,:uintc: 

132 :000$000 
64:ROO~OOO 

120 :000$000 
140:400$000 

14:400$000 
3:000$000 

474:ó00$000 

I 'cssoal tspccializado r:: tc:chn ico. commí:<si onaclo ou contractacio : 

1 ~upcrín~endr::nte ......... . 
J Contador . . ............. : . . . 
1 The~oureiro . . .............. · 
-1- · C'hcfcs tic díví~ão . .......... .. 
3 Chefe:; de: ser\'Íço . . .... . ..... . 
4 :\u~iliar~:s de 1: dm:se : ... ... . 
6 Auxiliares rle 2.~ d as!<c .. .... . . 
I Contínuo . . .. . ... -.. . • . • . . .. 
2 Sen·entes . .. . .... .......... . 
1 .\Tcn,:;tg-c:iro . . ............. . 

.ó Tardd-:-os-nmnilo res . . ..... . 

Gmtí fi cação 

30:000$000 
18 :000$000 
l S :000$000 
12:000$000 
9:600$000 
7 :200$000 
5:400$000 
4:800$000 
3:600$000 
2:400$000 
3:000$000 

30:000$000 
18:000$000 
lS:000$000 

. 48 :000$000 
2S:R00$000 
28:800$(lQ() 
32 :400$000 
4 :R00$000 
7:200$000 
2:400$000 

IS:OOOSOOO 

236 :400$000 
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Emcuda 11. 5 

VERBA 2.• 

Titulo lT - Sub-r:Cinsiynação 11. 2 

~uh~titua-~e pelo seguinte: 
'Pe:<,:o ::~l t:lrefeiro do Sen.·i<:o ele Tdentifica<:ão Pro

ii:-;;ional e achnittidl) n:~. officina typographica 
elo DepaTtamento · de E statística e Publicidade 
para o Sen·ic;o (l;t C<trteira Profissional. criada 
pelo decreto n. 22.035. de 1932. e da regulariza
<::io do~ livro!: de registro ~ahelecida pelo arti
:::o 12. e sua~ alineas, do decreto n . 21. !Só. ele 
1932. como lli!'po!'tO no decreto n . 22.489. de 
1933. inclusi.,.e ajudas de CU!:tO. diarias. servic;os 
c:-.-tTaordinarios. e. hem assim. cliarias ao ser
Ycnte cnc-arre~adu elo serviço de correio. para 
!;11:1. !:onclucc;ão. á razão de 2~. em 365 dia~. . ... 651 :630$000 

F.mcuda 11. 6 

VERBA 2.* 

Tit:t!n Tf- Cousi_quaciio "J1ataial" 

Suhstitu:t-!:e pelo ~e~inte: 

I - ~Taterial Pennanente 
1. :\foyeis. :1rd1iYos. machinas de 

C~l'l'C\'Cr. calcular e outras. uten
sílios para escriptorio. ohjectos. 
mo,·eis e utensílios para iclentifi
cnc;ão. li,·ros. re,·istas e iom;'le<: 
por compra e encadernac;'ão dos 

TI - :\f:'lterial de Consumo ou de 
'I'ransfonnac;ão 

2 . Arti~os ·de · expediente e material 
necessario á confecção de cartei
ras profi~;sionaes. talões de emo
lumentO'> e demnis imprc~sos e 
fichas nccessaria.~. materi~l r.ara 
encatlernaçã(). mater ial para illu
minac;ão e o necessario reparo. 
asseio e hy::riene do edifício e 
su:ts clepenclencia!: e ao:< :::en·ic;os 
semelh<mte~ . . ........ .. ... . 

3. U;,iformes para o pessoal ela por-
taria . . ..... ...... . ... ..... . 

70:000SOOO 70:000$000 

140 :OOOSOOO 

l:SOOSOOO 141:800$00Ó 
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~- Despesas de tdephone, gqz, luz 
e "enér~ia electrica e telegrammas, 
pagamenw de aluguel de machi
nns llCCl:s~aria~ á mechanização 
dos serviços, reparos. concertos 
de machinas de escrcvet·,· calcular 
e outras, e dos moveis, dc~pesns 
ue conducção do pessoal em obje
cto de servic;;o publico dentro da 
respccth•a séde ou ióra del111; car
retos e fretes em pro\·eito do ser
\"iço e outra;; clespes<ts miullas e 
de prompro pagamento . . •.... 

5. Ligeiros reparos e cons<:rvação 
do edifício ................. . 

VERBA z: 

110:000$000 

5:000$000 

Titulo Ill- Sub-cousignação 11. 1 

Substitua-se pelo seguinte: 

11 5 :000$000 

326:800WOO 

P ara pagamento uq pessoal mensalista e tareieiro m:cessar io aos 

re;;pectivos ser\"iço;;. inclusive gratificação ao pessoal con"lllnissionado. 

Commi~sion:.mento de prc:sideme;; .de 
Juntas e Commissões ........ . 

8 Au.xiliar es para Juntas . . .... . 
2 Auxiliares para. D. T. ~[. . .. . 
4 Auxiliares para D. T. :\1. . ... . 
1 Auxiliar para D. T . .:\i ..... -.. 
2 Sen·~ntes "para D. T . .:\L ... . 

Grati iicação 

12:000:3000 
7:200$000 

12:000SOOO 
5:400$()00 
4:800$000 
3:000~00 

36:000$000 
57:600$000 
2.+-:000~000 
21:600$000 
4:800$000 
6:000$000 

150:000$000 
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Emrl!da 11. S 

VERBA 3.~ 

PL·ssoal - Titulo ll - Suú-coll.ti[JIIat;5rl 11. 2 

Suhstitua-se pelo ~~guinte: 

re~!~>:l.! c-ontrm:t.·l<lo ;tçce~sorio ao ser~· iço . 

1 Auxiliar para s~n·iço_ photO$la-
ticc~ . . ............ ... ..... . 

Z Auxiliares ............ . .. . 
5 Auxiliares . . ..... ..... ... . . 
S .-\uxiliare~ . . .... ....... ... . 
2 ~c:n·entc:s . . .............. . 
1 :\u.xiliar de ponaria . . .... .' .. 

F.m:·:u{a 11 . 9 

VERBA 5.• 

Grati fic:tção 

9 :600$000 
7:200~000 
5:400SOOO 
·4:800$000 
3:600$000 
3:000SOOO 

Titulo l-- - Sub-C(Insigncu;iío 11. 5 

~nh:-titua-se pelo seguinte: 

l't'::::o:\1 contractado para o:; diycr!los ~er..-iços. 

.-\u.xiliar 
_; .-\ uxil i ares 
-t Auxiliare:. 
2 Auxiliares 
3 s~r,·cntt:$ . . . .. " ....... .. . 
3 l)iaristas a J :i$COO . . .... .. ... . 
2 Diaristas a 11~ .......... . 
(í Diaristas a 8:5000 . . ......... . . 

Gratificação 

12 :000$000 
6:000$000 
5:400$000 
4:800$000 
3 :600$000 
5:475$000 
4:015SOOO 
2:920$000 

9:600SOOO 
14:400$ooO 
27 :000$000 
38:400$000 

7:200S000 
3:000$000 

99 :600$000 

12:000SOOO 
18:000$000 
21 :600$000 
9:600$000 

10:800$000 
16:425$000 
8 :030$000 

17 :520$000 

113:975$000 
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l;mo:miu 11. lU 

VERBA 6." 

Titulo 1 - Sub-cousigJiaçàv 11. 1 

Em n::z de 1 Dir~ctore,; d~ Secção leia-se: 

3 Directores de Secção . 

Em.::11da u.. 11 

VERBA 6." 

TillÚO 111- Sub-cunsigmu.;iiu u . . -1 

SuL~titu:t-se pelo so::guimc : 

l'e~soal contractado da Typog-raphia. 

1 Linotypista ... . .... . .. . .. . 
1 ~lonotypist;l .... ..... . .. . . 
1 Fundidor-monotypista .... . 
1 Compositor de 1.• classe . . ... . 
1 Compositor ele 2." classe .. ... . 
3 Compositores de 3." cla~se .... . 
1 Compositor de 4." classe 
1 Auxiliar de compositor .... . . 
2 Impressores de 1. • c1 asse ..... . 
2 Impressores de 2." classe: .. · . .. . 
1 impressor de 3.a classe ....... . 
1 Pautador-cortador ....... . 
1 Pautador-ajuclante . ...... . 
2 }largeadores ............. . 
4 Encadernadores de 1.• classe .. . 
4 Encademadorcs de 2." classe .. . 
1 Eacadernador de 3. • classe ... . 
3 Encaclernadores de 4. • classe .. . 
1 Carpinteiro .............. . 
1 7\.lechanico . ........ .... .. . 
3 Serventes ................ . 
1 

G
-) ... -
ratllH:açao 

7 :200$000 
6 :480$000 
5:640$000 
7:200SOOU 
6 :480$000 
5:760$000 
4:560$000 
3:6()0~UOO 
7:2oosooo 
6:480$000 
5:7605000 
5:í60SOÓO 
3:600$000 
3:120$000 
6:000$000 
5:400$000 
4 :800$000 
-l-:200$000 
5:040$000 
4:320$000 
3:600$000 
3:600$000 

7:200$000 
6 :480$000 
5:640$000 
7:200$000 
6:480$000 

17:280$000 
4:560$000 
3:600!jj(}OO 

14:400$000 
12:960$000 
5:760$000 
5:i60$000 
3:600$000 
6 :240$000 

24 :000$000 
21:600$000 
4 :800~000 

12:600$000 
5:040$000 
4:320:$000 

1 o :$0\J$000. 
3:600$000 

193:920$000 
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Em.·ndu 11. 12 

VERBA ú.' 

Titulo IJI - Sub-consign<H~ão n. 5. 

Substitua-se pelo seguinte: 

Pc:;soal contractado incumbido do serY~ço de Estatística. 

2 Auxiliare,; technicos . . .. . . . . . 
2 Auxiliarl">i .. . ... ... .. . . . . . 
.;. Auxil iares .. ... . .... . ..... . 
5 Auxiliare,; 
4 Au..xil iart:>i 

E.uJ<•uda 11. 13 

VERBA 7.• 

Gratificação 

9:ú00$000 
7:200!;i000 
6:000$000 
5:4{)0$000 
3:600$000 

Tiufo Til - Sub-consignação 11 . 3 

Substitua-se pelo Sef:'uinte: 

· Pessoal contractado para di\·ersos serYiços: 

GratifiC'.u;ão 

2 Auxiliares . . 6:000$000 

Emenda 11 . 74 

VERBA S.• 

Tit·nlo IT! - Sub-consignação 11. 3 

Substitua-se pelo seguinte: 

Pe.c;5oal contractado para diversos serviços . 

Gratificação 

3 A u..-.il i ares 6:000$000 

19 :200$000 
14:400$000 
24 :000$000 
27:000$000 
14:400$000 

99:000$000 

12 :000$000 

12:000$000 

18:000$000 

18:000$000 
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Em.:11du. 11. 15 

VERBA 9.• 

· Titulo li - Sub-couiiyuu~·iio 11 . 3 

Substitua-se pdo seguinte: 

Pcs~oal comractauo \mt:nsalista, diarista c operarias). 

6 Fi::;cae::s ..... . .............. . 
10 Au..-xiliares ... .... . . . .•.... 
45 Au..-xilian:s 
24 Au..-xiliare::; 
20 A~xiliarc,; 
20 Se::rventc::s 

VERBA 10.~ 

Grati iicação 

12:000$000 
í:200$00U 
6:000$000 
5:400$000 
4:800~0 
3:000~000 

Titulo Il - Sub-couúynaçiicJ 11 . :? 

Substitua-se pelo se~inte: 

Pessoal t..:Olltfactado p;u·a di versos scn·iços . 

1 .-\ssistcnte chefe . . . .... ..... . 
2 .·\ssistente-techuico,; . . .. .. .. . . 
2 Sub-assistentes technicos . . ... . 
1 Ajudante de 1.• . . ........ .. . 
6 Ajudantes de 2." . ...... .. .... . 
5 Ajudantes de 3." . .. ........ .. 
5 Auxiliares . . . ..... . . ..... . . 

11 Au.-xiliare.s . . •.. . .•.. ..... .. 
12 Auxiliares . . ........ .. .. . . . . 
10 Artífices . . . .. ............. . 
10 Artiiices .. . ........ ... : .. .. 
5 Serventes . . .. ......... . ... . 
3 Au.-xiliares de pottaria ........ . 

16 Diaristas . . .. ........ .... · ... 
10 Diaristas . . •. . ... ... . . .. .. · . . 

Gratificação 

24:000$ooa 
19:200~000 
18:000$000 
15:600$000 
12:000$000 
9:600$000 
~:400~000 
7:200$000 
6:000$000 
5:76o$ooo 
4:800$000 
3:600$000 
3 :000$00.0 . 
3 :650$000·' . 
2:9Í0$000 . 

72:000$000 
72:000!;)000 

270:000$000 
129:600$000 
96 :000$000 
60:000~000 

699 :600$000 

24:000$000 
38 :4!10~000 
36:000:;>000 
15 :600$000 
72:000:;>000 
4$:000:SOOO 
42:000$000 
79:200$000 
72:000$000 
57:GOOSOOO 
48:000$000 
18 :000$000 
9:000$000 

58:400$000 
29:200$000 

647 :400~000 
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E:\TENDAS DE PLENARIO 

Emenda n. 57 

\'erha 1." - Secretaria de E stado. 

S 'c n. 7 - Pe!!'soal contractado: (discriminar os cargos e as 
n·n.uncrac;õe,;. tal como figurã no n. TV- .Actuariaclos). · 

J 11Stifica(r1o 

Trata-se de cumprir o clispo!õt(') nn :trt. 8.0 da lei n. 51. de 14 
ele ~!aio ele l 935. que diz: 

" O govemc pro,·idcncinrá para que. na proposta de or,amen
to ~ejam declnrac\(')s em cada repartição ou serviço no enunciado 
ela respecti\·a dotac;ão. o numero ele mensalistas. diaristas e contra
c:taclos. e !'empre que polõsivel. por categoria e por importancia. •e
cehida. ,. 

S:~la ·das Se!':-Õe:', i i de Julho de 1935. - êdmmufo Barreto 
t>iut(l. 

Emenda n. 58 

Vcrha 2 .• 

Departamento Kacional do Trabalho. 

S.'c. n. 2: 

Discriminar os cargos e as ren1um:rações do pessoal contra
ctado para os sen·ic;os technicos . (Tot:tl de 316:000$.) Pag . 10 cta 
proposta . 

S/ c . n. 3: 

Discriminar o pessoal contra.ctado para o serviço de fiscaliza
<:iio. cxc:luindo-~e a parte reft:n:nte ás despesas com o serviço de · 
fi!'calizac;ão. que deve ser incluida na rubrica "Material", manti
das. porém. a;; dotações. no total de 475 :000$. já consignada no or-
<;amemo eles te e:xercicio . · 

/l:stifica~ão 

Quanto a 1.· parte. trat<t.-se de observar o disposto no art. s.· 
da lei n. 51. -

Sobre a 2.• emenda. é nece.o;~ariÓ o desdobramento, porque não 
póde ser custeada despesa de pessoal pela verba material ou vice
,·ers.."l . 

Sala da~ Ses::ões, li ele Julho de 1935. - Edumndo Barreto 
Pinto . 
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Emenda n . 60 

Verba 2.1 
- Departamento Nacional do T rabalho. 

lT _ Sen·ic;o de Identificação Profissional. 

F;m:r a cli:<crimin:tção elo pe~~o;d do Sen:iço ele ld~ntificação 
l'rnfission:tl. na,; importam:ias de 236:400$ e 751 :680$. tendo em 
vist;t o disposto no art. S.", da lei n. 51. de 14 de :\I aio de. 1935 
e já transcripto abaixo da: .prin1t!ira emenda ao orçamento do Tra
halho. 

Sala da!' Ses,;ões. li de Julho ele 1935. - Edmuudt> Hu.rrcto 
Pil!tO. 

Ememla n. 61 

\' erh;l 2.• - Departamento N acionai elo Tra!Jalho. 

Di:;crimin;ir na forma do art. 8." da lei n. 51. de 14 de :\[aio 
de 19.1.5. o pessoal tareieiro I. on. pelo meno:~, o numero m:tximo 
de tarefciro,: l hem como :ts quõl ntias qc~ s.:rão arbitradas como 
~ratificações_ 

Sala dns Scs:<ões. 17 de J ulho de 1935. - Edurmrdo BarrctfJ 
Pirrto. · 

Emenda n . 62 

\'erha 3.• - Dep.1rtamento Nacional de Propriedade Industrial. 
Discriminar o pes~oal contractado ( 11 - S/ c . n. 2 - réi:~ 

100:000$). tendo Clll Yi~t<l 0 art. 8.'' da lei 11 . 51. c\e 14 de ~faiO 
ele 1935. 

Sala d:t$ Ses,-i'ies. 17 de Julho tle 1935. - Edmundo Barreto 
Pinto. 

Emenda n _ 63 

Vcrha 5." ·- Departamento Nacional do Povoamento. 

If. Hospedaria de hnmil:,rrantes da Ilha d:t:' Flores. 
Discriminar o pe~sonl. a que se refere a s/c . n. ú. tendo-se 

em ,·ista o que di:;põt: o. are. S." ela lei n . 51, d~; 14 de ,faio ue 
1935. 

Justijiccrçlio 

Dada a exiguidacle do pr:tzo. não me .; possh·el fazer a dis
criminação. me:::mo porque para isso necessitava solicitar informa
çõt:s ao go,·erno. 

:\ Secção Technica da Commissão de Finanças e o illustre 
Rel:ttor não terão. entretanto. ilifficuldade em obter os esclareci
mentos necessarios para a discriminação exigida pela cit. lei n. 51. 

Sala da!< Ses.;ões, 17 de Julho de 1935. - Edm undo Ba·rretq 
PilltO. 
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Emenda 11. 64 

Departamento de Estatística e Publicidade. 

111. S/ c. 11. 4- 194:000$000. 
S/ c. n. 5 - 100:000$- 294:000$000. 
Discriminar o pessoal, na forma do art. 8." da lei n. 51, de 

1-l- tk :\!aio ele 1935. 

Sala das Sr.ssõc-s. 17 de Julho de 1935. Edmrtm!o Barreto 
Pinto. 

Enumcla n . 65 

Vcrha 7.". 

Con~clho ~acionai do Trabalho. 
Di~criminar. na forma do art. 8.". ela lei n. 51. de 14 de 

:\faio de 1935. o pessoal con~raclatlo (s/c. n. 4): réis 12:000$000. 

Sala da=' Sessões. 17 de Julho ele 1935. - Edmundo Barreto 
Pinto . 

Emenda n. 66 

Verba s.•. 

Departamento de Seguro:; Privaclos e Capitalização. 
Di5crimin:u·. na iorma do art. S.v da lei n. 51. o pessoal con

lractado a que se refere as/ c. no total de rêis 18:000$000. 

Sala das Se$5Ões. 17 de Julho ele 1935. - Edmu11do Barreto 
Pin:o. 

E menda n . 68 

Verba 9." - Orçamento do Trabalho. 

I n~pectorias Regionaes. 

Discrimina; o pessoal eontractado ( sfc n . 3 - 700 :000$), . na 
fonna do dispo!<t O da lei_ rr . 51, de 14 de :\-Ia i o de 1935 . 

Sala das Sessões. 17 de Julho de 1935. Edmundo Barreto 
Piuto. 

E menda n. 69 

Verba n. 10. Irrstituto ·Nacional de Technologia- Discrimi
nar. n1t fõrma elo art. 8." da lei n. 51. de 1'4 de Maio do corrente 
anno, o pessoal contractado _ . s/c. n.' 2. no total de 647:870$000. 

Sala das Sessões, 17 de Julho de 1935. - Edmundo Barreto 
Pinto. 
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Parcar 

N s . 57, 58. GO. Gl. 62. 63. G4, 65. 66, ú8 e 69. 

As emendas acima enumcradn~ .. apresentadas todas !)Clo nohrc 
Deputô'ldo narreto Pinto, ;'l.ttestam a sua operosidade e o devota
mento com que procedeu no estudo das diversas propostas orça
mentarias: julgo-as no emt;u1to prejudicadas porque ns exigencias 
que cnccrr:tm. ante:~ mesmo de ne~r;, com missão iniciarmos o estudo 
em apreço. o Sr. :-.1inistro do Trabalho. Inr.lustria e Commercio 
j:i. havia em·i:tdo ;, secretaria cle!\te orgão technico as discrimina
ções e-'igidas não foram cllas de inicio incluiclas na proposta en
vada ao E:xmo. Sr . ~l inistro ela FaY.cnda. porr1ue a mesm;t lhe foi 
re111ettida anterionm:ntc a 14 de :.\!aio p. p., data da promulgação 
da lei n. 51, que isso exige. 

Em ~ua emenda n. 58. desej:L tamhcm o illustrc collega a se
paração rei~:rente a despesas de serviço de fiscalizac;f<o pela espe
cificação apresentada e incluída na proposta. yerific.'l-se que essa 
despesa é toda de caracter pes!'onl. não havendo por isso razão 
p:\ra a distinc<;ão peclida. te11do sido exc),pidas a~ palavras: inclu
sive despes.1;; com a mesmn finali(lnde. 

Emenda n. 59 

Ver!,a 2: - Depnrtamento ~acionai do Trabalho. 

Onde $e diz na s/c. ra. 5 "do Trahalho" 

D iga-se: 

"do Trallalh(l ,. CNtgrc.çsn d,· Scicncia.ç .-1dm!nistmliz·ll.,.· •. réis 
80 :000$000". 

ht!tificaçiio 

O CoYcrno Brasileiro iá foi com·idado, oHicinlmcnte, para 
representar-~e no Congresso· J nternacional de Sciencias Adminis
trath·as. 

Não ha augmento cla eon!ii~ação. tendo em yj,;ta 11 dotação 
constante ela lei n. 5. que é de 80 :000$0~0. 

Sa!a d.1s Sessões. 17 de Julho de 1935. - Edmundo Ba'rrtto 
Pi1:to. 

Parrccr 

Assignacl:t tamhem pelo illu~tre ·· !=Ollega . Darreto Pinto. essa 
emenda não ~ó manda auicionar as pah1vrds: a e Congresso dt: 
Sciencias Administrath·as" como acresce de vinte contos de réis 
a verba dessa dotação . 

Estando esta commissão empenhada no equilíbrio orc;amenta
!'io, não é aconselhavel augmentar-se dotações desta natureza, além 
c!Jsso, necessario é dizer-se que o nosso g-o,·erno recebendo o hon-
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roso convite pn::n fazc!'-se rcp,·e,-('ntar n~sse Congre:;~o. não se 
compron~ctteu em manc}:tr qualquer delcgac;ão especial para isso. 
Por es:<c!i' motivos d~u meu parcct!r reg-eitando a emenda em apreço. 

Emenda n. 6i 

Tran~fira-:;e. p:tra a verbJ. 8.", Departamento :Nacional de Se
guros Privac!os e Capitalir.ac;ão _ a rubrica II. Pessoal do Departa
mento . .:te. Inspectoria de Scl,ruros - S/ c. n. 2 - 183:600$; 
99 :000$ e 75 :000$. sub-consig·nac;fio e~:m '1UC. por engano, no meu 
modo de ,·er. iig"ura na ,·crha 9.• - lmpectori~ Regionaes . 

Sala uas Se::sõe~. l i de' Julho de 1935. - Edmundo Barreto 
Pinto. 

Parecer 

A classiíicac;ão a IJUC ;e retere essa emenda esti certa e não 
1h;;;c: ser modi iicada. .:\ or;;a.uir.ação deste :Vlinisterio, mui acerta
damente. agrupou numa sú verba os seus :::crviços ·nos Estados. 
E~sa orientac;ão traz g-r:i'údcs beneficios não sú · de urdem finan
ceira. po:s r eunem num >Ú prt~1lio diversos departamentos. tra?.endo 
a:;sim uma economia de ah:guei:> e outros pequenos servic;os. como 
tle ordem admini!'trativa c moral. pois cent ralil!a num só local os 
~en·icos dependentes da s~de central. hcil itando ao )1inisterio me
lhor ~;ommunical::'io e f iscali7.açio. dando tambem ao insp:!ctor r e
~ional um comrõle de todos os scn·ic;os a c;trgo co }!inisterio. 
Por esse,; motivos opino para IJUC seja mantida a proposta, regei
taudo cle~se modo a ememla ;~.presentada. 

E mencl:l. n. íO 

A· n:rba 11 - Subvenc;ões e auxílios. 

II - .-\u.xilios di,·ersos : 

Accrescemc-se a :>eguinte sub-consigt1ac;ão: 

.-\uxilio para :ts despe::.'\$ com a installação do Hospital do 
Funccionario Publico. creado pelo decreto n. 24.217, de 9 de )!aio 
dt: 1934. 800:000$000: passando o tot:l.l ela verba a ser da impor
tancia de 3 :270 :172!?000. 

Sala das Sessões.· lS dt! Julho de 1935. 
Sor.;uâra Pc11ido . 

Justijicaçtio 

::\Ielhor justificação da emenda supra não poderia. ser apre
~ent:tda do que a constante das cousidcrauda com que o digno 
Cheie do Govemo. o honrado Dr. Getulio Vo:trgas. antecedeu de
creto mostrando a necessidade da creação do hospital destinado aos 
funccionarios publicas .civis. e que abaixo transcrevemos: 
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"Considerando que o Estado - deve assistcncia directa aos que 
se dedicam aos seus serviços. prestando-a niio só i1os casos de in
valide7. e e"-"trema velhice. mas ainda l!lll defesa da saucle e da vida; 

Con~iderando ·que das boas condições physicas ·do empregado 
promanam maior coefficiente do trabalho c melhor disposição ao 
regular exercício da5 sua5 func<:ões no carl;O: 

.Consideranllo .<JUe. tendo acudido desde long-os anno5 com as.
sistencia medica aos que .. compõem as classe~ militàres. funé.lando 
hospitacs. onde são t:ccolhiclo~= sem cli~tiocção de l:'ostos. dt!vl! a. 
~aç.,'lo. no regime republ iç;mo, em beneficio elo proprio serviço 
puhlico. assegurnr igual dei~s.'\ aos ~!!i-vi dores da classe civil. · que 
constituem na ;;:-encralidadl! numeroso proletariado intellectual; 

Consiclc:-anc!o CJUe varios E~tados <ht União. e até a Prefeitura. 
elo !Jistricto Ft!cleral. já promo,·eram as providencias conducentes 
á realização dessa nobre e louvavcl iniciatiYa. de modo que possam 
proporcionar :usistcncia medica e hospitalar aos 11ue d~dÍL-dm a sua 
a.ctiviclacle ao:; servic;o~ da Administra<:ão publica; 

Considerando CJU~. resolvida por eífeito do dccre.to n. 24.217. 
<le Q de ~laio de 1934. a fundação do Hospital do Funccionario 
Publico. cumpre não se procrastine a construcção do ediiicio des
tinado :i ~-ua in~tall:tção. em <Jue !'e ~mtt:nham todos os lien·idore;; 
do E~tado. por lhes min~arem recur:~os que lhes assegurem a as
sistencia medica ele que eventualmente precisam: 

Considerando qúe a reconhecida deficiencia de estabelecimen
tOli ho~pitalares na Ca!>ital da Rcpublica. onde não pequena parte 
é constit-.tida de funccion<~rio!ô puhlicos c pessoas de suas f'amilia:;, 
justific-a todo o l!slorço no ~entido ele dotal-a de mais uma insti
tuição de~se genero; 

Considerando. finalmente. que o allucliclo decreto nume
ro 24.217, creando o hospital. facilita a sua manutenção. porque 
t:.:dgl! dos interessados uma contribuição permanente deduzida dos 
respectivos vencimentos. " 

LE\.J~I . .-\(.\0 ClT.\D.\ 

Decreto n. 24.217. de 9 de ).•Jaio de 1934 

Transfere para o Tnstituto de Previdencia dos Funccionarios 
Puhl.icos da União o saldo e:-:istente no Fundo E special creadc1 pelo 
decreto n. 19.482, de 12 de Dczemhro de 1930. e cl;\ outras pro
videncias . 

O 01efe do Governo Provisorio da Republica dos Estados 
Unidos do Brasil. usando da faculdade que lhe foi criado pein de
creto n. 19-:482. de 12 de Du.emhro de 1930. e. 

Considerando que o Fundo Especial criado pelo decreto nu
nwro 1!> .482. dê 12 de Dezembro de 1930, revigorado pelo de nu
mero 20.989. de 21 de Janeiro de 1932. para ser empregado no 
serviço ele localização de trabalhadores nacionaes, em primeiro la
gar, e · de estrangeiros residentes· no Paiz, eni segundo, foi consti
tuído pelos descontos effectuados sol>re os vencimentos dos funcdo
narios publicos; 

7 
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Cuu~ideramlo 'Jllt" tles:<e Fundo E~pecial _1a foram retirados 
meios · pant :ltlx!liar a funcl:u:;ão de um retiro para o Syndicato da 
União dos TrabéLih.a~Jore~ do LivTo c do · Jornal. bem como para 
c~n~truct;ãn rlc: pretlic;:< clesti ;1:1dn~ <t opera rios: · 

Consideranclo que " sa lc!o <'xistente elo alludido Fundo Espe
cial pôde ser utilizaclt• para o inicio da fun<laç:\o de um hospital 
clestina~Jo a rc:colhcr. IJ ilitml" enfermo~. os . fnnccionarios publicas 
çj,·i,- th União. e '~lll' tal fundação. dispemamlo-lhes, 110s momen
t0.~ mais an:,.rustiosos. a a:;,:istencia imprescindh·el que .lhes n:dur. 
do modo mais ~Ct;,.in:l o:< Yencimentos já minoraclos pelo desconto 
tl:ts liccn~a,:. n·m re:<,Jh·er problemas tlc interesse dessa g-rande das
se de servidnre~ rlo E~t:t<IO. vercl:tde: ro e,:reio ela. admini~tr<t<:;ão 
puhl icn: 

("onsiclcr:m<lo. nt·:n sú. c1ue t.•~ milit;cres. t!esde llluito. P'JSSut:tn 
hospitacs tt san:uorio~. cleddamcmc app~relha(l<)~. p:ua e,;sa hene
fka iinalidadtt. que tão reltYanto:~ :;cn·i<;o~ lhe:: têm proporciona
elo. mas tambe1n qntt :tl;.!llllS F::;r:tdo.; e ;, l're feitnn\ do Di.~tricto 
Fer!cr;tl L•Jmaram prt•\·irlcncia,.. dt-~rinada,; ao amparo hospit:ti:tr de 
;;eu~ sc .. , ·i<lon:,;: 

C onsiderando . iin:.llllc::IJtc::. •J liC. lll~<Eant.e a providencia do r•·e
~enre cle•:reto. ::cmclhaute emprehendimento. tão ncce~sario :t mi
lhare,: <!e pc::st•a::. ::o:rú inidatlo. ::em onu:: pa ra o~ cofre:; publicos: 

Art. 1." fica rran:: íericlo para r> Instituto · tle P rc:,·iclencia dos 
Funcciunariu:: Pul•l icos ria Gnião o saldo. escripturado em deposito 
cxistcnt~ .no Fundo E:>pccial criado pelo decn:to n. 19 :481, de 12 
de Ot.'?.cn:hro de 1930. rt\·i~ora<lo pelo de n. 20.989. de 21 de Ja
nei ··o tlt· I <JJ2. p:. r;~ oppr,.·tuna•nenk ~e f <tjJplicado 11a~ llc~!Je~as de 
fnndaçfw elo " "H o,;pit:tl elo Fttnccionario P ublico '". 

:\rt. 1:· Trinta dias apr'>s a puhlicac:;:ão do presente decreto. 
:t repartição C•)mpetenh:. á rtqui~ição do ~l i ni:.teric> do Trabalho. 
lndustria e <.:::ommcrcin. pro\· idcnciará quamo ao recolhimento da 
imporlancía exi::t~ntl· ~m ~:Lldo. e.xpedi~n te 'lllC serú fei to illllc
pendeni-em~rlte de qna~st1ucr encontro,; de cont<~.s que por~:entura . 
a l~g-islacão · \·i g-ente detenuiiw. entre o Jn~titnto de Pre,·idenci:t dos 
Funccionario,: d:t l,;niã o ~ a Faz~n cla N;l(;ional. 

:-\ ~·t. 3." .~o .\I in i:< t<:rio dr. . Trahalhn. · lndn::tria e Commercio 
incumhirú. após o r·ecolhimentn a ~1ne ~t: refere o at·ti~o anterior: 
hai:xar in~'tl'ucc::.:-• t<s relati,·as f1 con~trucção dn elli fiei o do "Ho:;pi_
tal dn Fun.::ci01:ario l·'ublico .. ..- :;ua apparel ha~t:lll completa ao:-; iins 
il c;ue ~c: clestin:t . 

Art. 4." Fundado . o ·' H o;;pit;ll do Funccionario Puhlico'", n dle 
terão in~re~::o. com al' p..-:;:;na :; :!c sua fam i!ia. a que se refere o ar
tigo 380 elo Regnl:unen1n Cer:1] clt' C(ullahilitlaíll". Puhl ic·:t. todos os 
iuncduuat·ios e empreg-.Hios publico,;. aposentados. tdf.:cth·ol'. con
tractadn,;. mem~listas e diari s::ts. podendo o ;\_riniste,rio do 1~raba-
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iho. Tnclu:;triR -.: Cnnmlt'rci~ irldu'ii· na~ instrucçiie~ ri<: CJU<! trata o 
arti!;o :mt~:l·;,.r um cl.:sconto minimo sohre o~ 1'cspt>ctivos vo:ncimen
tu.>. :1 tit1.1I•J de ~:omnhuic:;:ão lw~pi!alar . 

:\rt. 5." 1{~\·o~un-sc as disposic:;:ií_es em c.:ontrarin. 

Ric, ck Jan~il-.~. 9 rlc· \l nio .!.- 19.>4. 113." cl<o l.w.h:p<::11clcm:ia e 
4(·.'~ <l;, Kc:pn h li c a . 

) <'CI']IIilll 

(;1-;TlH.lO \ - .\Rc:.~!:. 

p,·tf.rn SalrJado Filho . 
<)s-;;,•a/dn .·lranlra. 

~~~ta c:nh:ncia. ~uh~c;-ita pelos nnhres c.:olle~<lS Deputnclos \fo
ra.::: l'ai ,·a c ~o.~neira l'eni•l•>. nã:J p<'•clo: clt>ixar ele ter meu p;u·e
C\!1' f:!,.,,, :t\ ·•:1 qu:11no a() s.:u n~o:i-ito. su:t justificação feita aliá:: 
c•Jill ;,,; .. con,-iclc:r:tncla ,. <k> decn: to c.:nm que: o ciig-~10 ~ntiio · Che f c 
clt• Gcwerno l'rovi:<nrin crc:ou o llospital rl.:st inado aos funccio
Jr.lrib~ pnhlico• •:ivis. nãc• J•c:·mitte clm;iclar ela jllstiça que eila en
rt:l·ra. Tem ck fat'lo •> ~ovc:rnll tia Rt·puhlica rlidrla de honra par a 
ct:lll c~~c:- ~cu; rkdica• :n~ !<t:I'\'Í<I<.>rc:<. pois. :unpar:tlldo n~ssc par
ti\'nlaf cnn1n do: f:r•:to ;onp;tra as da~~,...., lllilit;trc::s. nf\Q JIÓdc:: ne~.tr 
:t e~~e!< out~· ··:: ~l'"·' tiiiJ •!ig:no~ ~en·idor•::> a ;~s;;i::tenc.:ia hospitalar a 
tftto: ' lhes rcc-un!wc.,.u tlirdt<•. adema is que: o auxilio ora p..:didu se 
:lc~t ina a auxiliar a con:'tmcc;ão t!o llospit:r!. pois lo~n e~sa ini
ciada. n prnpr ir: i'uucciona1:~111(l ~arantir;'t por meio de clesc.:outo o 
St:U C11Stt!ÍO. 

E '. 110 cmtanto. c rm!11 j :'t dt.:motl:>:ro n a maioria desta cnuuni~
<ão no t'Stmio prdimin:u· já icito do orçamento de que sou n:lator. 
cle:-:.:jci dt: climi:mir :rtt! mcsmo chcgar :t extinguir :r,; clh·ersa;; Yer
h:t,: ele " subY•:nc;ões " !):t!'õl. centralizal-as numa só, a ifecta ao r.-ri: 
ni!'rcri0 ela F.tlttc.:nc;ão .: Saude Publica. podendo assim com maior 
ia<'ili•.!aclt- ll:t,·r:•· uma 1\istr ilmição justa e e'luita tÍ\'<L tlr•s auxílios 
prestado~ pelo ~o,·e,·no. om1prindo mmhem o que preceitua nossa 
Con~tit\1 ÍçãtJ. a r~::pt:ito cla,: porccntaj!'ens fixadas para as ,-~rbas 

ele Edu\:a<:ão c: ::-;aucl.: l 'ühl ica. p01· esse motivo não rcjeit:~.ndo a 
pn:,.t:ntc emcmht. ~m:amiuh•J-a au nulu·.: collcga relaror <lo :'1-finis
tt:rio da Educação c Saude Publ ica. oherlt:cendo clt:stt: modo ao cri
tt:rio pn:.::'tahdcci1lo pnr t::'ta Commi:;sãÕ de F inanc:;:a:< e Or
c:m)t·nto . 

Rio clc: J:mt:iro. ~ ,1 ._. A;.!o~to rle 11).~3. 

ORÇ . .o\MENTO DA VIAÇÃO 

F. l!i<'llffCI 11. 1 

V. 1:. C 1: !'Uh . .;j : 

Redu za-se par;: . . .. _. -- ..... : ... . . - ...... . . - - 50:000$000 
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Emenda n. 2 
V. 1.", C. li, sub. i." : 

. -
Sub~titua-se pelo seguinte: 

Acquisição de mo,·eis. machinas, apparelhos, li
vros, re,·istas, publicações tcchn:cas e outro:; 
materiaes .. 

Emcuda 11. 3 
V. 1.~, C. li, sub. S: 

.'Snb:;_ritua-s~ pelo seguinte: 

;:) ___: (I - artigos de cxpedi~nte e escriptorio ... ~ 
b) combustível, l,ubrific-.mt«::s e material para lim

peza e conservação de automoveis e elevado
n:s, machinas tle cscreccr, calcular ~ outra.:; .. 

c) material para conservação e limpeza <.lo t:difi
cio; acqui:;ição de tampadas electricas e outros 
ani~os de consumo . ,. . . .............. . ..• 

Total .. 

Emr-ll(/a 11 . 4 
V. 1.", C . li, sub . 9 : 

Substitua-:;e pelo se~intc: 

9 a) serviços telephonicos, illuminação e ener~ia 
e!ectrica . ... ... ......... . . . ..... ..... . 

b) asseio de edifício, lavagem de toalhas, corti
nas, etc., carretos e ouu·as de:. pesas ut: prom-

• }ltU J:lag-.ma:nto mediante adiantamentos . . .. . 
~·) impres,;õ~s e publicações diversas .. . .. .. .. . 

Emc:uda 11 . 5 
v . 2.", c . r. sub . 5 : 

Reuu~a-se para 

Emr.núa 11. 6 
V. 2.", C. I, sub. 6: 

Substitua-se pelo se~inte: 

6. Ajudas de custo, tliarias e gratificações diver
sa:<. nos tennos da legislação em vigor, inclu
sh·e 29:800$ para gratificação iriensal aos 
funccionarios e encarregados das agencias da 
Camar:~ dos Dept1tados e Senado Federal e 
ao enc-cirregado da e.o;tação telcgrnphica do 
Palacio dl) C:tttetc . . .. . ........ . ..... .. . 

30:000~ 

25:000$000 

15:000$000 

20:000$000 

60:000$000 

20:000~0 

8:000$000 
2:000$000 

1 . 300 :009$000 

800 :ooó$000 
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EmcudR .1t. i 

V. 2." .. C. I. suh. 2:: 

_ Substitua-st: 

a) ag-encias de 1.• a 4: classes: a~.rentes. ajudan
tes. thesoureiros. fieis. de accõrdo com as t<t
bellas regulamentares existentes pessoal au
xiliar dos servi.;;os de manipulação e mensa
geiros para entrega de corresponclencia po~
tal e telegraphica.. no total tk pessoa.~. sem.lo 
nas a~endas de 1.a classe, nas ele 2: cla.sse. 
na.<~ de 3: classe. nas de 4." classe. mensa-
gt:irus. di:.tristas. mensalistas . . . . . . . . . . . . . . 10.000 :000~000 

b) para revisão tle agencias é no,·a classificação 
<las mesmas. na fôrma do artigo 398 do de
creto n . 14.722. de 16 tle Mar ço de 1921. e 
art. 22 elo decreto n. 20.859. de 26 de De-
zemhro de 1931 ............. . .......... 1.200:000$000 

I 

Emcud(T 11-. 8 

V. 2.'. C . I, suh. 3 • · 

Substitua-se : 

.a) conducção de mal:!~ e outros objectos de cor
respondeucia por atlm.inistracão. ajuste ou 
contracto, utilizado qualquer pe.;soal ou meio 
ele transporte. de ac-cõrdo com as tabellas 
e"istentes. sendo linhas postaes. conductores 
de malas e linhas por ccmtraetu . . . . . . . . . . 7 .óOO :000$000 

b ) idem. para aperfeiçoar o servi~;o. de :~ccôrdo 
com a substituic;ão dos meios de transporte . . 500 :000$000 

Emenda 11. 9 

V. 2.'. C . L suh . 4• · 

Substitua-se pelo seguinte : 

D iaristas e mensalist:\s. diversos. em numero de. 
conforme as tabellas e::.xi~teutes. lla fónna elo 
regulamento . . 

EmcudJ 11. 10 
V . 2.'. C. I, sub. 7a. 

Suh5titua-se pelo seguinte: 

Pessoal para organização e ampliação do serviço 
de radio, no total de 22 pessoas ...... . . . . 

18.500 :000$000 

90:i68$000 
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E111c11rl(l 11. 11 

V. 2:, C. 11, !L sub~ . lO. 11 e 12:: · 

Su bstitua-$c: pdo se~uim<:!: 

i - ~1:\TEH.l.-\L 1'1.::1{:.\-I :~NENTE 

10 .- .lllllcriaJ tdrurupl!iro 
<' fd,•tlumico /iu/1(1.( c' Íl!.ffal- . 
lllçii~.t : 

!l) 6 installaçõe:; · ... Crnnewal<i ,. 
C.:Olllp)Ctll>'. t.-'111 <(UIVIruplo e 
"triplo. com trmluctorc::. . . . . 

b) 30 apparelho:< ·' naudot", 
completo::, com .i:ahos. te-
dauo, etc. . ·: .. ......... . 

,. ) 1)0 appan~IJw, ·.Mors~ - Si~
. · · m'!ns· ....:._ ·Hal ske, ~xtreuJos e 

intc.:rmc.:diario s . . ... . . .. . 
d) 24 appardhos · ' Td~typ~ .. . . 
,. J ccmro,: tdcphonico~. appa

n:lhos de hareria. c~o:ntrnl c 
111 ag-neto . . .... .. ...... . . 

f) Postes d~ ferro c.:omph:tos .. 
_q) ).fachini:;mos para oíficina,: 

11 - .lf ah·ric:i. ,hll<l!II!Cifico: 

·. 
:\lc,;as • pneu1llati<:4s. machina;:. 
tubos .. .\!annesmann ·· , .-t . . . . . 

lZ - J!ataia! rndir.J: 

Tr:msmissorcs. rt-et'plures. am
pliiicadore~. apparelhos re
cti fkaclores. ;!"n:po:; de mo
ton~s ge:-:ulor~.;. apparl"lhos 
de medição. conden,oaclore:;. 
fixos e \·ari~Yeis. pua. trans
missão c rccl!<;ão . 

13 - Mat~:riar posta!: · 

1 :".!....~- Cai~ · <lc co!l<:cta. cofres ele: 
.l:;sig:-tantc:s. balanças. carim
hns de met'J.I. machinas dê · 
nuntera1·. machimt~ de f-ran
quear. machinas di::-trihuido-
ras de sello!õ . . ...... .. . 

1 ;__ .\lt:e<tnixação do serviço 
postal . . ...... .. , . ........ . 

f !.;~... ~·. -.. ~ :~ 

400:000:? 

300 :000$ 

150:0()()$ 
320:000:$ 

150:000$ 
400:000$: . 

. 100:000$ 

200:000$ 

300 :000$ 

. 200:000~ 

2. 020 :000$000 

520 :000$000 

. 500 :000$000 
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14 -Material dt• .:scrif>I<Jriu: 

Fid!aric,,;. arm:Lrios dto ;u;o. 1110-

n:i~. machinas d<' ~:;cre\'er, 

etc. . . . ............... . 

13 - .lfat.-rill<'.•' cli~·cr-~11..- dl' 
CCll ac/cr f'tT/110/ I<•IIfC: 

D.::<pc;:;as a s~re111 e'rr .:ctnaci:~s 
no,; E~t:u!us. 111e<liame ac•rui
si~õe~ direcra,.:. i~itas pelas 
!Ji,·ector ia:< RegionHes . . . . 

260 :000$000 

1 -100 :000$000 

4.400 :OOOSOOO 
11 - ::\1:\TEKI .-\1. DE COXSL: ::\10 

ió - :ll rr laii!/ :flcrrruj>ltico 
,. td,·plw11ico - liullc!.~ c ;,,,·tal
la{'cir.r: 

ct) Sobn::.;alen te:< par.t appan:
lho,; ·' Grunewal<l'' . "Rau
dot'·. "Tcle typc'' c ·' ::\lor~r--

b) .\l a terial Crec>cl . ........ . 
c) Papel Baudot ! ;oml e br:m

col ·'Tdetyp~-- -: "CrcecF' 
d) Acl.'UIIlulaclorcs. plac;t:<. illu

minadores. acido sulphuri
co. solução Noinfle. pilhas 
secc.'l~. copo:'. r.iPco. cobre, 
tampas. etc. . ...... . . . . . . 

c) Tinta _ para apparc:lhu. ol.:o. 
carimbos. fio i~ol:Jclo para 
instnllac;ões. deat~. accc:,;;;o-
r ios. etc-.. • . .... .. ..... . . 

f) Fio de coiJn•. braço,.: ele fer
ro. hraços ele macieira. ha~
tc,; )lara po$tcs ele f erro. tu-
bos. et..:. . ..... . ..... . 

f/) I ~oladon:~ e pin0:: . . .... . 
;, ) Fio de fcr;-o de .). 4 t: ;; mm. 
i'J Caho~ a~reo;; e ~nht.:rran~o-<. 

cai:xas termínaes. fio:: de 
su~pen~io. :tnnci$. t;: tc. 

17- :l!at.-ria! i"cuf in: 

V:th·ttl:u: tnmst•lissor:t~ par:t on
da~ curta:! e le>n:!<t". idem re
ceptora.-<. resisre;1cias. fio~ e 
cabos. materiai i~~~lantc:. [~r
ramentas e accessorios para 

· · confecção de . npparelhos . .. 

350:000~ 
100:000~ 

100:000$ 

180:000$ 

130:000$ 

300:000$ 
200:000$ 
300:000$ 

400 :OOOS 2. 060 :000$000 

600:000$ 
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18 - Mutcria! d.: dt•sc:nlro: 

Papel vcg~tal, ozalid, Japis espe
.ciaes, esquadros duplos c tri
plos, decimetros, rt!guas de 
calculo, tinta Nankin, esto
jo~, transferidores, Jampa
das de carvão, amone;1, etc. 

19 - Material postal : 

1-Lacre .. iechos para o servi
ço e..-..:terior ·• :'lia c Gill ", sac
cc.s de lona com collares, 
g-omma arabica, blocos para 
alicates, sinetes. tinta; etc .. 

2- Chumbo para fabricaç.ão <!c 
fechos ................ . 

20 - Mat.-riai de cxp .. ·dim
,,. c 1u·sciu: 

Tinta, papel, canetas, pennas, Ja
pis, iitas para machina <!e 
escrever, papel mata-borrão, 
papd carbono e outros m~
teriaes de expediente e asseio 

21 - Mat.·rial para t:ypo
g;-aphia: 

P:apel para bobinas, papel em fo
lhas, percalina, pap~Tolin, 
canolin:J.. t inta e outros ma
teriaes de ·impres5ão 

22 - Material para marc.:-
1!0~ia ,. cr:-rpiu/aria : 

:?<Iaddra para · moveis, Jivisõe~, 
embalagens, encaíxotame.~Í
tos. ierr<!gens, vregos. ie-
cha!luras, etc. . . . ...... . 

23 - .iVlalcri11l para cuns.:r
:"U(tio .: couccrto de au:o-mo
torPs: 

60:000$ 

400:000$ 

115:000$ 

820:000$ 

100:000$ 

F~rragens, pneunmticos, camaras de ar, placas, pa
rafusos. lonas e · outras peças sobresalentes . . . · 

660:000$000 

515:000$000 

200:000$000 

920 :000$000. 

100 :000$000 
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24- COiubu.~tit·r!s c lrrbrificalli<'s: 

Al;ool-motor, oleo. kero<eene, graxa. !!lc 

25 - !lfa!cria.' /'ara COII/CCÇCiO C (l)iiCt"rl c• de 
111c:las pos/ucs: 

Linhas. ilhor.e~. lona,; c outros tecidos 

26- Material dt·drico: 

Fio para installaçiJes. tubo;;, tomacla$. isoladores. 
intt:rruptores., lan1p:H!as. apparelho;;, etc. . ... 

?.7 - Malcriacs dh·crsos: 

Dfspcsas a serem cffectuada,; nos Estados. me
diante acquisic;ões <lirl!ctas feitas pelas Dire-
ctorias Regionaes . . ................... . 

IH - DIVERSAS DESPESAS 

28 - Forc;a. luz c agua . . ..•...•. . . .. . .. ----. 
29 - Alugueis de casas . . .... . ..... . ....... . 
30 - Transpo;-te de pessoal e material ....... . . 
.31 - -Consl!rvação de linhas feit.< por contracto . . 
32 - Conservação de 400 predios ( reiom1as. con-

certos. pintums. etc. ) . . ... . ........... . 
33 - Consen·aGão de linh:u ( ro<;adas c limpem 

de picadas ....... ... .. ............ . . . . 
34 - Asseio e limpeza. c!as dh·ersas depem.lt:111:ias 

da administrac;iio central e Directoria:; Re
gionaes e outra;; despesas de prompto paga-
nlento ... . ........ .. . . . . .... - ...... . -

Emc:~du 11 . 12 · 

'!· 2.", C. H. :;ub. 13 : 

200_:000$000 

.15 :000$000 

130:000$000 

1 . 200 :000$000 

6. 000 :000$000 

1 . 500 :000$000 
2. 500 :000$000 

800 :000$000 
80.:000$000 

400 :000$000 

420 :000$000 

700:000$000 

6.400 :000$000 

Suhstirua-.>e o numero 13 por 35 e restabeleça-se a dotação de 
1935, na iutportancia de 2.300:000!;i000 . 

Accresccnte-se : 

V - Transporte aereo de correspond~ncia. 

36 - Para pagamento á;; companhias de n;LYcga-
ção aerea., conforme contractos .......... . lZ:()(j{)$000 
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J.:.l/IC/Idct 11. 14 

V. 3.", C . 1. sul1. 1.', ll:tra a: 

Oncle . ~c: lê: 

31 Cdl!Ínt:iros de: 4." elas~~: 225:200$000 

l.eia-:.:e: 

31 cahim:iros ele: 4." classe.: 223:200$000 

J·:m COil:'CIJUI:lld a : 

Con·i_i:1-~(" pó!ra 41 . l 02 ;400$ <t sonu na n:l::t i ' 'a ú lc:tra " c: p<lra 
41 . 844 :0::\0$ c, total c!a );Uh-consÍJ..,'ll:tção . 

J:mnulu 11. 15 

V. _.P . C. J. ~uh. 3.": 

Di~c:rimine-sc: 

a ) reàjust.amcnto ele: c!iari<ts, qnc!Jr<tclos ;mti~os 
( tahc:lla elo • lc:c:n::tt) n. 20560 ) . . . .... . .... . 

b J clc~canso semanal . . ...... _ ......... . _ .. . 
<") n:~im~:n de.: oito horas ... . . .............. . 
é) ferias :mnuae." . . .. . ... . .. .... .. .... . . .. . 
c ) I iccn,as c: ahonos . . .. . . . ... . . .. .. ... .... . 
f) =-~rvi,tl mil ita r . . ...... .. . . .. . .. . ....... . 

Em çou ,:c:quc:ncia: 

\'. 3:. C . I. sub . 4." : 

Discrin1ine~se: 

·a) •lia ria s <!c: ,·!ag-ens .na Dircctoria· Gc:ral c n;ls 
cli vis i>c:< . . . . . . .............. : . • . . .... .. 

I> ) Sl·n·i'o" nttd:co:' por acci<.l.cnt.::s c: de inspc:cção 
c) aclclicionat,; até 20 % por serviços em zonas 

insaluhre~ . . • . .. .. ... . ............. . .. . 
t!) outt·as t!cs pc:sas extn•ordinaria,-, na fúrma da 

ltg-islaçfio em VT~or ..•....... . ... _ ..... . 

2.993:000$000 
5. 287 :000$000 

63.510:000$000 
2.870 :000$000 

319:000$000 
21 :000$000 

75.000:000$000 

l . 275:000$000 
13ó :000~00 

30 1 :000$000 

288:000$000 

2. 000 :000$000 
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V. 3:. C. 11. ~uh. 7!: 

·,r·, machinal'. i~:rran~cnta:; I operatrizes '>. :tpl'an:
lho:-: e instrumentos cl~ eng-cnh:.ri:L p:Lra as qna-
trtJ divisiic;; ~ . . ....... . ................ . 

-/, .1 titohilia rio. livro~. n:\'istas c omros tnateriae~ 
p:Lra as qnatr<l <lh·i~ües e clin:cç:io g'cral ..... 

};IIIC'IIticr ri . 1S 

\' . . P. C. 11 . snh. K': 

• 
_11 J colllhusth·elpara loCOillOti,·as c: <Jfiicina~. luhri

iicantt:,; c material p:ua luhri ficação. limpeza 
c conscn·açfi() tle !o•;omoti,·a:-:. n!achinas c ap-

J:io :000$1)00 

1()() :000~0 

450 :000~(}()0 

[~<<n:lhn-; . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 41.000 :O<JO~)()(I 

b) outros m•tteri:tc:i n t>cessarios it exccuçfto rlc 
todos c•lõ sc:"o,.·iços f! quacsqnet' uhra!" de cron-

Etll<'llda 11. 19 

V. 3.". C. JT. :;uh. 9 • · 

/1. ht;:uercs c!t: casas para c~criptül'ÍO e outras rlc
pendcncia:<. taxa.• d~ illuminaçfw.' f or~a ek
ctric;, , 1<1a<:himts. Holle•·ith,' pHhlicaçc•es e nit-
l ra,; rlc:snest,; ele cu,;t eio ................... . 

f:.'mc:tda 11 . 20 

V. 4: . C. I. sulo. 3." : 

Suhstitua-sc pelo sc;._'1lÍI:tc: 

.~) ·· Diari:<tas. !ltC: 3 A77 pt::'~Oas. inclns h·e li<;cu- · 
~;:t:; ~ t...:traorrlinarios .................. . 

'b) · Serviço ;;anitario .... . ............... . 

' • I , 

19.000:000$000 

60.000:000$000 

3 . llflC: :000$000 

12.010:000$000 
100 :000$000 

12- 1 10 :000$000 
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f:..tliCIIda 11. 21 

V. 4.'. C. L sub. 4." : 

Sub::;titua-se pc:Jo sl!gninte: 

a) Gratificação por zona insaluh:-e ..... . ..... . 
h) Al,onos para d~spe~a~ de viagem. dia rias pnr 

· s~:rviçós (úra das s~tles e oulras vantagen~ tio 
. pe~~oal . . . · ........ : ..... .. ........... . 

Emr.-11da 11. . " 

V. 5.', C. L ~uh . 2.•: 

Snhstitua-se pelo Sé~uintc: 

120:000$000 

R0:000$000 

200 :000$000 

D iari stas ou mens:tlis~a~, até 1.876 pe,;soas .... . :. 3 .810:000$000 

. a.) 

b) 

~) 

f:.IUC'1ld<t IL .. 23 

V.. 5.", C. H, .S1.1h. 4. 3 e 6: 

Substitua-se pc!o ~c~'Uinte: 

TT - ~lfATERTAL 

Suh. 4 - "\fatc:rial permanente: 

trilhos e accessorios. dormentes e superstruc:tu-
ras met;tllic:.as para pontes ...... ... _ ...... . 
poste>. fios e accessorios para linhas telegm-
phic~;; ~ telephonicas . . . ·- . _ . ... ..... . ... . 
machinas. apparelho5 . . · instrum~ntos. ferra-
nu~~nta~. moveis c utensílios cliYcrso" . . . . .. . _ 

5uh. 3.~ - :\'f aterial de consumo: 

a~ comhustivel p:1.ra machina:; e officinas·. lubri
ficantes c: material pari lu.brificação. limpeza-

600 :000$000 

60 :000!$000 

3~:000~000 

1 -000 :000$000 

e conserV:lção ele machinas e apparelh os . . . . 1.149 :000$000 
b) outro~· materinc« nccc~~nrio!l á c:s:ccu<;ão de 

t odos os ser•ic;os ele trafego e conservat;ao. . . 800 :000$000 

1. 949 :000$000 
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Sub. G." - Divcr:;!\s de:;pe~as: 

(I) ahasrecimento de agna ás locomotivas 
b) passagens . . . . . .. .... .. ... ... .. : ........ . 
c) transporte ele nmterial. incht:>ÍYc car;.,ra. c de.~- . 

&;.;Lr~a • • •••.•. • ••• • ••••.• • •.••.•••••. • •• 

d) r:ner~ia dectrica para luz c motnres ... .... . 
r ) inclt:nmizaçi.ies. soccorros por ncciclentes no 

trabalho . . . . . . .............. _ . . ...... . . 
f) alu;!ucl de casa. tt:lephones e outras despesas 

eventuaes .... .... . ................ .. ... . 
f) impn:ssões c puhlicac;ões . . .... .. ... . .... . 
/r ) laYa~em de toalhas. serviçns ~~::raes 1le asseio 

c hyg-ic:l.:., carretos t: <lc~pesao; mimlas ..... . 

V. ó.", C. T, suh. 3.": 

., 
1!111<"111111 11 . 24 

Suhstitua-se pelo :-:e:,:nintt:: 

a) pessoal diari~ta. sendo 

24. na l nspectoria Ft:cleral 1las Estradas ...... . 
261 na E. F. Central do Rio Grande do Norte .. 
l.f7 na E. F. Centr .1.l dn Piauln· .... . ..... ... . 
112 na E. F. Petrulina c Ther~ina ... . .... . . . 
582 na F: . F~ S~o Luiz e Therezina ..... .. .. , : . 

· 484 na E. 1· . <..oy:tz .... ....... . . .. .. . ...... . 

.· b) pes~oal. rliarista t:l'traonlinario 

V. ó.". C. H. suh . 7. 8 e 9 : 

I - Material Permnnente 

7 . Acquisi~ão, conservação c reparação de mo-
veis, machína,;, apparelhos e utensílios ..... . 

10:000$000 
9:R00$000 

60:000$000 
50:000$000 

30:000$000 

15:000$000 

16 :000$000 

190 :800$000 
3 . 139 :800$000 

. De,;p. ;tnnual 

128:924$000 
427 :780$000 
3rJX:Cl60!ji000 
184 :434$500 

1.124 :419$000 
1.237 :715$000 

3.411 :332$500 
(3:667$500 

3 . 485 :000$000 

24:000$000 
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I! - :\·J:ttcrial tlc Con~umo 

8. Livros <·•n hram·o. papel c dcmai,.: arti~os nc
ccss~.rio,.: aos .:.cn·i•;os •!os escri ptorios techni -
co~ ,. elo t:x pedicntc . . . . . . . .. . · . .. . . .. . . .. . 

! li - Di 1·ersa,: Dcspc:<as 

!J. .-\luf-"Ud ele: ca:<a para a .-\dministm~ii•> Ccnt ral. 
Disrricro,.: e Fis~;:tl i ~aciio . . . . ..... . ..... . . . 

1 (J . Transporte de ves~u;tl . . ... ..... . . ...... . 
12 . Transporte de material .. ... ...... ... . .... . . 
13. llluminação. forç;t t·lectric:t c sen·i~o tdcp!lo-

niéo ...... • ....... .. . . .. ...... . ....... 
14. Vesp~:,.:a,.: miudas e ele prompto pagatnento. in

clus ive :t,.: rle conservac;fio. reparo~ e .•uh!ititu i
ção de peças "" :ttl\(1 da r m:pectorin. lllcdiantl: 

adeant:uuentM . . . ...................... . 

. G7 :OOOWIJO 

142 :000$000 
IO:Q00$000 
!":900$000 

3 :600$1100 

1 s :000$000 

266 :500$(K}(J 

ESTI{_·\ D:\ DE FER RO SAU u;rz A T H F.f<E%1?\:\ 

1 - :\f:-t.tt:rial f'crm:menn: 

15. :\cccssorios c sohresalentes ):ara material ro-
clante e do:: tracr.fio . . . ........ . ..... . .. . . . . 

16. Trilhos. acce~sorios e dormente;; .. .. . .. . .. . 
17. l'ostcs. fios e acccíõsorios para l inha:: tele~ra-

vhicas e telcphon ic:ts . ' ...... - .. - .. ' . - .... . 

11 - :\!aterial de Consumo 

18 . C <tllllms tivd para m;u;hinas e ofíicin:t~. lultri
fic:mte;; c material para limpe7.<L c cunscn·a-
~ão de machinas c apparelhos . . ...... · . ... . . 

1 ~ . LiYros. formula!'~. bilhetes e outro~ impresso~ : 
artigo!' neces~arius ao eX}JtliÍt1Úe c ·:'t exc::cu~ão 
dos ~C r\' i ~o:-: ele escri )ltorio . . .... . . ... . .. . . 

·20 . Ou·t,·os mutcriac~ ncce~surios á cxecuçfio ele 
todo~ os ser ,·iços ele custeio da Estrada e clt: 
quae~qucr ohra!' <le reparo~ c conservação . . .. 

r li - Di\·ersa s De~pe!'aS 

21. :\ln!-,'ltei~ de ca~as. ' illuminação. con,.:uul(l (lt: 
a~a. despcs:ts miudas e rlc prompro pa~~-

nu:nto . . . . .... . . . ........ . .... . .. . . . .. . 
22 . T ra n,.:po•-tc: i)e pessr.:tl . . ... .. . .. .. . .. .. .. . 
23 . Tran;:pl)rtc <it: mau:rial . . .......... . .. . . . 

60:000$000 
190 :000$000 

16:000$(~0 

2.50 :000$000 

20:000$000 

1.50 :000$000 

28 :000$000 
2:000$000 

10:000$000 

726 :000$000 
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ESTR:\1>.-\ DE FERRO J:'ETROLIK:\ :\ THEREZI N:\ · 

[ - .Hatcrial Pcnnancntc 

24. :'\lachina~·. lc::rra:n.:nt:t,: para ;,,: ufficina~ c 

26. 

<lonucnto:s 

J I - :\la teria! de:: Cnn::un111 

Combn:-:tin·l para m:u:hina,; c fJ i i;~:inas. luhri 
ficamc:: c ma:cri;!l p:u·a litllpcr.a c consc:rv:t-
cft:) •:c m:!t~hina~ de 'lual<JUCr natllrcza ..... . 
Outros '' 'atc:rine :o; nt:C'e:-;,;ario,: it ~xecuc;ào de 
todos os ~t·rYÍÇCJ" t!c custeio do 1 r a fcg-u c llc 
con::crva•:ão tia cstrarla. •lc m:ncrial iixo c ro-
•lantc .: dc:pendcncia:-: . . ........ . ..... .. .. . 

!li - DiYer,;as Despesas 

27. Tran,;pnrt" de: pc,;,:oal . . . . .. ..... ,1 • •••• ••• 

2~. T1·ansportt: ele matt:rial. indu~ive tlo:spc::sas tlc 
tloc:a:-:. car;.:-as c r1l•SC:t.r~a!'\ ....••.. . ........ ~ 

30:000$000 

50 ;()()0$(l00 

i! I :000$tJ00 

1 :SOU$000 

r. :500$000 

15X:OO!l$000 

ESTRADA DE FEHJ<O CE~TJ{:\L DO l'l:\CH \' 

r - :'llatcri:li 1·\:rnmnt:ntc 

29. D rtflll<:llll:::'. trilho,;, acct:sstwio,.: e :u:quisição 
de appand!tos ele mudança ele ,·ia .......... . 

3ll. .-\t"qui~i~ãn c con,;cn·ação de movei,:, mach i
na.,. appardlw~ c utensílios p<tra os ~crviços 
•los t"scriptvrios c estações . . .. . .... .. .... . 

31. l'ostcs. lios e nmis acccs~orios para linhas te
h:;:raphica,- c telcphrmicas. indu>;i,·c acqt;i~i-

33 : 

34. 

35. 

çiio ele :Lppan:lho,; . . ......... . ... . .. . .... . 

J I - :'llaterial ch: Consumo 

Cc·,mJ.usti\·d . luhrific:mtc·~ e material para 
limpe~a t" cnllsrn·ação dt" machirm:< c appa-
r clhn.; . . · .............................. . 
.\htt:ria~ JÍriiml.'. matl!riacs semi-nmnufnctul·a
llo:<: ícr ra~c•l'. l'cç;ts met:t!lic::.;ls <:11 ele outr:t 
n:llun:za para o scn·iç•:> elas offi"cinas ...... . 
Livn)s t·m hranc_o. arti;!OS <lc escriptnrio c e~
pc::tlicnte: hil!~t·tt":< e formulas impres~as. mate
riacs para os s~:rviçns :!e limpeza c hy~it"nt: .. 
Outro~ mareri:1e:; neccs,:arios i1 execução •le 
to•los o s ~crYi ço:; chL E:<trada c e\~: quae:;qucr 
ollras de reparo c conservação ....... . .... . 

r,:; :t100$il00 

5 :OW$fl00 

6:000!j)O(J0 

120 :000$0110 

72 :000$!!00 

15 :OOil~OfJO 

23 :000~000 
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LII - Diver~as Despesas 

36. Tmpn.-.•,;êies e pu!J:icac;ões. alu;:uel do escripto
rio. illuminação. consumo de azua. dc:spes<ls 
miucl~t~ e de prom:>to pag-amento ........... . 

3í. · T ransporte do pc.:ssoal . . .. . .. : ......... . . 
38. Tran5pOrtc de material . . ............ .. .. . 

Total • . • •••••• o.·. o ••• ·- o .. - ••• o. 

f.STRAD:\ DE FERRO DE GOYA2 

I -;- ::\faterial Permanente 

39 . Trilho~. dormente;; e :tcces~orios . . :_- . : ..... '. 
40. l'ost6. i i os c ma i:: acce~sorio~ para linhas te

legraphic:t:: e tclcphunicas, inclusive ncquisic;ão 
ele: npparelhos . . ........... .... . ...... .. . 

41 . Sobre:;alentcs e accessorios parõl locomotivas 
t: material rodante : ... . . . . . .... . : . ..... . . 

42 . ).Iachinns. npparclhc>s. instrumento~. mohil ia-
rios. I Í\&Os. revistas e outros materiaes . . ... . 

· 1 I - :\!ntcrial de Consumo 

43 . Comhu,;tiYe! p:t ra machinas e ofíicinas. lubri
ÍÍ\.<mte;; e material par?.. lubrificnc;ão. limpe7.a 
e conl'en·ação clas locomotivas. machinas clns 
offióms c mais :~.pri!.relh!'s : . ............. . 

44 . Ferntmenta~• ................•. .. ........ 
45. •LÍ\-ros em hranco. fomJUins. bilhetes e outros 

imprc:-:~o:-:: arti;:os nccessarios ao =pediente 
e it exl!cnçiio elo:' serviços do:< c~criptorios .... 

46 . Outro,;. materi:le~ necess<l.rios á execução de 
todo,; é,:;. :;cn·ic;o~ de custeio da Estracla e de 
quac:<qucr obras ele rep:tro~ e consen·ação na 
Yia pt:rmam:ntc:. no material rodante e nos 
edifício,; . . ..... .... ... ........ ........ . 

TTI - DiYersas Despesas 

4í. Aluguei,; de ca::::l.!' par:l escriptorio ê outras 
depe-nrlenciai-. illuminação e puhlicaçõe~. laYa
l!;em de roupa,; ce carros de pa:;.sageiros .e C$-

criptorios e outras clespeS<\S de custeio . . ... . 
48. Tran~porte·de pes5oal . . : . .... .. . . .. . .. .. . 
49. Transporte de material . . .. ...... : ... .... . 
50 . De~ pesa,; miuuas c de c;Lracter urgente. inde

mni;:ac;ões. por aYari:~s ele mercadorias tran~-
portadas e despesas. eventuaes .. . ....... . .. . 

8:000~00 
2:0QOSOOO 
5 :000$000 

321 :000$000 

215 :000~000 

10:000$000 

.60 :000$000 

15 :Oll0$000 

360:000$000 
40:000$000 

30:000$000 

245:000~0 

25 :000$000 . 
12 :000$000 

3:000$000 

30:000$000 

1 . 045 :000$000 . 
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ESTRo\DA DE FERRO CENTRAL DO RIO GRANDE 
DO .NORTE 

51. 

53. 

54. 
55 . 

I - ?lfaterial Permanente 

Dorn,enre~. trilho!' e accessol'ios e installaçõe~ 
para melhoramentos ela linha . . ... . ... . .. . 
Postes e acces:;orins par;t linh;ts telc~r;tph ica~ 

e telephonicas . . . . ............. · . .... ... . 
?lfach inas. :~pparelhos. instrumentos. fer ramen-· 
tas e "utensílios para officinas . .. .. . .....• .. 
Mobiliarias: compra e consen·a~;ão ........ . 
Sc:hr esalentes e accc~sorios para locomotiva~ 
e material rodante . . . . ..... . . .. ..... . ... . 

TT - ?lfatcrial de Consumo 

56. Com·hustivcl para machina:;. c officinns. lubri
ficantes e material para limpe,za e consen·açào 
de machinas e . apparelhos ....... . . ·•· . .... . . 

57 .. l\Iaterias primas. materiaes semi-manuíactura- . 
dos. fe rragens. peças metallicas ou de outra 

'· natureza para o serviço das oHicinas . . ... · .. . 
58. Outros materiaes necessa.rios á execução de 

todos os serviço~ ela Estrada e ele quaesquer 
ohr<15. reparo e conscn·ação .... .. .. . ...... . 

Iii ·_ Diver:;as Despe~as 

59, Tt:an~porte rle pessoal . . . . . . . . . . ..... .. .. . 
60. T-ransporte ele material. inclusive despesa;; com 

(\espachos. carl!'a e •lcscarg-a ... .... . ..... . . . 
61. Energia elfctrica para luz e motores e sen·ic;o 

telephonico . . .................. . ....... . 
62. Impressões e public.'\ções; concerto~ de machi

nas de cscrcYcr : tn~as de consumo de lll!'Ua e 
es~oto; I<1Y::~em ele toalhas. cle~pesas miudas 
e de prompto pa~amt:nto . . ............... . 

EIIIC'IIdll 11. 2â 

V. 7.'. C. I.su_h. 2e3: 

Subs~ituam-se pelo se~uinte: 

2. T-'!!ssoal contr;tCt.idO. :tte 

F..m conseque!lCÍ::!. : 

i\-Todi fique-se a numeração u;>.;; sub-consigna
·.:ções.,seguintes: 

Hil :ooosnoo· 

10 :000$000 

20:0ÓOSOOO 
3:0Q0$000 

53:000$000 

135 :000$000 

53:000$000 

100 :000$000 

2:000$000 

8:000$000 

4:000$000 

G:OOÓ$000 

555:000$000 

3 400 :000$000 
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V . 7.", C . I, sub . 4, CJI1t p;<s.~;tri ;t 3: 

J::n~t·ntln 11. 2S 

Y. 7.a, C. 1. ~t1b. 6. que passará a 5: 

Rcdnza-s~: para 2-1 :YOO:f-000. com a sc;;liinte 
cliscrin aina<:;â<J: 

' E1;genht:iro-chdc Jose! ele A;,.•uiar ·J'oleclo Lbbõa 
3:· offici:tl · .-\ntonio tia C"lsta Harr.!.clas .. ___ .. __ _ 
3.'' r)ifi.:ial .-\h·aru \hr<Jl.lt:S Lishúa __ . ___ .. _. __ 
3,. official .:\h·aro Teixeira _ ... __ . . . __ ...•.. _ 
3:· oft'icial Au;rosto Santa Ro~a da Sih·~ Barbosa 
3.~ oificial Alherto :\ii\rques ele Oli,•eira . ..... _. 
3.ft ofíidal Benjamin ele :\·loraes VeJio;.:o ...... . . 
3." oíficial Cantidio A.1ve!i de Sou7 .. a ........... ... .. .. 
3.u ofliciaJ Erm:sto Frederico ,(e Albuquerque :\la-

ranhão _ - .. - - .. - -- - - - - . - . · - -- - - · · · · · · · · · 
3." oiiicial Fr:mcisco <ic A ssi>' L~:ite ........... . 
·J:· offici<tl H\!nriquc Moreira Ventura ........ . 
.). ?rficial Lniz de .Sá e A lbuquerque ....... . . . 
Auxiliar tc:chn ico ele 1.' cla,;~e Felippe ele Va~con-

C't:llos . . ..... . .... .. .. ......... . ....... . 
Auxiliar technic:o de 2.• .elas;;~: João Pedro Pina .. 
A.t:oxiliar tt::dmic:o de:: 2.' das,;e Fc;li~bc::rto Dayrell 

Junior ........... . ... . ............ ; . .. . 
Continuo Felippe ;\1a rcos ela Silva En<l~on ... . 

\'. H_•, C. TI. sub. 4 : 

4 . Acquisic;Jto e reparo~ de moveis. instalhu;õe:<. 
machina~. «ppardho~. ien·:tmen~t~. uten!'ilios. 
m:~.t~ri:n:s de:: poços. de construcção. ele hiclro
metria. ele pi.~cicultura. ele " "ervic;os com pie-
menta res .. e outro>. I ivros . c:: re\:is!as .. ..... . 

80:000$000 

Di i. annual 

6:000$000 
] :200$000 
1 :200$000 
1:200$000 
1 :200$000 
1 :200$000 
1:200$000 
1 :200$000 

1:200$000 
1 :200$000 
1:200$000 
1 :200$000 

2:400$000 
S00$000 

800$000 
1 :7oc;;ooo 

24:900$9<JO 

500 .:000$000.:. 
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V . ~-· . C. 11. suh. 5:-:. 

a..:quis i~i"~o 
<licnte .. 

•I.: a!·tig-os 11t:ccssarius ao cxpe-

Íl.l acqui:;ic;iio •le l'nmhu~tin~l. luhriiicantes. ex-
plesi,·o:; c- cfln!'c-n·;•ção d e- machina:< ... .. .. . 

/! 11/0ili<l .11. 31 

V. :=::. r. TI. suh. <i: 

·,, 
,: ) a:;~~io .Ja repartição. const>n·ação ela.,; insral)a

çt~.s rc,;pcc:tivas. consumo de encr:.ria par:t ·for
ça ~ luz. aluguei,;. ,;er\"iço telephonico e outr:•:: 
cle,;~c;::a;: de prompto p:tgat•!cnto. inclu~íve 
t:·ansfercncia ele numeraria . . .... . . .. .. .. . . 

b) rra11sporre ele pessoal e respecth·a ba~L/Zt:lll .. 
c) tran;;port<: ele mate:-ia! . . ............ .. .. . . 
d,l impressão <lc puhlic;L<;Õt:~. holetins. relatorioli. 

memorias e mappas . . . . .... . .. , ...... _ ... . 
.'·) cventua6 p;lra tocln;:: o:; ~c:n·ic;o:; . .......... . 

J:m.·udcr.rr. 32 

V. Ra. (. Til. sub. í: 

Sulk-ltitua-"c-: 3.1100 :000~ para .5.0fl0:00fl~OO. 

F.mrnda rr, 33 

v-. Y.". C. I. ,;uh. 5 : 

Emmda.rr. 34 

V. 9.". C . Tf. ,;uh . l:l. 9 e 10 ~ 

~---Suhstitu:mr-se pelos se~:"uintes: . 

.1 00 :OQO:;>OOO 

1 . 930 :000$000 

2. 030 :000$000 

:45.0 :000$000 
150 :000$000 
/OO:OOOSOOO 

100:000~0 
500 :000$000 

_1. 900 :000$000 

90 ;(){~0$0QO-
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JI :_ ~f A TERIA L 

I ~ :.\hterial Pennanente 

S. ~rfohiliario. machinas ele e~
cr,e~·er. ele impnnur <:: de 
calcula.r: objectos de escri
ptorio e cll! cle:;enho: Yenti
ladores e apparelhos electri
C0S para al'scdo e l1y~ene da 

•• , 
1 

.r~rani~ão . . . . . . . . . . . . 
9:=- Livros. e~tampas e ohra!\ 

!'cientificas. ÍlJStnuuent<ll'. 
machina~. apparelhos e ac
c<::ssorios necess.'\rios aos 
:-~er ... iços technicos. inclusive 
hicycletas e seus pertence:; 
para a entre::::a de holctins 
elo tempo:· machinas. moto
res. appárelho!:. fer:-::-ment'.ts 
e uten!'ilios para serviços 
de mccanico. electricist<.. re
lojoeiro e carpintE;iro . . . . 

10 . . Ol~ras de reparação e adapta-
. :ção ele edi fi cios; in!:tallações 

interna.-;: construc<;ão' 'de mi
nt.nh:~ ltrrologicos. monta

_g-em e conserva<;ão de esta
··cões mcteorologirns. poelen
,. ÕÓ o pa~amento elas despe-
sas nos Est:telos ser feito por 

··meio 'de adeantamentos con
cedidos a funccionarios c!o 
Tnstituto Central. do 1nstitu
to Regional do N ardeste ou 
do!l· Districtos : concertos · e 
c;il ihragem de machinas. ar
parelhos ou instrumentos: as
signatura de révistas. jor
naes e recortes e encaçlema
ção ~ re~tauração rle ohr:t!':. 
quaclro!' ou mRppas . . . . . . 

50:000$000 

100:000$000 

75 :000~000 225:000$000 

II - 1'faterial ele consumo ou de transfonnação 

lI. ·A rti!<:Ó~ rle expediente. ohr:a~ 
de typo ou lythog;aph~a e o 
necessario á impressão de 

· holetin~. revist::~~ . lllappas. 
mono~raphias. instTJ.lcçõe!' e 
demais publicações: mate
rial phctograp~ico.- de clese-
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nho e de electricidade e ar
tigos de limpc?.n c hygicne 
da repat·tição : . . ...... . 

12. Ferragens. tintas. oi e os. ver
nizes, combustíveis. vidros. 
clrogas. madeiras. caixotes e 
o necessa rio ans serviços cbs 
officinas de · mec;mica.. · relo
joarià. e carpintaria: gaz hy
tlro!?;enio. accessorios nara 
ger~don:s desses ;,a:.:e~ e ·ma
teria prima para o seu· fabri
co: balões de borraçha. ccl
luloi<le em folhas. t eci dos· e 
outros uten sílio~ p:Íra o ser-

. viço de sondagens aerolo;:::-i
ca..~ inc:lusive o material e ac
c e s s o r i o s necessarios ao 
funccionamento de appare
lhos mctcorologicos . . . . 

IH -Diversas despesas 

13. Tran~portes de pessoal e de 
material. am1azenagens. ca
patazias. taxas de porto~. 
despachos e despesas cor-
relatas . . . ... . . . .. . 

14. Despesas de gaz e electri-
cidade . . . ........ . 

· J 5 . . Desp~~as C•)m o ser~:ic;o te
. lephoni~o e telegr.t.phit:o .. 

16. Aluguel de sala.~ ou casas 
para funccionamcntn de es
tações metenrolngicas: clis
trictos e demais dependen
cias da repartic;ão . . . . . . 

l i . . Despe~s miudas e de prom
pto pagamento: asseio e 11).'
giene dn repartic;áo . . . . . . 

·18. Pa.rn pa~mcnto da contri
huic;ão ;mnual autorisatla :10 

Comité Tntemi:ttional Tech
nique d'E.-.;:perts JuridicJUCS 
A~rien~ .......•.. . . .. 

i 10 :OOU$000 · 

$0 :Oexl$000 

75 :00DSOOO 

18:000$000 

50 :000$000 

15:000$000 

12:000$000 

5 :000$00()" 

Total da consignação « Materia! " 

Jf w.:nda 1:. 35 

V. ló.•. C. I: 
~- o .:". ·-

·-;"; :..· :_ Sübstitua-se pelo seguin~e: 

190:000~00 

!75:000SOOO 

590 :000$000 
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I- PESS9AL· 

1. Pcs:>oal tcclmico ·e· operario para cstucl9:õ .. ~01~
l'Lrucção c consen·a,ão de estrada~ clr.:. roda". 
gcm [e c! erat:~ .. .... .......... _: . . . . . • . . .. . 5 .• 000 :000$000 

U - ).fATERlAL 

2 Den!. scn(lo 1 . 500 :000~000 para u;; · c!õtrudns · 
do Paran<'t e Santa Catharina. 1,500 :00~{)() 
para a estrada de Areia e Caxambú e réis 
J • 500 :000$000, para o J>rimt:iro trecbQ da Rio
Bahia (Areal - Porto No\'o do Cunha -
:'lluriah.!) e 500:000$000.para a ligação.de Pc
çanha ao trecho ela Rio-Bahia. entre ;Figueira, 
e Thcophilo Ottoni . .. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 15,.000:000~ 

"F.mo1da 11 . 36 

v . 11.": . 

Tran~fir.t-se para o orçamento addic:ion:1L 

}f.:UC'IIt/a 11. 3/ 

V. 12:, ~ub. 5: 

. .l..ccrescente-:~e: ;' conforme lei que . for. YOtada. e 
clig;t-$t: .. : . .. . .· .. · ... · . . . ................ .. . 400 :000$(,00 

V. ,15.". C. I. a. suh. 2: 

Diga-se: . .. G. OClO :000$000 

V. 1:i.". C. L a. sul>. 4.: 

Di~4!-se: 1 . ;;on :ooo~oo 

\'. 13.", C. r. a .• suh. 5: 

Dign-~c: . . 4. 000:000$000 
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Emc:u/a 11. 4i 

V. 15.". C. I. n. sub. 6: 
Suh:;titua-s~: pdo sc~uinto:: 

6 . . Para ohras coÍ11plementan:s .. do ramal de! Santa 
Barhara. inclush·e pag::unento de cles:tpropria
~;iio feitas de nccõrdo com it Constituição e leis 
c:m vigor .. 

l~m,·uda 11. 41 

\- . 15.•. 'c. I. a. suh. í: 

F.mc111la 11. 43 

\' . 1;;:. c. r, a, suh . !): 

1-:mrnclcr 11. 44 

V. 1.5:. C. I. c. :-n!1. 19: 

Suhstitn:t-:<c pelo >'c:gnime: 

Contrucção do prolonJ.,,;lllento tia E. F. Santa Ca
tharina e Obra~ na E::t1·ada ele Ferro D. The
reza Qlristin.:t, inclusivt a Pontt:: das J-"lran-
jeira;; 

E lll•'mla 11 • 45 

Y. 15:. C. H. suh. 22: 

Suh~~itua-se pelo seg-uinte: 

11) Fixação tlc duna:;. no :\laranhão . . ......... . 
b ) ?vJc::lhoramentos no canal de S. José, de acces-

so á cidâcle 'de Pam;:thyha ....... . .... . .... . 
c) ' Fixação ele dunas em Camocim e em Fortale-

;.o.a junto ao rio Ceará .. .... . . . ..... : ... . .. . 
d) . Proseguimenl~" das obras do dique da "Redi

nha ". derrocamento cte clois cal1eços ele pedra. 
ai:quisição tle um guinclast\!.- e melhoramentos 
11:1. harr.t elo Cunhan. no Rio Grande do Narre 

c) Conservc~.ção du Caual de Sama :Maria-. ;;:m 
· Sergipe:"e protecção elas margens ......... . 

:f)--' ' Proscguime.uto elos mel110ramentos elo Rio São 
-· -.· F:rancisco:- em :.\i i nas ~ nahi:t ...... . ...... . 

400 :000$000 

6.000:000$000 

I . 000 :000$000 

4.000:000$000 

25:000$000 

50:000$000 

50:000$000 

400:000$000 

500:000$000 

600 :000$000 
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Pro,;cguimento e conclusão ·das obras ue m~- -
lhoramentos do porto de Belmonte ... . ..... • 
Prost>guimento dos trabalhos da A~·enida Jc-
quitaia . · .................. . ... .. . . . · ... . . 
Conclus.i.o das obras em Santo Amaro ..... . 
Prose1,.ruimemo d:ts obras de abri~CJ e acosta-
~em em :vrar Grande e Itaparica ..... . . . . . . . 
Proseguimento das obras de melhoramentos 
nos. portos ele Itajahy ~ Laguna, no Estado de 
Santa Catharina . . ................ . · ..... . 
Proseguimento das obras c melhoramentqs na 
Haixacla Fluminense . . .. .... · ... . ........ . 
Ser.-iços de dragagem em diversos portos .. . 

E..o;tudos em diversos portos . . : . ......... . . 
distribuição e r~moçã.o ele ~mharcações nau-
fragadas em cliver~os p,ortos . . ....... · ... . 
Acquisição. remoção e reparação de material 
fluct,uante e apparelhamento . . ........... . 

.Total ......................... . 
'· · 

Emcuda 11. 46 

V. 15:. C. IH. sul!. 23: 

Substitua-se pdo !i~guint~: 

a) 2.• e 3." prestações a ser paga:< á C:ia. Nacio
nal de Communicações Sem F io, }JUr forneci
mento e installação de estações radio-automa-

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 :OOO$oOO 

400:000$000 

925:000~ 

25.250:000$000 

ticas. nos termos do contracto existente. . . . . . 2. 615 :550~000 
l)J :::cté prestações a ser paga!; it firma Carneirc.> 

de Rezend~ & Cia .. pela construcção do predio 
destinado a séde <la D. R: dos Correios e Tc
lc~raj>hos de ::\linas Gcraes. em .Hélio Horizon-
te. nos tennos do 'contracto e.'i:istente. . .... . . 1.611 :811$880 

-c) ::\1oveis e imtallac:;ões internas para os.edifi
cios-sédcs das Directorias Rcgionacs dos Cor
reios e Tclegraphos <lo Maranhão. Rio Gran:
de do Norte. Bahia, Santa Catharina. l\-Iinas 
Gcraes e agencia postal -tele~raphica de Carit-
po Grande. no Estàdo de Matto Grosso . . . . . . 2 .400 :000$000 

d"J eclificios _na nov:t c:~pital de ç;oyaz. em Recite. 
Parú de ~linas. Joilwill~. Leçpoldim1.- Dia
mantina. Campanha e Rio Branco. no Terri-
torio do Acre ............ .. , . . .. .. . . ~ .?.SOO:Ó00$000 

.9 .~27;~61$880. 
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T:.m.·nda 11 • .f.7 

V. 15:·· C. V, sub. 26: 

Substitua-se pdo seguinte': 

a) conclusão do edifício do :;\·linisterio . ...... . 
b) :tlu~te~, c~n1o.rnie contqcto, tio edi f iei o para 

o }ltmsteno . . ... , ...................... . 
c) projecto e fiscalização . . ........ . . : . . ... . 
d) nwbilíario e inno\'aÇÕt!:> no novo edi fiei o .. . 

E!\fENDAS DO PLENARTO 

Emoufn 11. i'1 

Vcrl)a 2.• - Correios e Telegrapho~: ,_. 

1.528:824$50i.) 

S4:600$000 
23:400$000 

340 :000:?000 

1.976:824$500 

Discr iminar. tendo em vista o dispo:>to no art . S." da lei nu
lllt:I'O 51. lle 14 de ~>laio dt: 1935, a.s seguintes sub-con,;ign:tções: 

N. 2 - Agencias de !." a 4.' cla:<ses. agentes, aju-
dantes, thesourci ros. etc . . .. ........ . 

N . 4 - Diaristas. mens::tlisra.s. etc. : ......... . 
N. i - Peo;soa! para organização e ampliação do 

serviço ele raclio . . .............. ... . 
N . S - Para attender ao pagamento da gratifi-

cação provisoria. etc. : ...... . . . .... . 

Jus/ ifícn~·iio 

O art. 8." diz o se~lÍnte :. 

11. 200 :000~000 
18.500 :000$000 

100 :000$000 

9.600:000$000 

"O Govento pro\'idenciará para que na proposta de on;amen
to sejam d~clarados em cada repartição ou serviço. no enunciado 
da respectiva dotação. o numero de mcn.;alístas, diaristas e con
tractados. e. sempre que possivel, por ~teg-oria e por importancia 
recehilla." 

Como se vê. trata-se de um · dispositivo e..xpresso de lei, embo
ra seja de justi~a declarar que. na applicação das verbas glol>aes 
_par;t pessoal variavel no ?..Iinisterio da Via~ão. ~ e:xercido o nJa....O
mo rigor pelo illnstre titular. o· honrado Sr. ).r[arques dos Reis. 

Antes de se fazer a distribuição dos creditas, são approvadas 
as tabellas pelo '!\'linistro. 

T-sso virá facilitar sobremodo o trabalho da Commissão, que 
além do mais agora dispõe de uma secção teclmica capaz de des
obrig-ar-se da mais espinhosa. tarefa, em matcria orçamcntaria. . . . 

Sala das Sessões, 17 de Julho de 1935. - Edmundo Barreto 
.:. Pi1zto . - . 
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Parecer 

i•rc:ju<licada. A Commis.<iio acloptara·, anteriormente á ápre
!:e:•tac;ão d01 ctL~cnd•l .• ·o criterio de discriminar. sempre que possível, 
as diversa..< consignações do. orçamento. Fel-o quanto ás sub-eon
sigmtc:;õc:s ns. Z. 4 c 7, citada:~ na emenda. Quant_o á de n . 8, fal -o-iL 
por rerccira discussão. depois ({lle seja em·iado á Camara o P.edi
do de credito l'llpplememar para acudir a pagamento e ~tific-.u;ão 
prc.visoria a que se rcfen: o decrc:o n·. 8, uc -~ de Agosto de 1934. 

Emenda 11. 72 

Ao orça.•nc:mn do )1 inisteo·io tia \"iação e Obra~ l'ublicas: 

Vel'lm 2 - 1 'Pes~onl -· Suh-consi1-rnac:;ão n. í: 

Accrc~cc:nte-se : '·e cor·rcio aereo em Natal''. 

luslifint ( iio 

Ninl,;'uc::m do::sconhece a importancia <lo scrvic;o postal aereo 
de: ~11tal. Toda corre,;pondencia da Europ;l para o uor te e sul do 
J><ll t.. c vice-ven,a. i: rec:c::bida na Capital norte-riograndense .e dali 
tr.msmittida ao seu destino. Es..;e servic:;o hoje é feito, apenas, por 
dois funccionario~ postacl'. que se desdobram em esforços para at
tender ao Yulto da expeoli,ão. Não é pos~ivd, porém, manter essa 
situação, e para i;;so a emenda manda _que a verba pedida para am
pliação .do serviço de radio estenda-se ils necessidade,; elo serviço 
do éorreio aerc;o ele Natal. 

Sala das Ses.:õe;.. 18 ele Julho ele 1935. - - Joü.o Café Filho . 
~'1arti:.s ~"eras. 

A verha .:on:si~uaua para ~erviçu de ro1dio não deve custear o 
augmento de pessoal para o correio aereo em Natal. O objectivo 

· vbado pela emem!a ser:i eonse;!Uido dentro ele · qutra sufi-consigna.: 
çào .da verba z.·. letra l>. do suhstituti\'(1. ou a ' 4.". 

l!ll{l"llrlrt li . 73 

Ao orçamento .tio ).I inisterio da ViaçflO e Obras Pul>licas: 

V ~.:rba 2 - 1 l 'essoal - Sub-éonsignaçãu 11. 3: 

Accrescenie-~e: " Sendo 18 :000~ para o 
<I\! malas po:>taes em automovcis de :Macio 
de Assu · a Au~JStO se~·ero ~ Caraubas. 

sen·iço de conducçã~ 
a Epitacio Pessôa e 
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:r: ' 
·· . . 

!uôficacào 

·· .: · ·Pari<. o sen·ii;o clt conrluc~ão d~:: m;thts postac5 entre Epitacir> 
Pc:s;;õà c ·:\bciw ~ tli,:trihuida d~:: uma verba ele: 3::600$. annuae,;. 
qm: corr~~pondt: a. 300$ m~::nsae~. Com e:<sá. vc:rli-;.- não t possivd 
um s~::rviço rc;_'l1lar rlc tran~porte. cle..;elc: !")ue a ,·~::rim con·o::~pondc: 

:í conducc;5.o d~: rn:.las 0::111 ~:osta clt: animae;; . . 
:\lac:lo ,; um elos impun~llltc:,; portos do E st:ulo. com commer

.:io c::xport:\dor· ele ::ai. al;:odão. cêm de ·c.:·arn:u'•lr:t. d <: .. lig-ando-se 
~~ CaJ•Ítal por c~t,.acla de rorla;:e111 ·.c: .. da 111e::ma forma.· a Epitacio 
l't,:~õa. que <· o ponto tt:rminal de usii elo,: rama6 da . E,:trada c h: 
Ferro Central do l{io r;ranrlt: elo !'Jnne . 

. :\ linha. JiOSlitl rlc . \~:;ú a Augusto s.,n;ro t:. a CMaúha,: é <la:< 
de maior imJxortapcia. :ttkn<lt:nrlo-se ao \"l.llto rla corre;;poml.:ncia 
tr:ut~port:.d:l. Caraúh:t:< é pomn ten11inal da Estrada tlc Ferro d., 
:,lol'~r:rú .. I! Au~usto Sev~::rrr ~ um do~ mais importantes muui~:ip:us 
do Es:adcr. daUa ;( ~ua \':esta extensão territorial. O :<en·iço postal 
cm"~:aminhõb;. ·c.: ftito. hoje. com o auxilio rlo E:õt:ido. uatla a in:mf
fítiell•:iú ~t;L ''t:rha: con sign;ula para ;.::;se · sén ·ic;o icderal. 

·· · O <JUé a e111cllda pr-~::tendc •! <ic todu. ju,-ro . .. . 
Sala el;,.; Sc::,:.;.-.c~. H~ ck .htlho. de 19.35. - .f"i'i" Ccrf,: h//trr. 

;1/e!•·lins /'r.:~s . 

l'ar:i acon1panhár n a(>~:rfeiçoam .. nto do <en·i~o de: comlucção 
ele .mal<ts. aclopt;~ndo-sc: e:-:pcci<~!meme, quando po:;sivel. o transpor
te:· pq~ 'àutbnioyd.· j1r0-põt: a Cnmm issão o de~<lohramento da sub
c~nl'i~"n:iÇão ;3. íic:mclo 500 :000~00 para · "ap~rfei~oar o st:r
vi<;'o : de accô'fd,) ' C'Cllll a suh:<rituiçã.o o los meios rle transporte". As 
linlm~ r, IJU<:: ·,.:c r.-fere a entenda pnclcrão. ponanto. ser. custeadas 
pd:t Íl olpc.rtancia dc:::<:<a :;uhcon,.:i~•ac;ão. qu;m•lo o !'en·iç<) fõr 
l"t:\'Í~t(l. 

J:mc!llfc! 11. i 4 

\Tcrha 3."- F_..;tracla' ele Ferro Central do Brasil: 

X a :<,'c. n .. t iazer a rliscrimina<;ão tenrlo e:n 'vi.;;t:c o ar'l. 8.0
, 

tl:c lt:i n. 51. dt: 14 clé ~!:tio de 1~35. 76 .000 :000$000 . 

Sala ela~ S6sÕt:>. 17 (k Julho r!e 1935. - l:dm111rdo Hn.rrr:lo 
l~Í!Oo. -.. 

. . ~ 
· :· ·E'· dt: ; 't<icla a v;mtn;em di;;criminiu· o pessoal cuutr.tctado ou 

jornaleiro. . 
Se a Cont<11lo1 ia Ct:mral ela Republica houyes:;e cumprido o 

!àrl.-":.•5:;. l~tr.t ·6· ~n · decrei:o 'n :· ·:23 .. i50. ·de 15 de Setembro de 1933, 
·a · ialha poderia ;:~r :;anada. por meio de emenda explicativa. ·-::.- . 

v ' .. 
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Confio. porém. na bõa fé do illustre titular da Viação e na 
capacidade da Secção Technica da Commissão de Finanças, que 
terá desde já opportttnidade de mostrar .-.ua effic~encia e, ainda, 
110 intuito de mostrar qu~. é e..xequivel o disposto no art . 8.", da 
lei n. 51. de 14 de Maio do corrente anno. · 

Sala da~ Sessões. 17 de ] ulho de 1935 . Edmw1do Barreto 
Pilifo . 

Parecer 

Prejudicada . Emenda 15: da Commissão. 

Emc11du n. 75 

Verb:t 3.' - Estrada ele Ferro Central do Bra:sil: 

S/ c. - Reduzir para 1.8&3:000$, como no orçamento em 
Yi~or. fazendo-se. porém, o desdobramento. de vez que como está 
redigida a s/ c. u. 4. em sua ultima parte, COIU}Irehendem-se as 
de:;pesas e."\:traordinarias. de qualquer natureza. e, portanto, de ma
terial. induidas em v~;ba "Pessoal" . 

Justificaciio 

De.o;conheço ;~.s normas ou melhor .a nomenclatura organizada 
pela Commissão a que se refere o art. 15, letra a do decreto nu
mero 23.150. de 15 de Setembro de 1933 . A proposta não v.em 
acompanhada de outros detalhes. . 

::\'las. apesar de tudo. 1;11anifesto-me favoravelmenté pela dis
.criminação da dotação em sub-~onsignações para despesas de in
specção: para ser.-iços medicas ·por accidentes c de inspccção; ad
clicionaes até: 20 %· por serviços insalubres e quaesquer outras des-

• pesas e."traordinarias. 

Sala das Sessões, 17 de Julho de 1935. - Edmundo Barreto 
P 111/t•. 

Parecer 

F"ita a discriminação ( en1enda 16.• di!. commissão) de ac
. ~.:Ôitlo com a~ despesas ~.:orresponaentes. em 1934. Não ha margem 
p;~.ra a reducção proposta . 

Emcuda .11. 76 

V erba 4: - Est~ada de Ferro N()roeste do .Brasil : 

Discriminar. tendo em ,-ista o art. S." da lei n . 51, de 14 de 
Maio de 1935. o pessoal diarista, inclusive do serviço sanita-rio. etc., 
12.160:000$000. 

S:>.la das Sessões, 17 de Julho de 1935. - Edmundo· J3.4'n:~~·l1 · 
PilltO . . . .. . 
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Orçamento ela Viação __..,. Verba S.' : 

Rede de Viação Cearense - Discriminar o pessoal diarista 
(s,'c. n. 2 - 3.800:000~000), tendo em vista o disposto no ar
tigo 8.'', da lei n. 51, de 14 de Maio do corrente anno. 

Sala uas Sessões. 17 de Julho de 1935. Edmundo Barr~to 
Pinto. 

Pun:r:rr 

Pr~judicacla. Emenda 20." da Commi:>são. 

Emenda 11. 77 

Verba 9." - Rede ele Viação Cearense: 
N . 1 - Material permanente - Onde se diz: 950 :000$000, 

diga-se L 950:000$000. 
. N. 2 - Material de consumo - Ondl se diz: 1. 900 :000$000, 

diga-se : 2. 900 :000$000. 

Justificação 

E' para notar. como um reparo expressivo. não haja a Rede 
de V iação Cearense figurj\do em nenhuma das rubricas da verba 
15 da Viação. onde· foram contempladas quasi todas as estradas 
deiicitarias. que a União vae mantendo como lhe ~ possível. E ' 
curial que nada lhe cnl>erá na letra d. 21 - Diversas estradas -
com a son\lna exígua de 2 . 000 :000$, vara " acquisição de auto-mo
trizes. locomotivas e trilhos" - como ahi · diz. pomposamente, a 
proposta do Sr . :?\!inistrn de Estado da Viação. Não cabe, tambem, 
.1q\•Í, uma palavra de piedade. em face d~~e irrisorio algarh;mo 
de 5.265 :000$00() .. no n. 1 da verba acima citada - Estradas ãe 
ferro - Coustrucçõ;:.r, mcl/roramr./ltos c a.pparclframcntos. 

Seria irrito compara-r esta cifra com o que tem de..~pendido o 
Estado de São Paulo. estes ultimas annos. sómeote para o comple
mento inciispensaYel do seu vasto systema de viação. E seria de 
lamentar. ainda mais. a insignificancia desse pobre algarismo. per
dido num orçamento de 2. 359. 696 :000$000. para um paiz que, bem 
•Ju mal. só v i,-e e !IÓ pôde viver da sua e...xportação, se deante delle 
~e ~OIWilasS~:- em tuneladas. o volume da sua producção agro-pecua
;-ia. que por ahi iica encalhada. quer nas estações ferroviarias, quer 
nos proprios campos de cultura. :i. e!lpera de t ransportes. que nunca 
lhe chegam, qu~ nãu de mercauus ~:-xternos. que nunca lhe faltam. 
~sto. não obstante, neste momento mesmo. haver culturas que tri
plicaram a sua producção, como. entre outras. o algodão, base prin
cipal de nossa futura economia. e que. ora. s~: apresenta, para. os 
:nercados do mundo. com uma preferencia de excep<;ão. Refiro, 
aqui. que as prt:visões officiaes attribuem a esse producto 11ma sa-

. 'fra: de 400· milhões de kilos dos quaes 250 milhões para os E stados 
· ·:lo · N Qrte. Destes, 45 milhões de kilos caberão á producção do 
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Ce:.rit. o que quer dizer, ~.- rêde de Via<;ão Cearense. cujo dcsappa
n::lhamento fez qut o ;mno transacto não fr;tnsportasse mais de 10 
;,,;lh•)ti~. dos 35 milhõt:s-- dt: kilos de !'afra elo Estado. Não é desca
t.i<ta: referir aqui o facto de que os · restantes 25 milhões de kilos 
.ioram transponados em. caminhões. queimando ~olina e- r.)dando 
::.,.t•' pncum?.ricn..; t:m pessima~ t::.lradas th: caq~uein.is. numa distan
-:-i~l · tle .560 kilomerros. crne tanto dis::un da capital. os dois princi.
l''les t:entros de sua cultura. na<Juellc Estado. ou sejam o valle. do 
.;a;tuarihe: f! a uh.:rrima rt"::;ião elo C::~.riry . r::· un1 truismo a ~er re
;•clido. com ••pportunitlade. este de que. para Yencermos nos mer
c:trló:; .do mundo. le1·en">" que produzir a!;odão bom e barato. "Não 
~: po,-sivel attin~ir cstt: ··alto objecthf:). !'t:lll dar-lhe trilnsporté fer
:·ó"'viaril). E. o <.fUt: visa colimar a emenda acima. com Yistas ao 
~.··car:'t. .fusriiico-a. aclo!mais. com ;~ ·eme1:cla que oifc:reci á Receita 
.-- rP.J;da orclinaria - n. 159: com o officio-rdatorio do clirector 
da R~de de Viaç:io C!!arcns.:: ao Sr . !\linistro de Est:ulo da Viação, 
·.Jn<.: ,-.te anm:xo: c<.>m o· ~rito do:: re\·olta dos productores do E:; ta do. 
c·'nstante do tde;;rnmma abaixo trunscripto; com o saldo de réis 
1 : t40:117$850: qu.:· tleu R.tJuella ·Rêcle o :mno tr:msacto: e. aiinaL 
ju~!o saldo, em lihra:>. qne o commcrcio do Ceará offér:cceu ao Paix, 
~:'11: ;;ete m'uio,;. ou FE:ja <~"t 1927 :l 1933-3.618.513 libra.5. :'\.dvirto. 
:uml:l. que o Jlt:ssimo material daquella rêcle _data de dezenas ele an
no;;. e. mais. qut': ê.~tft amt';;lçada de paral~·saç-:to ~t: lhe faltarem os 
: txur!><.ll' prt:\'Ís;o,; ne.,ta ~mencla. : . . : . 

E:s o tele~ramma a que me referi. lo)!o seguido elo relatorio
l-(ficio do .tlircctor. da Rêde ele: V.:ação Ce:<~rense. tambem nomeado 
••cima. ·o que tt1do p;irccé pl~:rtanlt:nte ju~tifica esta en1enda de sal
·~·. Jc:lio da vida economic-a de uma vasta região do Pai7.. 

Sala da.; Scss<io:::;. ·JS ele Julho c!.:: 1935. - Xw;1ia de 0/i-.,eira. . 

• -1 cris<· d<· trausportcs nu C.:arti. · 

·Fortaleza. 12 ' Via aer~:a - Do correspond~:me) . - E. deve
r :t.S alar.~11an<e a crise de transport~s it:rroviarios. que ora afilige o 
·J~rado . Ameaçad:t qua;:i de parar inteiramente .o seu trafego por 
!;~ha de locomotiva~ e de carros. a R.!tle de Viação Cearense deba7 

to.:-.;;t: e.m enormts cli fficuldades para c.lar vasão ao~ milhares de \·o
lmnt:l' de c-&r~a que atulham os seus annazens na capital e no in
terior·. 

·· :\ situação tende cada vez mai;; :1. ag&rr:war-se de,·ido á gra11de 
;:;-,fra .agrícola qut: St: pr~nuncia para· o corrente anno. ·· 

E.." inju.<li iic:t,·c:l esAA carenci:t de meios de tran:;por.tc. · em se 
li-atando ele uina ferrovi;~ que vem. de annos a es.-a p:~rte. apresen-
wmlo avultado,; ,;;t}do;;. em heneiicio do Th~::;:ouro ~acionai. . 

:hsim se exprimt:m os ~aluo~ obtidos na. explorac;ã.o do trafego 
:L'l Rt:cle de \ ' i ação Ce:~ren;:t: .. c:m . relação :to ultimo · triennio: . . 

·i932 ·- Saldo . 
:1933 - Saldo 
J 9.34 - Saldo· . 

.·· 
:. f ... ~ • . . ·- ... ..................... . 

. . . ... . .. ······ ....... .. ....... . . 
:-·· · 

Somma . . .· .. : 

528:856$000 
663 :926$650 

1.4-19:717$850 

2.612:499$500. 
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De Janeiro a :'llaio do corrente anno. :t di iferenc:a para m:<is, 
na remia indu~rrial da refericl:t Rêde. comparada com identíco pc
"lodo de 1934. é dc"· l.I04:93Q~JOO. o c1u~ fa7. pro:;nosti~:ar um ~aldo 
~Jnic;.-\ ele mais de dois mil contos no presente exercício. · 

Esperam-se ur~ente!' proviclencias do Go,·erno Fe<ler.\1. a quem 
:1ào ·sido c:ndereçados Yehcmcnte." appcllos pela~ clas~e..;. prCJclw:to
:-·~:o elo J::..~ta<lo pelo GO\·ernadnr ::\fenezc,; Pimentel. 

' 
Pn:juclicada. A Commi,;,;ão propoz ;i penas os au;...,nemos jul-

,pulos imli~pen,;an:is pela clirecroria ela E~·u·ada. rc:duzindo mesmo 
assim. os relati\·o,; a pe~roal. Para material. Yidc cm..:nda 32.• ela 
(ommissiio. 

J:.m,·u,/cr 11. iS 

Ao,; ns. Z e 3. sub-consi;!llação ele pessoal - Au~mcnt<:-se 
1\.10:000$ c 50:000$ rcspectiYamcnte. 

Fundamento. rc~imenr-... lmt:nte. e,;ta emenda, com a qne offne
ci a c n . 159. da Receita Geral ( rend;L ordinaria. ) :\{as a sua jus
tiiica<:ão plena s~ expressa melhor. ainda, pelos termos do officio 
o"(' , e o director da Viação Cearem<e vem de enviar ao Sr. ?l'[ini!'tro 
:!~ E~racl;) cl<t Vi:tçiio, e que ,·a e ;tnnc:xo a e~ta. 

Sala da~ Ses::ões. lí d~ Julho de 1935. - Xm·icr d,· Olirxim. 

Exmo . Sr . :'1-linistro ela Viaç:iu e Obras Publicas: 
A verha d~stinada á acquisição do material para a Rêcle de 

V iação Cearen~e no corrente unno é de 3. 139 :800~. a,:,;im cli~
:ribui<la: 

:\1;\ter:al ptt·mancnte 
.\latc:ri<tl de con,:umo 
Di,·er,;as !lcspe.-1as . 

soo :000$000 
2. 149 :000$000 

190.:800$000 

E sta verba tem :::it\1) con::o:rvada inalter.ula clc:;clc 1932. c jit" 
a:;ora é in::u f ficic:nte para mant~r com regularitla!le os di,·ersos 
s .. n·iço,;. pois ele 1932 a Rêdt: cre~cn1 c:m extem:ão c: mo,·imemo e 
~ cu~r<> da,; urilielades augmemi)U d.: 50 % a 400 %. 

Eiú:cth·amente. depois do: 1932 foram . entr<:l!\tC:< ao tru.fcgo 177 
k:lomc:rro.< d~ lin ha. com sete nO\·a,; e,;~c;ô~,;. . 
. . A renda industrial- qm: naqud\to ··at'tiiu [oi d..- 8. 138 :4i6$. pas
sou .em 1933 a 8.388:817~150 c em 1934 a 9.250:455~50. dando os 
saldo::: de 478:853$555, 663:926.,%50 ·e 1.419 :ilí~50, respectiva· 
mente . . 

Por outro .lado . . o carvão coque. que cm~ta\-.t 6C$ a tonelada, 
· e5tá sendo adquirido a 270$: o estanho pa~sou de 11 :000~ a . tçme-
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I~<Ia a .29 :000~; o antimonio teve .accrescimo de preço de lOÓ. % e· 
augmento· considerav'el de preço e de con·sumo t iveram ·a lenha, · o 
llleo, 2. estopa, a ga7.olina, etc. · · 

ror falta de reL-ursos, deixaram de ser transportadas pda Réde 
no anno proximo .findo mercadorias cujos fretes podem ser compu
tados em um terço da renda total. Ainda hoje estamos transpor-
tamlu producios ua s::tfra passada. . 

lsso não obstante, consta da proposta orçamentaria. para. o pro,. 
. ximo anno a verba, de 3. 040 :800$, para acquisição do .material, 

as:;im distribuída : 

U atcrial pcrmn11Cnte . . ........ . ......... . . 
Mat~rial ele consumo . ............. ..... .... . 
Diversas de::pesas . . ........... . ............ . 

950 :000$000 
1.900:000$000 

190 :000$000 

I·Jouve. portanto, relativ;nnente á verba actt-!al, já insufficien
te. diminuição de 99 :000$000. 
. Com esta dotação, será imposliivel manter com regularidade os 
divt:rsos serviços. da Rêc~ de Viação Ceannse. · 

A verha pessoal tambem foi diminuída, na proposta, de réis 
50 :000$. Ora, tem sido g-rande o desvio da renda por deficiencia 
da fiscalizac;ão no;; tren~. a qual não póde ser exercida por falta 
dt: Yerba para pagamento dos encarregados de tal serviço. 

Pelo mesmo moti"o. a conservação da via pennanente não· tem 
tido n neccssaria assistencia. 

Actualmente, mal se inicia a safra, - que é a maior verifica
da no E:>tado - já se faz sentir a precariedade dos transportes. 

Das 99 locomotivas da Réde. apenas 46, menos de 50 estão tra
iegancló. A s outra.s esperam reparos que a deficiencia de material 
e pessoal tomam morosos. 

Dos 995 \'agões e carro;;, sómente se acham em serv-iço- 638, 
pelo mesmo motivo . 

Parecer 

Prejudicada, nos termos das razões adduzidas quanto á emen
tl:l anterior. 

E l(tcnda 11. i9 

Verba 6: Inspectoria Federal das Estradas. • 

Pag. 47 do avulso ( Proposta). 
Discriminar o pessoal diarista da E. ·F. Goyaz, na impórtan

cia · de 3.485:000$, (S/ c.~ n. 3) , tendo em vista ·o artigo 8.0 da ·lei 
n. 51 , de 14 de )faio deste ·anno. 

Sal.á das Sessões, 17· de Julho, de· 1935. - E d111i1111do Barreto· 
Pinto. 
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Pnrcur 

Prcjudi<:alla .. Emencla 24.' lla Commi;;:;ão. 

Ji.mc'IWII 11. NU 

V ~rkt 6." - Pag. 47, da proposr:t. 
Ortcll! ~é di7. S./c. n. 2. di~1-s~ S/ c. ·n. 4. 
Onde :>c diz S/ c. n. ·' Pes:;oal diari:<ta'·. cliga-:<o:. n. 2. Pes:'oal 

di;trista tia Estr;1t}a de Ferro Goyaz. c:un iunnc cli~criminacão c1u~ 
:'C: ~C~rt~~: 

Onck se dir.: S 'c. n. 5. <li,~a-se Sjc . n. 4. 

Hon\'C t:<Juivoco na orclem das suh-cou:.:i;;,ru:u;üt:s. Cun forme ~e 
,_.ê: ela l~i orcamentaria dc:-ste exercício. o pe~snal diari,:ta é o da Es
tracla de Ferro Goyaz. E :ts ·'vanta;::ens re-~lamentares". a •1ue ,;e 
refere: n S./c . n. 5. tamlx:m. são referentes ú Estraua de Ferro 
Goy:tz. 

Sala das Se!'~Õe:;. 17 ele Julho, de 1935. - Edmuudo Barreto 
Piutn . 

}{~i citada. :\" suh-consi;;nacões 3 c 4 nãu se refen:m sc}mente 
á E. f.. Goy~Lz. 

Euw:uda 11. Xl 

VerlJa 7." - Dcp . .-1nameuto ue Portos e ~an::.;a~lio. 

Terct-ira parte. -~dministracão c exploração do porto elo Rio 
de Tanciro . 

. (li~crim:inar a parte r1ue se n:fere ao pt:ssoal e a parte relativa 
ao material . tendo -em vista cruanto ;lqudle o que dil'põe o art. S.", 
tb l~i n. 51. de l~·de :\!aio de 1935. · 

J uslificução 

:\ matcria é de altn relevencia e exige um e)<tuclo detalhado. o 
qui! :tcrecliro possa apre.-c;ent.1.r em terceira dis~:ussão. 

Tr.ua-st! ele suh-consi,!,.rnaÇão CJUe niio encontrei na verba 7. • 
do orçamento para 1935. num total de 14. 500 :000$000. 

A ~dmini:<tra~;ão e exploração do porto do Rio ele J;meiro, hoje 
compete á Uni:io. de conformidade com o dec;retu n. 24.18$. de 3 
de :Maio de 1934 e n:i.o fõra a attitucle energica do Ministro Mar
ques do~ Reis, factos hem clesil~adaveis jit teriam succcdido, entre 
os quaes o do armazem de inflammaveis I Ilha do llrac.;o Forte). 

Repito: C: questão para ser \·entilada em outra occasião ~ para 
tanto. espero a collaboração do proprio Governo e da Secretaria 
de ·Estado. 

8 
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Por cmquanto·: já teremos <iaclo im1 pa~$1) ;wançndo com o d~s
dohramento da Vt:rha p:u·a u pc!'sual ;: mat<:rial. 

Sala ria~ Se~!'t~~:s. li de Julho. de 1935. - EúmuuJu I:Jarrcto 
l'iil/0. 

l'urcccr 

I 'n:jadicacla. :\ di:ocriminação · ~eril ic:ita opportunamente. 

\"crha 7." - Ucpart:ntlt:nct() ele Portos e !\;n·t:;!<u;ão. 
l>i:;c.rincinar a~ di iien:n~;as de vencimentos. S/ c. n. 6- rC:is 

50:000$000. 
J u.,·t ificcrç<ir• 

· l>a•lo u crih:rio e 11 detalhe da propo:ota. CJ11:11lt0 ;i,; grati iic:u;ões 
;uhlicionacs. não :;crú di iiicil di~criminar as di f ien:nr:;a!' tk venci
mento:; que clc,·cm ;;~-r p:t;;.t,o no · !Jepitrt:unento ele Portos t: ~ave
~;cç:i._o . 

• 
~:•la ela:' ~e=-::r"•l·::. li de .I ulho. c h.: 1 ~35. - Iiclmunda Hurr.:to 

l'in/(1. 

E " a emenda ~o· da Commissãoo l'rcjucli~:.cda . 

l.!.mntda 110 .'U 

Y.:rha 7." - Dcpart:cmcnto Nacional de: Porto~ ;: N:n-eg;~çãoo 
lo Dis:.:riminar. tc:ndo em Yi,;ta o art . :;:· da lei n . 51, de 14 

de ~ljlio de 19350 
S/ c~ 3. J'es:.o•,:d j<Jrn:dciro. 2.000:000$000 . 
S/ c. l . 1\~:;soal .:o•Hrattaclo. 1.4(){) :000$000. 

Sab ela~ :::~::;;;0e,;. li ele Julho. de: 1935 o 

Piul<'· 

Pcrrcc~r 

FodiiHIItdn Hw reto 

o-\ di,;crimimtr:;â<o ,;c:rit feita opportunamc:ntc. Prejudicada . 

I~IIIC/Id(l 11 . ~4 

Verha 7." - Se:!unc\a · part'" - Porto ele ).; :n:!l - Pe:'soal 
Suh-c:onsi~n:u;ão n. · 11 . 

Di~.t-lõe: P.:;;soal jornah:iro 100 :000$()00 o 

Justificaç!io 

:\ prnpo::ta or~amcntaria indict .a mesm:1. vcrha do orçamento 
':igentc. ilaM:c. par"' jnsti fica r a c:mend<t. acc:entuar que no prin1ei
ro trimc:~tre do corrente anno a exportação pdo porto o de Natal 



Ci'rn,-a dos De~oos ·Impresso em 2810112015 15:33 • Pâgina 256 de 358 

- 2:!.7-

té:\' 0:: um mo~·imento •Jne !>O:: t:lo::va . quasi ao triplo tlo anno pas:;ado, 
como dc:mon~h·ci ao justi fic:tr a o::mo::nda :'t verba n. 15. A consigna
-ç.'ir. tlc (l() contQ~ •lc .réi:; annua~:!i sujeita a clesptsa ;,o .duodo::cimo 
de cinco contos que ~ visi,·dm.,ntc insu í iicientc: para '' portQ do:: \nl\ 
Esta• lo 'rm: tem a sua t.•xportaçào . num rrimcstrc c:Je,·a<l~ :'t consi
dcravc! ciira de .2<>.!,185:1)01)$. qucr •lizcr. mais quo.: a c.-<portaçãp 
do E st;ulo de l'emamhuco 1.'111 i;.:ual v.;ritxlc.> tio :nmo p;tSS:nlu. cuja 
cifra nttin;.:-iu apenas 2l.<J31:000$000. · 

· E~sc:< tlath•:< .iustificam pkname!ltc a '-'nwnc!a. ' 
~:tl:t das ~~,:,:eics. I~ tle lu lho elo.: 1 ~35. - lotio C.:afé l:i!ho. - / 

.l lartilr.~ /'aas .' · 

:\ snl.-ctm . .;i!=:'n:u~:!n d:t pruptl"l:t 0: a ,-o] i citada )!elO ~ I inisterio. 
•Jn<:. as;<im. :<c jul~ou :<l! ffic icnte para " ,;.,rviço do Porto. Aliás ]lCl:\ 

,.;nl)-t:onsi;.:-Hacãu .t f•li " porto •k :'lia ta! aquinhoad,l com .500 .:000$ 
c de 1eJ3,1. J~cjcitatb . 

.!!mc1•tln 11. ,{:; 

• 
v~rha S.• - Ut.:i~sa contra o~ cficito~ <las ~ccc:~:; - S / c. 2. 

5.iW :OOOSOOO . . 
.Uiscdminar. tanto quanto po~s,·icl. o pc.s~oal diarista. t:m ince 

elo que: tli~JlÕc n art. ~: ela lei n . :'il. eic; 14 de :\Jaio de 1935, vrin
cipalmente. no '!llt: diz rc~pt:ilu ao; ~cr-,·i-.os de n:nnn:za pcrmam:ntc 
( con~ery:u;ão. iiscaji;.o..;l(\ãO. etc.) . 

Sala elas Se:<:'•Íe~ . 17 r]'-' Julho. tle 1~35 . 
Pil!to. 

l'ro::judi(.~llla. S..:rá feita oppornm:um:mc a discriminação. 

f:.IIIL' IIdtl 11. Sri 

Verba S." - Dc:panamtnto dc Porto:' <.: :'1/avc~açno. 
IJiscriJl'inar o pessoal jornaleiro t :;/c . . n. 11). do pcs~oal do 

por to c.le Nnwl. na impõrtanci:\ ele: 60.:000$000. 

~ala da,; s·e.:~{k,.;. 17 tl(' Julho. ele 193:> •. - l!dmuucl(~ Hnrrctt• 
Pi,.tn. 

,lustificr1Çc1n 

Trata-se ele cumprir o que dispõe o art. K" ela h:i 11. 5Í, dt: 
14 ele ~l:lio ele 19:l5. -- Bar r C'/<i Pinto. 

Prejudicada. Scril ieita opportunamente a di;crimin;t.<;lio: 



Câmara dos Dep.Jtados- Impresso em 261011201 5 15 33- Pá!;~ na 257 oo 356 

-228 

1: ,,.,da 11. 8i 

Accn:!'cente-:;c: i verba R". n. 7 (Ddesa c:ontr.a os efieito~ t.la 
sc:cca. do .!\'lini~tcrio da Viação}: 

3. UOO :OOU~ p;,ra construcção <lu prolon~,unenro da F.strada de 
Ferro Central de J>cnmmbuc:o: 

2.000 :0110::; para conclusão da~ ohras de arte e-dos trechos de 
cc-~trütla de roda~cm _i:\ iniciado~ na rodo,·ia Tronco Central de: l'c:l·
namlmco . 

Sal:t da~ Ses,oõe~. 17 de Julho de 1935. .·1/d,· Samf>llitl . 
.f,•,k• Clrnfll'l.f. - S11u::a l.c(io . - f<,·{/11 liarro.c 

De toclns o,; Estadll,; do Nordeste. ~ Pen1amlmc:o o que apre
senta unra n1enor. n1t:nos c:.:xteu~a rêde d..: penetração ft!rroviaria .. 
Do nu:,;mo morlo a :ma rod.,,·in Tronco Central. a cargo da lnspe
ctoria tle Ohra:< contra as Scccas. com um:t extensão tot~ll de 556 ki
lom.-trn'. ten1 ~-.,11:-\nli,la a1*11as a lJUa.rta p:tnt.:. na extensão de 160 
!.;:ilomctros. 

O prolonr::unc:uto <la Estrad:L de Ferro Centrai ele Perna111buco 
(: r i;;oro,:amentt: uma ohr;~ ·tlo:: <lo:: icc-:-a c onu-a O!' d feitos da secca. 
nàrJ ;./• purqu.: dll! irá atr.n·e~~ar inteir:um~rtte a 1.011a Sl!rtancja "do 
.E:<ra<lo. 1i1:1itada pdo <lc:crl!to f cc!c:ral n. 1!) .726. de 20 de Fevereiro 
<1.: I 9.H. qm: rc;..'"1.1lamcntou a inspectoria. como punJue uutra~ c:on
:<tmcç:'1C:< ferroviarias nu;-. det!!ai,; Estados norclestinos estl:o in
clu!t.la:s nu plano ::ystcmatico cstaht:h:cido pelo rderido decreto. 

A E::tracla F. C. ele Pcmamhuco. L'Ujn ponto termi11al e:< ti n;L 

cidade tlc Alar:õa llaixo. clcslle 1933. tem um ~rancle trecho já 
conn·nkntc::mo::nte estudado até a cidade de Horc:s. do:: construcção 
r o::JatÍ\·:unenre iaci( t: O qua! \'ifÚ servir n região . de maiM proclu
CÇàO al~ocloeira do serti\o JX:millnhucano._ 

Trata-se. por ccm::~uinte. do pro~e:;-uimemo ele uma obra pa
r:;tl :y:>:~o!:, quaml11 suhn.:,·eiu o im·c-rno de 1933 e que. para um .Esta
do ela con fig:uraçãll ~eo~raphica de Pcmmnbuco qu-:- apr~e11ta en
trt: o;; clcmai:: E~t;ulo" do Br:asil a singularidade de po!'suir a m:tior 
dinH:nsiio linear para o i;1terior. em rebu;.'io com a ::ua arca total, 
ainda mai:: <n'Ulta a no::c:essidarle do seu prosc:~imemo , 

Para a roclo,·ia Tronco Central elo E!'tado. ,: incli!<pen;;;wel que 
fiqut: res<:rvacla uma tlot;.ç.ilo proj_,ria. afim de evit:tr o inte~al pre
juízo da~ l(ll<lllt ia~ lJU~ foram :tJ)plica<las em sen ·i<;os interrompi
dp>' ame::; ela :'Ua conclu,;ão. -Alei,· St:mpaiu . - }niiv Ch-ophCis. 

J>orcccr 

A lnspcctori!l de Ol.nL:' contra as Secc:a,; é rigorosamentt: con
trdria á appl icação elo: ,-c::rlnL~ do seu orc::amentn em ohra,; estranhas 
;w ~eu I~~"U~ramma. Accei ta. (:ntretanto. a cmcncla. até '' 3.• di!:'
cus~ão. com a suh-c:mencla : Di~a-!'e I. 500 :000$ e não 3. 000 :000$. 
Di!j.L-se 1.000:000$ e não 2.0f,JO :000~00. 
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F.uu·uda 11. 88 

Vcrl,a S - nde);a contra os cffc:itos da :1ecca nos l~stado~ 
elo Norte. HI - Prose!-'Uimc:nto de ohr:L~ e ~c:n:iço:< - suh-con~i
g-n:u;iio n . 7 - Accrescc:nte-sc:: .. 2 .()(JO :000~00. para o prolon;:a

. menta da E:~trilcla ele Ferro· l'c:ntral do Rio Grande do Kortc. in
du~ivc açquisição ele tr ilhos t acctssorios . 

,:;._ Estrada clt: Ferro C..-mral do Hio Grandt du Nurtc: é. como 
a Rêcle de Viação Ct:ar~nse. eh: penc:lraçii.o. O seu prolon;:amc:nto 
co•110 ohra de )!Talltl"" comhate :1os effcito:< da secca é incontc:sta
,·c:l. A c:on,;iJ..'llac:ão ek vcrha para sc:rviço:; no~ l::s"t;Hlos .:•ssolado;. 
péla estia~c:m é um imperativo constitudonõtl. ElfliÍlath·a. portanto. 
deve ::er es5a clistrihu ic:ão. A Rêdc: ele Viação Cc:arcnse ji'l atra,·es
,;ou todo o Estado elo Cc:ará c a Estr:ula ele: l;c:rro Cc:ntral do Rio 
c";ramlc do None aincla ~sti'l no meio elo c:uuinho. O :-eu matt:rial 
t'Sti't preci,::mdo sc:r rcno\·aclo e a ccJlltinuaçflO do:< seus ,;en·iços ele 
penetração é: uma ohra p:uriotic:1 do Go'·i rno Federal. Dc:ixal-a 
para o;. mo•••t:ntos cll' cri,:e. quanclo n povo poty;!'uar e~tivcr morren
tlo .Je rome c: ~ê-<le. é tratar ele nwclo cliYc:rso E,;t:ulo ... da Federação 
presos ao,; mc,;mo~ prohlt:mas. 

Scm qnc o;c:: p•·cjmlittuc o credito inclicaclo para a Rê<lc de Via
ção Cearen,;e. impüe-sc a accc:itaçã.o ela emenda que distribue: :i Cen
tral elo Rio \rranclt: elo ~orte 2. ()()() conros ele ré i:<. para J;rosegui
mcnto elo=- ~eus !'crviçn,; e. con:.c:quentt:mente. combate ils ~eccas do 
nordeste. 

Sala da~ Se,;::<ies. }g de Julho ele: 1935. - lr•cin C'rtfé FillrCI . 
J.fcp·fill.ç f,..C'TII,\', - C!ar,, Gndoy. 

:\cccita a emenda at~ a 3.' di~cu,;são . 

Emwda 11 . 89 

Departanu:nto de Aeronautica Ch·il: 
Diza-~t:: 
"S/ c. n. 5 - PC:':'Oal contractaclo. con fonnl:' discriminação 

que l'c :;e~e : 

90 :!KJO:j;OOO 

1 ustificcrceio 

Trat<J-::t: ele uma exi~encin <la lei (art. K" el:. lei numero :1-. 
de 14 elo! :vraio de 1935). 

Sala da:< St:~sõcs. 17 do! lulho dc 1935. 
Piutcf. 

E.dmuudo Harr('fo 
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Purcn:r 

Emenda 3.'l rla C•lmmi~:;ão. Prejudicada. 

\\·rha 10.• O>·camento <l:l Viação: 

s :c. n. 1 l>i~criminar '' pano:: 1!0 lll<tter i;tl c elo pes~o.1.l. 
rr.:ndu o:m yi,;ta •J ar!. s:· tla lei n. ;'11. de 14 ch: ~laio de 1935. 

(Estr:ula~ <lc Rrnla~em l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000:000$000 

Sala <l;t" s.,.,.,..-• .,>. 17 ele · Julho de 1935. - liJmu;rdo B,arrêto 
eiuto . 

Pcll'f'f,.l' 

Emo:nela 33 ria Commi~s:i<>. Prejudicada: 

l::!tt'l!<lu 11. 91 

\ 'crha 10 - E.,:trac\a,.; de Ro<lal[Clll . 

1 --"· Pc,.st;al e ma~erial para a consen-.~ç5o. e:;rudos c con
,;trucç:t.-, 11« cstraei:ls de rocla;:-cm fe•leraes: 

'1-:m "1.'<:7. clc 
Di;,!a ... ~~ 

1 ú . 000 :000$()()() 
1 fl. 000 :000$000 

V CI'Í>a 15 - Construcção. melhoramentos e appardha!Jtentns : 

11 - l'onos r.: n:w<'~ac;iio: 

2.! - ~o.:n·içn:< de construcc;ão. melhoramentos. 1lral!a~em con
sen·açiío "' <:"tudo~ nu,; •livo:rsos porto~ <1• Rep\1hlk:t: 

l~m n•z • le 
Di~a .. ~c 

12. 000 :000$COO 
14.000 :000$000 

S::la tias ~cssijc,;. ·1X rlc Julho ele 1935 . - (r:rln.; Gom.·.ç de 0/i
._.,.;,.,, - f)illi:;·.fiiiiÍI>r . - Jn.~é ;\1ullr.r. - .-lh,•ltt.rdo T. 11t: . - Onr
~·ni .\!clchiadr.~. 

Parc.' r.'l' 

Pr~i-udicad:: : a 1." parte l!stá contida na emenda 35 da c,nn
mi,:,:ãn; ·a .z.;o parto: foi ;~ttt'lldida pela eménda n. 45. da Commiss.ío. 

· E.mc11d1J 11. 9:? 

.-' • .:crl!~c,·nrc:- "1'" : Sc:nrlu •!uiulu:ntus cont~s ( 500 :000$000) para 
cundu!-ão das ohr:tl' <la çstrada de rO<Iagem destinada :t ligar a. ci
dade de C rato, no Ceará. á de Pico5, no Piauhy. 
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1 11s/ i_{ icu(cio 

A cstr:.tl:~ dt: rudag-t:m, que :>e dt:::tina a li;!ar aqud H1s tlua,: 1m
port;uitt:;: cidade~ do~ doi:; E~taJo~ nord.:,;tinos a~.:ima rdt:ridos. estit 
c:m grandt: paru: con~truitla. -c reprt:st:nta uma nect:ssidadt: irrecusa
vd it Yida CCOllOtnica cl:t-. •luas ricas Tt:~iÜI:S de qm: SãO t:lllpOrio. 
E~~e mt:llwr:•mt:nto. que poria :1 cidaclc de (rato. no Gtrin·. a n·ão 
mais cle doze hora,: riu rio Siic• Franciscc •. ou seja do,: EsÍados de 
l'crnamhuco c Hahia. na:: ci<lach:s fn11llt:iras - J'ctrolina e Joar.ciru 
. .. I! como que um complt:lllclllu de> ~,·,:tema elt: ,-iu,ão ckste ultimo 

· .f."ta<lo. :·t ctomt:Ç:Ir pda linha - rrcmcn ·_ Joar.cim a Calçaua - na 
dthtt)c do !'ah·:ulo:-. Não é mistcr encarecer as vaitla){en,; que . cssa 
lig-ação - qnc de tão poitco dcpench:: - lc,·aria !t l:n:ourit c ao com
mcrcic• das quatro nnici:ult:s norclc~tina,: · - Bahia. Pcmamhuco_ 
J'iauhy t: t'e:tr:·, - ha::tando referir. aqui. 'Jttc é do riu v:•llt: tlc• _<.:a
rir~. •Jue se aha:'tt:Ct:m. ele ;.:ranclc.: parte das utilidades de primeira 
nc:ccssicladt:. muito;: scrti;cs claqucllt:s Estados. 

Ademai:<. titnto a n:::--!ifw •lc Pico~. como a ele Cr:tto ,;ào ~ranc\t:s 
.::eutro,: ele: cultura dc :tlt;ocl:to. ·c e":'<: rodo,·ia trari;t, ai mia. a ''anta
~elll th: púr c::'te proch1cto cla1Jud\a proct:clc:~I.'Ía a. apcn;t,;, :<eis clias 
tio centro imlu::tri;d :<L'\1 maim· Cl'll~mniclor. nn sej a c:sta Capital. 

CrL'tllO:I nacht m:,j,. :<cr u~ces~trio aclc!u%ir como ju:<tificatiya tia 
t:mt:nd:t supra. que como se c::t:'t a \'cr. con~ulta . plenamente. os m
tcrc::,;c, cle quatro ~andes uuidaclc:s cl:t F ~·lcra"ão. 

Sala das Se:-::;.j~,:. 17 de Julhu ele 1CJ35. - Xar·ia clt· 0/i~·cir« . 

l'urcccr 

O au~tllt:nlo •ltc'\'C ::cr cun~idt:ratlo dentro <la,; fC)rç:ts tla yerba 
10.". Prejudicada. 

l:mnufa 11. 93 

"\ Yei·ba n. 10. accrescenta-sc: 

lnclu~h-e a in,tportalll:ia do:: mil como,; ele réi~ t\.000 :000$000) 
para construcção clc uma ponte. ligando a ilha ele ltamaracú. no E,:
tado de .Pernamhuco. ao continente: no ponto mai:: con\'enicntc. 

Sala da,; Sc:;sõcs. H~ de Julho de 1935. - O.'<l'el/c/,, I.ima . -
J o rio Clc·Jf•li•l.\'. 

} us/ ~fimçiio 

A ilha de 1 t:unaracá é um centro ~ulinciro . .' que 11:111 tla<io ~r:tll
des rem<ias á (inião. de~dt: a crt<tçi\o -tia sua G'ollectori:t Fede•·al. 
Vive. em~ clamo. isolada da dtla<le tlc I ~ar.tssú, séclc elo municí
pio. A,; suas Íruta~ magni fica~. os pruducto~ da !'ua inclustria li~ 
pe~ca de lar~s pO!;Sihili<.ladc:...'. não lo;..-ram. ,;enão com énonncs <li f
ficuld:tde~. che;::ttr nos mcrca1lo~ çonsumidtll't:~. 

Pcxlcndo s~r umit cidadc flore!'centc. lt:unaracit. <iut: foi ,;écl..: dt: 
·capitani:l . fJUé<la numa modorra sem fim. porque lhe faltam o,; meio~ 
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ele transp.-ute mais rudimenttres. Os s~:us barcos i vela, poucos _e 
inefficient.•s ús exi~cncia:; da vida moderna, pda difficuldade da 
pe<juc::na calYlta;:rem em cen~s época!' do anno na costa da ilha, ma
tam toda,; as in iciatiYa:i dos sc::us hahitantes . 

• -\ ilha. tJU~ já exportou uvas explendidas para n \i e lho :\iuudo, 
não tem ,;itjuc::r lwje t•ma feira, ·em qne :<e ;~.basteçam os seus mora
don~s . 

l'r~:juilic;HI:t . ApproYada em pletlario á parte. 

EmcudCJ 11. 9:f.' 

Vo:rha 15.• - Construcc;õe,;, mdhoramento:; c apparelhat~1entos . 

L - E~trada~ de F erro_ 

D l - :\ccn:scc::ntt"-l'e : 

21-.·\ - I<econHrucc;ão cia ponte de Laranjeira~ e outros tre
dws •la E:m~tda de:: Ferro There:~:a Christimt, réis 2.500:000$00(). 

Y - Ohra,; dh·c::r,;a.~: 

. 2(j - Di~a-sc:: 2.200:000$000. 

J ustif ictrçiill 

:\ Estrada de Ferro Therc::za Chri:>tina foi construída com o 
ohjc:ctivo de dar :;olu<:ão ao prohlema carhouiiero no sul catharinen
,:e. Em tac:> circumstancias afi;,.rum-se-nos. desnecessario pôr em 
de~taque su:t importancia economíca. em relação i qual se uc::ve, 
no entanto. rle;;de logo. accentuar o aspecto nacional de que se re
ve~te. Defidente. embora. em seu apparelhamento. não se pódc, 
c:omtudo. esquecer qnc: a dla. quasi exclusivamente. dc\·cmos o incre
men1o dall('l il e.'i:plcra~Cão das ricas jazitlas daquella região _ A Pon
te: ela~ Laranjeira,;. <le extcn:;.ão approximada de dois kilometros, 
:>ohre a qual correm os trilhos da referida. via-ferrea, amca<;a. a 
<:;~da ilBtantf:. ;tllui r _ o llut: determinaria a interrupção d.J trafego. 
com os maiores damnos. por~mto, para a economia brasileira . Ou
'tros trecho,; da mesma c::;trada - em condições ~simas. offerecen
clo riscos de toda n orclem - reclamam concertos immediatos. 

Gr:mde foi o numero de predio!>. construido~. em todo o Brasil, 
para in~tallação dos ,;en·iços do!> Correios e Telegraphos. Cidades 
prosperas de S:mta Catharina. que contribue111 com avultadas som
mas para o,; cofres fecleraes. estão a c-.1da instante. alludir. o que de
temlinaria a interrupção do cimo que pedimos. n;,t verha respectiva. 

Sala da!' Sessões. 18 dé Julho de 1935 _ - Di11i= Junior. -
](l.fé Mullrr . - Abl.'lardn Lu:;_ -Carlos Gomes. 
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Purcccr 

l'rejuclicada. \' itl~ t"menda n. -+4-. c la C•,mmi;;srlo. 

V t:rlm n. I I . I n:<pc:croria Gc:ral de llluminac;:ão. no total ele rt:l:> 
21.21:-: :520~000. 

Supprim.;l-:<e elo on;amento ;:crnl da J{t:puhl ic;l. clen:mlo fa7.t:r 
)J:trtc de um c>rc;:amc:nto addicional. c:llll[UHilto nflo ii>r promulgada 
a ld rran,: ferindo os sen·ic;:Õ,:. ora cu:<tt:adu!' (Jt:la Líniiio. para a 
Prctdtur:t elo .Oi,.t r icto Fcclc~l·al. con formt: t:mt:nrla CJU~ apre:<ent:o-
1 c:1. t:m ~.:parado. 

!-'ala 1\a:' :::ic;<~•->t:S. 17 de J ulh•, dc 1 !>35. 
11 11õl(l. 

J'nr.·c,.,. 

l'ro=jwlil·ada. Emt:nda n. 36 da Ccmtmi,:,:ào . 

• 

Vcrl~l 14." S / c. 1. 1.300:000~1){)0. · 
C l)i"criminar a,: imponam:ia,: clo=,:tinaclas an,: funcdonarios dt: 

~.·ar!;o,; extin::tos. :L~ di fferc:nc;:a~ ch: Ycncimento,; t: o pc:,:::oal em di:;
ponihilici:Hic 1 . 

J 11.\lifinrr<iQ 

!\o orçamento !! prt:c:i,:o han~r unifonnidadc:. Conionne é po,;
:<iYt:l Yeritic-ar na propo,:ta <la Fa7.t:n<la 1 P"l! 141 do a\·ul,;o ) os 
iunccionarin:: acldido:<. extinclo~ c 1116111'' t:m cli ,;ponihili<laclt: dc\'CIII 
:'cr indicado,: nominai,Hc:nll!. 

1,:=-o niin ::crà cliiiicil a~ora. com a :;~;cc;:ão Tt!chni.;a . 
Aliá~. ne,;te anno. a vcrha já i oi n :rlwicla em 100:000$. o qut: 

e,·ic!t!ncia o criterio do apro\·cita lllc:ntu clh:' :ulrlido::. ~:xtin.:tus c em 
dispon ihili!l:tclc . 

!-'ala ela,: Se,:sÕt!:i. 11 de Julho de 1Y35. - F.dmundc> Hurro·to 
Pinln. 

Pnrcca 

l '~t!judicada. Far-,:c-:í opportunamcntc: a di.;crimiltacão. 

Emo'JUftl 11. Vi 

V trh:l 1 S." . ( :onstrm:çües. etc. 
Mantenha-~~:! a $uh-consignação 3. lc!tra c 1 da Yerba 15.' do 

on;amt:nto de 1935. 
·'Conclu:;ão do trcciHJ dê Leopoldo Bulh•)t:~ a Annapoli,:. pro

seguinJento além ele Annapoli~ t: rt:appart!lh:um:nto 1la E,;trada de 
·F erro Goya7.. 2 . 500 :000~0. ,. 
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Jus!ifica~·ào 

E' prcci~o não cle,;;lmJ:>::•·:tr a Estrada de Ferro Goyar.. 
~i'lo póde ser invocada a economia. Em 1935 a verba foi de 

.'iS.í::\0 :000!$000. Na propo:'ta paõa 1936 foi dé,·ada para rO:is 
78.0CJ5:000$!)()0 uu sejam ma i!' 22. 2R5:000~000 . 

A verba J>:lra Portos e Na,·eidçáo. de 7 .000 :000~ i-Ji e)e,-adn 
rmra 12 .t!W :0110$000. 

l'rêa-se \1111 credito de r~.ooo contos. para o ;u~:rQporto tio Rio 
de ja11dro . 

. Não \'Cnho aqui r,p,1itr-n1e pOnJue não devemos m~dir sacri
ficios nos n1dhoramt:ntos c);~,; ,-ias-ferre;ls. ponos c navegaç.i.o. 
cunt:io:. e telc~raphos ·e a\'iação. 

O que. t'ntn:ta•nti. nii.o po::sn comJ:rehcncler é reduzir-se 1.250 
contos de um credito p;mo uma ,-j,;_ferrt:a, tjU<: nl\o traz "deficit" 
pam u~ cofres ola t.:niãn. · 

E·. portanto. um;l medida de toda ju~tiça restabelecer a mc.:,:
m.a d~ 1935. 

S:oia da:- Sc~:-•it:s. 17 de Julho de 1935. - J:dmwulo llttr.,·rto 
l'iutn . 

f 1tti'!'CCJ' 

:\crt:ila. até 3." rli~cu~,:;if? . 

. \n on:am.:nto tio .\Jinisto:ric, tia Viac;ão e Oltras l-'uhli..::1s. 
V crba 15 - (' onstntcc;ões. mt:lhoramo:ntu~ t: il.ppardhamentos -

~uh-con;;ig-n«ção 22 - Sen·ic;us de con,;trnccão. etc .. etc. 
;\ccrc!'centc-~::: ·'rlcstacacla a import~ncia de 600:000$ para 

o~ ,-cn·iços rio:: dt·a;.:a~cm c ohr:l:l complemc:nt;u t:s tlo porto de 
Xatal . ,. 

.I ustificll(tin 

O porto de: Natal. com aprecia.-el receita. t! dt: explor;u;r\0 do 
GoYc:rno F cdcral. 

:\ expnrtaçãn do Rio Gr:mde do Nortt nc1 primeiro trimestre 
elo pn:!'ot:ntc exercício elc:You-:;e a 29.985 conto!;. s~:ntlo <tuas; i tod~l 
ella pe'lo porto de :-.<atai. E' de notar qu.: em igual período do nnno 
pa~,;ado tivemo:<. em conVJ> tlc réi!'. uma exportação ele ó. !99, de 
qnc ~~ iníert: a imponancia do porto de anno para anno . 
· Com e~~a ,-amaj(•~:l ~ituac::iio financeira. o porto tle Katal ainda 

f <lc r li i iicil acce~so . .:m ,;st:t elas comliçüt:~ de sua barra. Os na
,·io,; ck maior c:tl<t•ln. s•',mt:nt.: em prea)n:tr. podem entrar no :1 n
coradnurn . 

:\ ementh não impona .:m auKntento de tlt:,;pe:;a. O que se 
Cflttr •! que tia vnha consi~nada ua· propOH:l cle..;t:HJÜt:-sc a quantia 
de r.nn ci'mtos de réi~ parü o serviço ur~ente ele dragaJ?:em· e ohras· 
complclllcntare" elo porro • rle Natal. 

S:\la rias -Sc~;;jes. I~ clt Julho de 1935. - locio Cu/é Filho . 
Mar/ÍII.~ v,•rv.~ . 
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A dc~pc~:l póclt- nu·rer pela- ,-uh-con~i;.:nação 22 <la n:rba I;) . 
Prc.iu•lic<tda . 

N . fJC; 

\ · crha 15 - Construcção. nH::Ih~lr<uncmo,: a appan:lhamcnto~ 
Su h-consi)!nação 15 l'ro!<e~uimcnto da Estr;ul:t .de F crrn 

Co:ntral do Rio (~rande !lo :-iortc. Elc:vc:-se a dut;·tçãu filtra - réi:: 
1 . 000 :OCOSOOO • -

1 us!ijicll(oio 

:\ l~str:LCia de: F erro Ccntr:ll d :l H.io (;r:.nrlc rio Noru: oficre
cc.: ho_ic um :lprccia,·eJ ,.;ahlo. Em . 1930 a ::ua receita t:ra ele: ()()() 
Cl'"to,: c em 1934 ele.-ou-sc ·a I . 200 conto,:. No corrente cxcn.:ido 
a n:.rha con~i~;nada pam o pro,:c;.;-uimento da cstr::~ela [ui de réi,: 
j .OIJO :000~000. K:io n:_io por que. l ' O ill trahalllr>s de con,;truccão 
em :mel:,mt:lltO. ,;e reduza a çon.;i~ua~:fLO :"l metade ria qnc ~c votou 
o anno pa~sado. · 

Outra~ c~t meia" <lciid tarias e~tiío 11 a:lhor contcmpla~1a" na 
propo,;t:t . 

.-\ c.:mend:l r c.:para titn .~r:t,·c crrn . 
Sala ci;L" Se~siie,:. ])-; ele Julho ele 1~35 .' Jo,irl Cn.f<: Fi/11(1 . 

- .11a.rtius r·cnu. 

Acct'ita. até 3:" eliscu~~ão. 

K . 100 

\" crba 15.". 111. Correio,; e Tt:lc:~raphos. 

Ao IJllt: sc diz na consig-n:u~ãu n. 23. accresccnte-sc: Scndn 
~c:tcccnto~ contos para a consrruct;ão da nO\·a Capital elo Estado. 
elo edifício 1.h:stinado ao funccionamento da DirccttJria Rt:gi<>nal 
elos Con·cio~ e Telegr apho;; . 

.I1W ificaçüo 

A Gnifto não tem ·em Cioyaz um ,;I, predio para os st:rdços de 
Corn:ios e Tt:lt~raphos. Dircctoria Re!riOnal. hem como a~cncias 
posta.:,; c c~taçõt:.s telt:!!r:tphic:is ,-êm funccionando .,m l':tsas :tlu
:.;.tda:; a particulare~ e. o que é pt-or. qnasi toda:: destituiclns das 
comliçiic,; ncce:-~aria;; a tacs repartiçric" . Impõe-:<~ assim a con
~trucção :-tn~~crida .jil comu me~lid:t ele cc'onnmin por C\"itar o ~ran
tlc: cli.,;pcnciio re!'ultalli'! do · alu:;uel. j;i como melhor a pparelhamento 
do sen·ic;n pu h! i co . 

• ·\1ü't::. a emenda. sem aug-nt~:ntai- o que ~c consi;;nou no n . :?3 
para construc<;ve~ identica,; apenas clali <le,.;taca ,;ctecc:ntos contos 
(11' •·ei~ par:~. e." ecuc<ão· de uma ohrn que: já tem !'!anta c orçame mo 
levantado pelo or~iio icchnico do i\linisteriu, 

Sala das Sc!'sões. IS de fulho dt: 1935. - Lauc!Lliuo Gt>wc.:.· . 
.• 1imcida. - Vic,·,tc Miguel: - C/arn Codoy. 
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Parecer 

l'rc:juclic:11l:. . Emcnrla 46 ela Commi~~iio. 

X. 101 

V c::rha 1 :Í,1 c~11l..;lrlH:ÇáO. liiClhor;ummtO~ !\ :tpJ~Lrclhalll~lltOS. 
I. E~trae1a~ de:: Fc::rro. 

,. 1 ln~pl:ctc•ria Fcclc:r:tl ele:: E~tr;crla.;_ 

!\a con,;i~nac;:io n. llí. c::111 ,·c:::r. <lr: 1 .150 :000~00. cli;..ra-se réi,; 
2 . 50() :000$000. 

:\ · .:on,i)!uaçãu 11. 24. eli:-sc:: :c ,;c:~uinto: rc::chu:c;ão: :\cqui:o~iciio 
rlc:: locomoth·as. trilho~ ~ :mtolllotrizl':-1. ,;c::ndo uma ;mtomotrir. para 
a Estrada ck Ferro ele t;oya:r.- 2.()()();()()(}$000. 

J ustificcrçiio 

:\ quc.:m conhc::c..: o Estaclco de:: · Goya:r.. r~sc::n.·atorio clc:: c::ner;:-i.1. 
cujo aprovdtamc::nto clt::pc::ncle. ames ele: mais nada. de via~ ele.: cOP!

municaçã,, não e~c;q)arft lfUe a c::mencla offcrecicla a es~s con
,;i~nac;õe~ ela propo . .;ta orc;amentaria. ,·i--.... não exc:lu~h·:unenrc in
tcn::s:;es cl:! um:c re~ião. mas. princip:dmente. alto;; intcrc:::.::.:es nacionae:; 
;o esta li~aclol'. 

( ;ny:c:r.. e rue. com sua:< excdlcntt:>' :r.ona~ c lei cultura c c.:riaç:io. 
poclt!ria vantajosmm:nte concorrer com São Paulo. 11:1 prn,lm:çã•·• 
do café. com l'c: rn;unl•ucu. na tio a~:<ucar. com l:'arahvlm c •>utrrJ;; 
Estarlo~. ua tio al;;todão. com Rio \.ramle elo Sul. n~ elr> x:tnruc::. 
com qualquer re~ião do :!loho. na do trigo. poi!l para tudfl isso Jlt'S

,:ue terras ;1propriada~. fica. c:ntn::tanto. na co'ntingencia de ch·
l-,nn~CI'en·r su:.s acti'"ídadc,: producth·as qua,:i r1ue exclu~i,·:un~ntc. 
:is nc::ce:<"idade,: de ,:eu proprio consumo. E ' <rue. insulado. como ,:.: 
acha. no centro dQ Pai;:. não tem. ic min~'WI rle transporte~. COIHO 

e::coar sua producção. · . 
Foi :<em dm·irla por attender a i~,;o que a União, para mais 

rlepre""" incorporar ú economia nacional a:l gr;mcles riqu<:z:•.:' elo 
Planalto Central. adquiriu a uma c:mpr.:s-1 partk.-ul<lr a E,;tr:c~l:t de 
Ferro ele Gny:t:r.. Ao fazér rh:~:-a e~trada um proprio nacional. a 
União atacou th:sde lo::o a CQnstrucção. Entretanto. pe::a rlizer. 
cle endo :né :c!!nr:c. cerra de trinta a tmos. a e;~trada ~em amlan,lo 
a ra,:so,: de c:tran~'ttcijo. Conttmplacl;c. nos exercício,: de 31. 32. 
3.~ e 34. com a ver·ha Qrçamc::ntaria annual de doi,: mil cont,s de 
réi.;;. dcstimcclo~ a construcçõe,:. melhoramento,; e appardhamentos. 
logrou ella ,;er contcmp!iid:t. no corrente exercici9. com a dotação 
de dois mil e quinhemo" conto..; ele réis. Entretanto. j:'l agora a 
pr<.>posta dc: orç1mento par;L 1936. talvez no intuito de comprilnir 
despes:cs e equ!lihrar o orçamento da Repuhlica, redur. aquella do-
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tac;fto. que lon;.rt: c~taYa <I<! con,;tituir o rccur:-o con,;mmemcnlc pe
elido pda din:croria 1la .-,;trada. a mil e quinhcnro,; .:onto,; <h: réis. 
iazcudo i~,..u ju,;t:tm<!me n:t hor:L em que C ;oya:r.. altin~inclo .-\ nna
polis. rem de: rumar. para e>s município,; de lnhamnas c I tal~<:rahy, 
;unho~ em uma ztlna <te malta de t:nonuo:,.. po,;sihil idade,; a~t-icolas _ 

.\(a, a .:ompr\·s,;iio de rlo:spesa:< prochtcti,·a,: niio é ele hõa poli
tic:c . c a l=:,;trada ele F!.'ri'O de ( ;m·a:r.. ele cu i o futuro não é licito 
clul"islaro lon;.!t: d!-' cbr "rleficit"o ,:em aprcst:;1t.1.nclo ,;;tido,; aprecia
,-e .~ c j,;,..e, sem l,nha.r~os ela ~rancle eliificulcl:ule em cjuco por falta 
elt appardh:tll11."11ICJ. cun~tantclllt:llle :<c cllCillltra para e(;u- o \ran,;
portc <Jllc ,.,;: Ih to r.!IJUer o 

.\!a,;. ~la ,;itnac:;iio iinanct:ira da c:<Lr;,da. elo '"'u crc,.centc ,;c:r
\'Í<:Oo elo,; seu,; fins cconomico,; " L' i\·iliz:ukll'e,;. de ,;ua,; ncce,;,;ieladc,; 
c principalna:nt<- ria allem;ãu 'Jlle dia mc:rcct do,; poelt:re,; puhlil:o,;. 
na•la é t:tais eluqm:mc <lo que a,; pala v r;:,; pro krida~ pnr :<eu actu:d 
cl:rector. o di,;tincto cn;.rcnhciro ()r. t·:wloro Lemu:< ele OJi,·cira. na 
introclucc;:it•) do relarorio ref~orcllte :to anno de t<J34. por elle aprc~en
t:tdn ao ln:-;pt:ctor Fcrlc:ral ela~ Esu:ula,;. 

Ouçamo". pui". c:o,;;t-: pal;n,-a": ·• 

O anno ele I ').)-t ,-ah::n ;'1 Estr:ula ~te F erro ele Goy:t:r. como uma 
affinnac;ão elal' sua" pu:"sihilid:ules. :\. li,;onjeira ,-itu:u;iio iinan
ccira é n cresct:ntc ,;ervicu que Ycm prestando ;, re;.:-iio. c::o;pc:cié!l
mcntc ao E.-:taelo que lhe tlit o nonw. o:olloc:un-na em ,;ítua<;iio de 
;.rrandc rcJe,·o . 

E' a via-ft:rr~::a ma i,; central tio Pai;-;: li;;::a a )) O~\·ana. c clc;-
o.mais estr.lllas a esta atrticulncla,;. au planalto- central: ~iuasi toca u 

an;.,"Uio ,;udoc::sl<: da icre:t c:,:colhida para a iutura C<tpit:tl do llrasil. 
a ser pn.;.;i ,·dmcnte ~:ri :,r ida. !11 io é e li ificil pcrccht:r n d.:,-:cda 
iut•cc;:iio l'ccnomica e civ ilizadora que \'Cilt cumprindo c: (l" ll l. :t 
cumpdr o 

Linha lypÍl'allu:~nte tlc pénctr:, -:co. a < ;r1ya:r.o wrnou a iaha <tue 
atravc'-'!to a mai:. pr•l;_'Tc>',;ista ~lo E,;ta<lt1. em mula ,:c a,;scmdhan
do a mmlcr",.::c,: outra,.: c:<tracla,: do l.!ra,;il que pouco ou mc:<mo natl:t 
,·alellcl(J. ,;uh,;i:<tcm por mero preconct:ito o 

Resumindo . A cxtc:n-ão kilomctrica auJ,!menta<la. O tra k;.:-<1 
Yt!l1 _1:m um crc,;;;~::m"' nuta,·d. :\,; ,-~:rha,; para o cu~tcio clr1 material 
•:,;tacion:ul:~=- no nh·d ela,; ultima:< rcducç•)t::< impostas pda época ek 
.lern:s:<fu: c: p<•r um r:-a i~:g-•> mc:no.; iutcllso. O ah11oxari farlo e,;;..:-o
r.ulo. quancb clc,·ia ,;~:r iarto tm ra;.:ão ela clistancia 'que: :<epara a 
,:éelc da c::'rrncl:t clo5 ccntrt),; commerciae~. O material é o mesmo c!:: 
oito amw,: atr:tz. porém. dcprc:daelo pdo ll~ll ron;:t~lu. . 

Vc:rrladc:ira :<iruaçiio de: a=-phyxia. da qual ,:(, ptleh:rú começar a 
,;.'lir se concccliLia,; inrcm :o,; Ycrh:c,; ll~diclas no •)r<;amento de c lc:~-
pe,:a par:t 19360 _i !c aprc!sc:ntaclo. -

l'L'llimo,; dt:tncmr.•:; !J:tra Goyaz. nilo apenas como •1uem '· ptt..xa 
hra:r.a pam a ,;n:c ::;an)jnha .. o lliio COmO nireCtOI' IJUc: <k,;~ja appa• 
re~er mercê Llr> n tmttjo de ;.,'T:utcle,; l'omma,;. l'eclimo,; pouco. c tfto 
:::oómente porque a Estrada m<!rcct . nc::::::;c,; clt:mentos depende o seu 
<lc,;em·olvimento. )J iio falamos simple,;mentc: como feno\'iario,;. 
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procur:unu~ n:r atra\·~,- de um pri!'lllll elt:,·ado .e -:;eral. ·E temo:; au
toridade para ped!r pr,rque, administranclo outra l::~trada. jft t4\'e
mos oc;:a~ião ·rle n:cu:;nr a applicac:ão ele: capitae~. u111ll ·n:;r. t!U~ •.. a 
no~~" ver. não se ju:'ti fic:t ,·;t. :. 

Crm fiamo~.· cntrelanlu. 1w clescnrtinio e e:<pccialment..: no. pa
trimismo de no~~~~~ diri~entes. 

Dizemo;:' '' e~pecialmenle patriotismo·· porque destacamos a 
Go,·az de muiu,s outras estr:tdas. Con~itl.:ramcl-a um C<L'o á parte. 
O ;,n :-.-ilio a dia pr.:stado. nfto r~resenta ~implcsmei1te melhoramen
to c pro;,!re~~o de uma e:<trada ela Cnião. representa um;, Jllcdida, 
nftn rk· ak;uwc n:;.rional. mas rlc alto ,;alu:r político nacional. por
'lllC cquh·alt: a um esinrç() hem c•nprc;,r.tdo. em prol do de,;envnlv i
llll'llln .tu paiz. do centro para a peripheria. em suhstitúic;âo á. gasta. 
;!rchaicot c in irnti icra politica tlc orla littcraaea. 

~ab da:< Sc:':'ric~. ll> tlc lulho tlc 1935. - l.aut!diuo Freire 
tlc .-/!.uci</,,. - O ar., C: ode•_,... ric:ntc: .\·1 igud. - Dumiugos 
1'.-/lrt.<r.o . 

.-\ceei ta at~ 3.' di~cussão. 

X. 102 

.-\ · ,·erha 15. n. 2tí. ~ :i.". 

Accresc:<:ntc-~l:: 

J nclu::ive a imp•>rtanciil de duzentos conto,: I 200:000$) para 
cnn:;trucc:ito de uma ponte sol.rc: o riu Tracunh:lcnl. na e."tracht Li
mocit·o-L:mhu:~.eiro . 

Sah das s~s::.-,e~. Clll t::: de _!ulho tlt" J 1135 . - .fa<icJ Ct.-oplw.s. 
O.<;r.•c:il!o f.it!W. 

J 1/.f/ ificaçcin 

:\ cstnula alludi•la ioi in iciada no 1'0\·crno Epitacio Pessõa, 
:-:enrlo C'.mcl\ticla 1:tuito clepoi,: elo termino do período presidencial 
:-cicrido. 

Entretanto. no im·erno. :urna-:'.: inutil. quasi inteiramente .. .. a 
mcm:ionacla rorloda. por is~o que niio f1.1i. crmstntida a pont~ ::o
l •r~ o rio Tra;unh:u:m. qu~ !!ll:• atra 1·~s~a . 

C t·;.rc. port<tnto. a reali:~.açiw de~::a obra. ::em o que as despesas 
c:ife~·tua•las na <lha c::trada jámai,; produr.irão o;; effcitos yisados 
pl:'l:·l lnm·a\·1:!1 e p:1triotic:a iniciati\'a rlo poder publico iecleral. 

Parucr 

O n. .zr, rla f.:rha 15 não tem para~rapho. Accc:ita. até 3 .• 
discussão. 
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~- 10.) 

l'ropo~ta elo nn:amcmo para l~l.~(i: 

:\iini~tl!rio !la Viaçi"t() -- Yc:!rha 15.' : 
I - E<tr:tda ck Ferro. 
<:) ln~pectoria Fctlcral tia:; E::tracla::. 

11l • Cunstrucçãn elo prclon;.!amcmn da E,.lralla ele F.:rm 
Santa <:atharina. acqnisi<:iln rlo: mat.:rial rocl:mt.: e rlc tra.:ção e ma
chin:,,; c fcr~;uncm:c:: p:u·a ui iidna. (i.()()() :1)()0$(100. 

~:.tia rias ~.:~:-tõe~ - Jc >s,: .1-lu/kr . - n,,,...u/ .11.-!cllicrr/.,·.c 
:?upp luniM. ~ ('urlo.~ (,'ow,·.( c!.- 0/io:·l'inr. - .-lb.-lardn l.u:;. 
!Jiui:; / uuio~ . 

. \ cnwnrla quc apn:::c:nt:tmo::. altt-ntl~. _t:m hon part.:. ••v ca:<o 
to:ln o•,.pccial d:t Estracia de Ferro Santa L'atlntrina. cuja ligação 
a um po:to tle mar. o de ltaj:•hy. c"nstituc trabalho inndian:l, não 
,_;, pdos trahalho,; '\'\tlt·~~o,. jil cxccut:ulos c rJun;;i concluicló,: em \':t

ri<.':< tr.:cho~ d" ~cu prolon~am.:nto. ahanclonndo~ ha eJua::i ,;ci,; ann•>s. 
colllo por mcti,·o,.: ontro:; não n~t:nos imperifJ.;o,;. cnmo pa,;scrcmos 
a <lemon,;trar. 

~ah·ar sonuna;; Yultn,;:~.;;. ele ha muito in,·.:rtida~ t:nt sen·icos c 
matcrine::. que rlia a clia Ycm ,;ofírcndo a acção dc:struielora elo 
tempo ria ele ,;ão patrintisnH~. monn~1tt: 1:111 11111 momento em 
e1uc !cmo~ o clc:!Ycr ele crt>ar inntcs ri.: n:ncla. c:tp:t;(t:; tlt solucionar 
o proh!.:m:o elo.; ;{ram!c,; ,J, ·_fiâl.~ orç:uncntario,., 

:\ conclus:io uq~catc: elo tr.:cho ltajahy-Uiumcnau. :()O::m de tri
pl i C" a t' a nmcl:t <la Estrada. j n ('111 ascençiin accentu;hla desde 1931. 
como adeante exporemo!'. Yirit :.:th·ar mai,; ele dt:;( mil comas ele 
ré i:<. qn.,- ptnnane-::t:m !mpro•luctiYos. :!\'Ítanelo a ..:ompleta l!c.--;ya
lol'Ízac:!o elo material ahi cxi:>tenl\' .: a clc:_.:truição rios trabalhos j:'l 
realizarias. O pro_.:c~uimc:nto olcs'it con~trucção p~rmittir:'t a inda 
maior elc.<envoh·imt:ntn rlt: ~,..tml<!s ~entrO-" prorluctorc,.. eJUc: -:ão o,
municipio,- do: Ila_;ahy. Ga~J~:tr. 1-llumcn:m. Timh<1. lnrlayal. Hanno
ni;l c: Ric do Sul. todo:. nn. rÍtJuis=-imo ,-allr.: elo lr:tjahy-A_.:s\1 . . 
e cnop.:ramiC), clc,;,-·art.-. pa•·:, nu,·as mc:lhora,; na :;ituação f!nan.:c•
rn ela E ,;tra<la . A paraly,;aç:io ela .:o>nstrucção do trecho li;.!?.n•lo a 
Estr:ala ao Porto mar. con:::tituc tun \'Cl'<larl~:iro crim.:. pui:;. h:san
clo p:: cofre~ puliiicn,; fctlcrac:<. lcs;, i;.:ualmt'nte o E~>t:ulo arn:nola
tario. participante: ele: 50 % dos saldo,; liquido~ \' t:l'Íiicado,.: na~ to
macia:: ele cnnl:l< !>CIIll!,;trae,;. c rt:tardaÍIU<l O UC.::<.:n·;,lh·imc:nto ele 
mu:• r~ião cath:u·inen~t. cuja contrihuiçãõ para o~ .:•1in~s cl:t l'niãn 
se ele,·a a muito;: mi!!tar<!~ ele: conto:: de ré i:;. ánnualm~ntr.:. 

E ' e" ta a siruaçiio rla- E::tr:vla de F l!rro Santa (:tthnrina. so~h 
o a~~ecto econoon ico. Rc:lc:\':l now.r ainda que o :~eu tr;,ç:trlo~ ini in
cluir.lo entre n~ Estrada:: de Ferro e,;trate~icas. por is,;o que. par
tindo do porto de Itnjahy. c:~tenrler-~c-ú :tlé its mar~ens do l'Ío Pc-
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pt:ry-l!n:t~:-Ú. no:<~:! fronteira com a Ar;,!"entina. atran~;;~ando em 
sc:u percur:-:o a E:-:tr<Hia de Fc:rro lil-!amlo :\lafra tt Caxias. no Rio 

· Granclt~ do Sul. já pro.i.-rt;HJ:~. ht:m como a E~trada de Ft:rro São 
J'aulo-Rin <.;ranclo:. Snt clc:-:envovim~nto ~.:rú ele cerca de: mil kilo
metro~. po:rcorn:mlo o Esta elo dt: Santa-<. ·arharimt. como E~trad:t 
tle pt,nc:trat)io: clt: u111 <::>: tn.1110 a outro. · 

:\ r.:ncla d:t E:<trada do:: Ft:rro S:mta Catharina. que attin~iu. 
em I'J.H. ft cifra dt: g23 :359$11)1, elcvou-:-:c:. "m 1~34. a rct,: 
1 .~XJ :400:;1625. tc:ndv reculhicltl ao~ co in:.; fo::<lt:rae~. em 1930. réis 
l-/3:53~$!,()(1, t: tWl 1934, J/(í:fll?$100. 

C<Jm a r c:lucçiio ch: i n:tc:~ c preços de: passal!cn~ .. propo~t<• pf:h:a 
:tcaml n:rt·ct•Jria dtl .\lini:<lt:rio da \'.i:u;flo. a rencla tlt: p;tssa~eiro,;. 
'llH: i oi de 116 :027~~25. o:m· l 'J31. c:h::mu- ~e para 2lW :224::;200. em 
193~. ,:-.:mio que tk 21.492 p:ts,;t~t:iro:< transportado,: no !." ~emcs
trc: <fc l~J31 _. ekvuu-sc: p:tra 91.452 no 2." ,.:c:mc,;tre de: 1934. ou já 
-.:111 uma ttl~.Iia rliari:t eh: 30~ pa~~a>rt:iro~. n•éclia e~:-<1 C(Ut: cominita 
1.:111 :m~n~emu no corrente anno . 

.-\. rc:ntla rlc mcrcarloria:-. qu~ t!m IY.H foi ele 3Rl :56.-;$540, dc
,.,,u-~o:. em 19.)4. a ó!X :f>30$'l()0. continuando em :llli!lllt:llto no c::>r
rc-nt." anuo. lia taml>cm .• con~irlcrar qn..,, ~clll .:mbar~o do:; entra
,·e.• dccorr~nto.:s eln ni'tu prolon~<Lnlenlo ;nC: o porto. a E~trada •.k 
Ferro :'anta Catharina. f: uma da.~ poucas e1uc:: apn::<entam ~<tluns. 
nmmendu o pa~amento tio pe,: ... oal ri~orr.~am.:ntc: c:m •lia c nada de
n::ntln ac.• commcrdo. Como sc YC. a su:c situação economico-finan
c.:ira. é. ainda a~sim. ha~talltt: prospera. 

:\utori~ado pelo :\fini,;;tcrio da fazenda. rc:tiron o E~taclo de 
~cu clcpo~ito no Banco do Bra~i l. th:stimtclo ú l:<tranti<L de juro~ c: 
;u•H>rti7.a<;ék, ele sua eliYitla cxrc::ru;1_. a parcdla rlc 3.000:000$. ~oi_.> 
a conclic;ii.o de reposição nw1udlt: banco daquella quant ia. pelo Go
verno Fech:ral . Foram empr.:gado,: o:: tr~:: mil como~ na acqui~ic;ão 
dc: al)!mH material rodante c na cc.ndusiio do!' trc:cho:: !.on
t!·;,~ ao R io do Sul .: H:ms;, :1 HanmLOJH:a. lnau;rurados c:.",:L-s 
tro.:c],n,;. o~ r6ultaclos não ,:c: fizeram espc:rar. elc\'atHlo-sr: rapiela
m.:ntc: a remia da E,:tra<la. Continúa. entretanto. em compl<!to ahan
tlouo ,, tr~ho ltajahy-Blumcnau. para o •1ual ur~e "'-' ...-oltt:m , a:< 
vi,;ta,: do,; pod~:rc~ publico,; . , · 

~<.:~><: trecho acham-:'.: qua . .;i · conclniek's os trabalho,; ele terra 
1•lana~cm. ohra~ rlc arte e ate=- ullla c::t:u.;ito de cu~to eltvudo c e1ue 
,:.:n·c dr: ahri~o aos morct:~o:;. 0:; <iormeucc::. (."!'tenclidos ao Jon~o 
da linh:L. jft c:~tâ•) complt:ramentl! podre.>. e.xig-inclo o;ub~tituiçii.o. mas 
,,,. trilho,: <: Htper~tructuras ck ponrr·s. ilc: L-u><to de\'~lli,;~imo. c:m 
ah:t:Hiono. ha qua~i ::eis annos. nn mdo elo m:ttt<J. ainda ~o.:rão ~al
,·o::. :OI' pro...-id~nci;,.; Íll'!lllc:liiata:< forem tomatl<t:' . Tudo is,;;o em um<L 
cx:-en,;~o de: ?? kilomctro:<. istn c!. elo ramal cJ,) centro até a ...- illn de 
Jihota. t:mrc: I rajahy c P.lumenau. ren e in ,;i<l<l despencliclo,.: ne,.:::c:s 22 
kilomo:tro:: mais ele :;crc mil conto:: ck réi,;! Entre Ilhota e Blume
nau _i:'1 foram e!i,.pcllrl!tla,: tamhem al~umas centenas ele conto:' de: 
rC:i~. com rc:crmhc::cimcmns. explorações c Joc;u;õe:-. ~xi~tinclo ·,tma 
pon te clt: 1!.\."tructura mctallica ;;ohr~ n riu lta_iahy-.-\s,;ú. em Blumc
nau. cc:ut 200 metros. ~m cuja cotL:<trucção foram dbJH:ndido!.t 2,300 
conto,; cl!! réi,:. E,;sc trc:chn merlc 2tJ kilometro:<. sendo urgente a 
:'ua condu,;ão. ~ 
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No st: comprt:ht:nd~ a txi:;tl:ncia <h: uma t:stra<la de pcnc:traçiio. 
tenclrJ como ponto inicial uma cicladt: ccnrr;d ( Blumt:nau). dl~tantt: 
de um po1·to rle- mar r llaj~thy ) . t:lll uma extcn,.:ii() ele ~ kilometro,; 
e ~(lll mt:Lro~. quando a prtuccupaçiio hojo: elos tt:chnico,: <lt: todo u 
mundo é Jc.:,·an:m os trilho:: da:: t::;trada~ <h: icrro até t)uasi os po
dle:: dn~ n:n·io.<. para cujo rf,·,·u/,·ralum niur nlha m th:,.pc:<a:. lJUt: ,;ãn 
iarr:unt:ntc: cr•mpc:n:o'<tdas. """ o ponto dt: d,.:ta t:t:IJil<!tllÍC(J. 

l'rciuclit.-:!ll:t. Emenda n. 44 d;t l'onnni:'::fw. 
O tr:msponc t[o,; produ~:tu.-. da inclustria c d;, la \'v•Jra du~ um

nici:•ios j;', l.'ir;,dos. h~:~n t:Ollro ria ~ramle toncla!!Clll ele: m:tdc:ira:: ''X

portadas pelo pano de I tajahy. \'Cill ,:em lu ft:ito po•· vi<t ilu\·ial. 
cnm tran::horc\o ela t:strada para a:: o.:mharcot~:i'>es na cidade d" Blu-
11\t:nau c t'lll\! todo:: os ::cus clcfc:itos t: s"hrt:tuclu ~ujcito ;,,. t::<tÍ:t!!<.:''" 
proloJ:;;a:bs c annuat:s. comu ainda rect"ntt:lllt'lllc. rlurante mai,; de 
rlol,; lllt'Zcs. qu:tnt!o com nota\'el prejuízo para a E::tracht o; para o 
connnercio o; a in•lu~tria. a~ rt:nc\::.~ tin~rlfm um dccr~·-cinto c.:"II~Í •k
ra \'C: I. 

Não se C<t~npr~h~nck• tnn porto .!c mar. jÍl apparclha,J:. para 
pequena ca!>otl\~<.:11\. c ontlc a L'ni;-w e~tá realizanclo ohr..~ de ll!e
lhor:unento~. s~m uma e,;tracl:t de icrro que p;tra dlc iacilitc o c::
co;mtcnl•J dr;,: prodncros elo interior. 

Ha. al~m <lc 101lu c::::e con,iuncto de ''anta;:cns clt"corrcntc,; da 
c:oncht~fto <lo:: trah:tlho:: ele cnn,:trucção. cntn: o :JC>rtn tlé ltajahy c 
:t c.:irla•lt: dt' P.lutut:nau. um pnJhlt:ma para cuja soht~ito o,: potlt::re,; 
puhlic:o~ de\'cl\\ ,·oltar ::.ua,; \'Í,;ta,;: <lar :>en·ico a al;.:tuna~ centena:' 
ele lwmt:lls uuc: tt:ndo trahalhado no.~ st:n·i~o~ ahanclon;ulos em llJ.30. 
;<.;; if r eram a':< conscqucnci:.s ela i;dta rlt.: t•·;,lJa iJ.u. 

Jul:.:am•'"· poi::. p.:rfeitamo.:ntt: jn:'tiiic:ul:t :l llll:':':t t:lllt:JHia. Ella 
<tlllpara. a ntJ•,: tle tmlo. n:: inh:n:s,:t:,: inmH:<Iiato;; da L'niito c •tue 
..::;ti;o c<ll\Cil<:llrit>:< c!c a\'u lt:ttlo:< prejuir-,1,: . :\ st•:t appro,·a
çft•:r .... ,,.c,("n\a u111 •li~pt:ntli t • ,J;,.,illuto t:m Í:tee da,; rcncla,; Cjllc :m
f cre :t L' niito na zona qu.: ,;c:r:'t hcne iic:~ula e que é uma da:; ma i:< 
rica,: c futurosa,; tio Es:aclo ele Santa Catharina. O au~mtnu. elas 
1·cnda~ f.:dcrae,: será (Jutra con,equ~:ncia inuncrliata .. tloudt: rra
:ar-~e ,1;,. •lc:,;pt~a ;.::ramh:mente reproclucti,·a. Ampam racional a 
:ll~uma,; CCI\t~n:t:> cl~: homen,: que ~:ncontrarfto no\'amentc trahalho. 

Cumvrc-nos a~:crc~c.:ntar que a arr.:caci:H;ão fc:lcral. s;, pela 
:\1 e~a c!.: Rendas :\I fitndt:;.:":ll·ia,: tlc I ta,iahy. attiniiu. m:,:~..:~ ultimo,: 
CÍ1xo ·allno,;. :1.: ~c:;!uime,: ciir:t,; : JC).'>(). ouro n!is 71J :073$267. papel. 
327 :.'x:;~71)(j: 1931. onrn 41 : :'i~7$57:'i. papd. ól)fd~.f(l$430: 193.2. ouro 
41:994:;:547. papt:l. 3.212:-ti7:;"l)7:): ltJ.B. onro (il :~31>$194. papd . 
.2 . 911{ :~)35$.?44: 1934. papel. 3.7tí9:721~00 . 

O ,·:tlor ela cxpurta<:fto pdo porra cl.: I tajahy i oi. nc:s,:e;; \tlti
mo,: cincr' annos. o :lt:;."uintc: !1J30. 15.X~:HI4~!.JI).: 1931. réi,; 
18. Ulí3 :051$500 :· lY.'ll. 41 .IJ75 :r.7.'i:j\;ill(): 193J. 24 .3.20:792$100: 1934. 
25.021:968$400. -
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· ~ão he111 ~il{mtu.·atiYos e~tél' algari~mos <JUO.: fazem resaltar a 
necessidade: elo amparo do~ podere,: publico:; fedcnccs para a emen
da cJue apre~o.:ntamos. 

Sala tlll.~ Sc:s:<•je:< .. I~ tle lulho ele 1933. -- Ja.>é Nlu!la. 
Rutt Junior. - n i11i:; _,,, for·. - / )nll·al .lfddtictdc.L - Abdar
do l .. u:;. - Cctrlll.ç C:fltll<".ç el.- 0/i~·c·ir.r. 

>1. IN 

\"crha ~ \ " - Constru•·ção. mclhor:unc:nt0~ e appan::lhamentos. 

E:-tracla,; de F~rrn - ln~pectoria Federal das Estrada,;. 
X: I.Z. Conclu:-f\IJ elo trecho '-\lafren.:;e P:tUli:'ta e prolon~a

mento :\lc!ut Paulista. na Estrarla ele Ferro Petro!ina-Therezina. 
em n::r. rir·: I Sfl :000$. cli~c-,:e 300 :flllO!tiKIO. 

1 rrstificll(e1o 

l>:n:c ele )f)n~o,: :tlliH):' a cl)ll:>lrur.:~;ãw elesta c::st rada. qu~. toda
via. s c"l a;.:Qra consc:;{Uiu lc;v;cr -os ~eu> trilho:< :né ús terra:: . piau
lwcn,:e,: . 

. Os rui/.,· ela n::ic.:rith 6tracla ah:an,aram o kilometro 195. não 
ohstante a não con::truc,ão de um:1 )JOnte. nu kilo1netro 1 ~0. ponte 
c::::<a ele 1011 me:rns rle eXLc::n,;iiu . 
. Ohra cl'arte indispen,:an•l. para c::~· itar o> trabalhos e incom·e
nicme-s de halclt:ac;r)es. ::emprc atahalhoacla,:, ioi ella orçada em 235 
conto,:, e,;tnmlo .iil approv;ccla..-. pc:I•J Cun:mo Ferleral. rderidos .or
C-allh::lltM e "pliltJOS ele COil:itrucc;ão. 

: \pr.:,:entandl) a ént~:mb. e1ue cntrc;.w ao .:~clarecido ju i,.u dus 
Sr,:. nH:mhro:< ela ( onmiÍ:'!'ào ele Financ••s. é minha iutc::nc;ão. que o 
au;:mento cie 151) r.:omos. ndl:t ,·i,;;ulo. "l·ja emprc~ado no inicio ela 
cem,:trucçftc, dc::::::a ponte. n:11a vez qu~:. attc:nrlc::ndo :"1 premente· si
tuaçfto fina;,ceira do momento. ejna.:<i impo~sivel se tor na :1 dotação 
cl~ 751 contos. em quanto fu i orç:,da pela lnspectoria da,; Estradas. 
n r.:onclu":lo cJ,, rr,·cho a cc•n::otrnir-,:c élll 1931í. pre,·i::ta~ toclnii a~ 
nhr:t,;, 

Sala ela,: Sc::s,:üe::<. 1~ cl.: .!ulh<> ele !935. ...J.Jd 111ur Ne•clw .. 

X. 105 

\" erha 1; • Con;;trucc;ão. m!!lhr)l·;.,nc::ntos c:: apparelh:11nentos 
E :<tr:tda:: eh: Fc::rro - fnsp:::ctoria Federal ela,; F.su·aclas. 

N. 14 Crmstrucc;i'to ela pome sobre o rio l'amilhyba e app&· 
relhamemo da c:,:tnula dc:: Ferro S. Lu iz a Therezina ..,.- em .vez de 
::WO :0:10$. clil:'t-:it: : 1 . 1\00 :000$000. 
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:Juóficaç<io 

(';dl) qnt:. rie nenhum n ;oelo. mclhnr·- p'oclúei .iusnttcar · :t' pr.:
. ; ~:me t!llll:lllla. elo qu~ s.:n·itvlo-mt- da:: in ínrmac<>t" que me f-rira111 
fornc::irlas pdo 'E n;rcnheirn-Chefc ciãs Ohm~ ria l'onte solire o 
rio P:~rn:~h~·ha . 

·• Sc:rYiçu~ ele: c:unl'lruc:ção ela !'unte· suhn:: u rio l'at·nahyh;t em 
Then:%ina. :\ pom.: t-:111 o \':ÍO total <lc 2/0 mct ro~. di delicio e111 t,rcs 
Yfto,;. dois latcr:ws ele;: 7:. inclros cada. t: um central de 120 11Wlros 
ch: \':ÍO. · . 

O tcrn:no >2 1\t: m;'t Íumlaçàl•. pui, >2 c:on,;tituiLk• Jl!..ll' prui~ut:la 
camarht de :treias movc<li~a,;. 

Com t)(i:epciio <lo encontro ela mar~em piauhycnse que j ú ::.: 
acha ~·c)nstruitlo Sl)hn: fundação de concreto a,:~enracla dtr cctamente 
,:obre terre::no iinne. o~ outro~ massiço~ 1lt: apoio ,;crãu ccm,..tn1i•lu~ 
:'Obre .-~tacaria de concreto arm:u lo. ·• 

:\,.: t:!:scccndciras :-.crào tod:t,; con,:truitlas de c.-tar.:as dc aço l .;lr
:'t:!t: 'L rio t"rlCO:ctrrJ ~ a do pil:~r tk• m;t r~~:lll rn:c ranhen~" se din l'll

,;cccadcir:u: ~implc:::: :1 elo l>ilnr da nmr~em pi:mhyeme ,;crit !!ttp!a. 
para altgment<Lr a c~tahilidade. uma \'1!7. não ,:er facil a penc:tração 
sn Hiciente elas e,:t :tcas Larscn: de\' ido a uma camaüa relativamente 
,:upcrfkial de ;..rramles hlnco~ d~ p c::th-a. 

_: !t estão adqu:rida:< tod:ts :1:< c~ tnca,: ele:: :tço l..:tr:'cll p;u·a a:< t 11-

::•~ccacl~: ira~. 
J ~~ estú ieita a en..;eccaddra do encontro da m:tr:rcm marnnhensc. 
l·:,.;tão fundida~ toda:< a:< i 10 e~taca:< ele concreto armado a se

rcm <:rav;ula~ n o encontro ela mar~em mar.tnhe11,;e c j:'t t:stão ha
tída :< 38. sendo tle e~perar qu~: até o f im dt: Ahril e::tcjatn batid;~s 
toe la~. 

J ;'1 <:>Ú:'l con,;truüla metaclé da prO\·i,;oria de madcít·a . 
TQcla 01 armação metallica ela ponte jil :<e acha adqui r ida. ,;en

clo. entretanto. llt!ce:<sario serem encommendmlas ccn::t dc ciqcoenta 
peç.a,: da ponte iuutilizaclas pela fc rru~em clll Yista ch: p<~.S:<:Irem 
muito~ annos ,:rnerr:tcla,: no porto do Carmo. cm Ro~ario. onrle fo
ranl dc~emhan:a<la;; ha mui,; d~ dez anno~, cujo pedido :>e rú feito 
oppnrtun;lmt:nlc . 

J it ,:c acha tocla das:< i fi cada e pr~paratla para a montal;'enc e 
:>un~rt<~trnrrura m~tallica 1: rentarc:ula,; r<:C(;nt~ment·e. a >' :ouas Feca~ 
ele. accôreh> com o vro.i~:cto. . 

Se não hou,·er ,:l)luçiio de conrinuiC!acJ., elo~ ,;cn·iço,: a ponte ~::<

tar:\ .:mregue ao tm fe~o n o anno ele 193/ . 
E" 111uito r~du%ida a verba para o corrente ;umo que é apena,; 

de YOU :OUIJ~IUO. do:< quac:; cerca <.!~:: 240 :OlJC~OOl) ,;criio ahonatlo,; 
para pa~amentn das re,;tanlt-~ e,;tacas L;trso:n :tdqu iricla,.; nr •.. anno 
pro.ximo 'pa;;.-aclo . 

T cmo,; a,;,-itn para o corrente annn ele iacto a \"t:rha de ponco 
mais de ~eiscent os contos . 

.Para qtie l' S · scr,·ico~ ,;!gam a sua 111:1.rcha normal é nc:c~~_,;ari•> 

no proximo ;mno a Y!!rba 1le 1.600:000$000. 
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E' connmicnt~ que a ponte s~ja concluída com a possiYel bre
vic11.tk para qui.! a mohilidade c::-:trc:ma do canal do rio no im·erno. 
•1ui:: attin~c: a ;V<Lnrle profuncliclaclt. em inverno:~ successi-..·o;;. nfio 
..-en ha prejudicar a provisoria. ~ Romirv Fcrrt"ira. cnge11heiro . ·· 

D~vo n:>sc:~urar que muita r azã o tem o c:n).!enh~íro-chefe em 
cncart:cer a conclu~ão do~ scr\'Í<;os a seu carg-o. 

Eu mesmo sou tcstcnmnha elos prejuízos <Jne o · retardamento 
<1.-1quc:lla conclusão púde trazer ao,; ~en·iços c. cousc:cjuentemtente. :"1 
Na<;n:l, poi:; tin: tensejo de ver. oscillanrlo ao sahor elas :tJ.!ua,; do 
Parnaln-ha. a :< c·.,·lctca.,·. terminae:; da ponte provisoria, que. tnterra 
cia:< um. anno :t'ntes. a 12 mt::tro" ele profumlicl:Lde. na ard;>.. j:\ ha
vi:un nerdido a ~U:l t~Úthilid:Ldc, devido :'L mutl;mça ele inverno a 
inv~rno. <l" c;mnl do rio. · · · · 

·Ora. um -pequeno :;":I cri fie.: i o. de uma vez. e\·itaria l étr~l),; <lis
pemliv~. t)Ue ~c: v cr i ficam s~mpn:. con1 d~moras no pro:-:e;..ru imt:nto 
de ohra ele tal \"Ulto. 

Sala das Se:-;;õe;;. 18 ele Julho dt: !935 . - _..Jt/clmar Rocha .. 
J.iuo }\4achnrfo. 

., 
.·\ceei ta. até 3.a tli::<...'U~:'i\0. 

~. lOó 

Verha 15." 

[n::p~ctl)ri:t Federa l <las Estr:td:t,; - ~rinísterio ela Viação. 
Rc:<lija-:<c do :-~uinte modo a dotaç.'io 21. 

21. Automntl'ir.c:; c a ccc:o:::orios. locomotiva~ c nccc~sorios. ma~ 
chi11as e ic:r ramentas p;.r:• :1s r espccth ·:ts o ff icin:c.;, :-:endo 200 'con
ro;; para a Estrada de Ferro Central elo Piauhy. 2. 000 :000~000. 

S"'la da;; s~scie:o~. 11 ele J u lho ele 1935. - • ..Jymor Mo11t.·. 
Pirc.·· (;aynso. - .·'Ide/mar Rocltu . -Freire de .4udrcrd,·. 

Parcc.·r 

A ceei ta. até 3." clisL"U:<são. 

X. 107 

· \ · cl'ha 1 .'i." - J I - PortO$ c 1' :wcga<;ão n. .22 . 
Accre,;cente-se: "Servic;o <I<! pTotecção da~ mar;(c:ns do C.1.nal 

de ~anta :\f:~ri:t. no Estado de S.:r~pe''. a lttr:mdo-:::e ,, total para 
l3. 500 :01)0~000 . 

1 ust ificaçtio 

Acham-soe concluicl<l<' as ohra...' de e.:li:ccn·a<;ão do Canal do:: Santa 
:\fari:t, que c,;talldece a ligação fluvial das cídat!es de _Itaporanga 
e São ChristO\'àO com a ctt:>ital elo Estado de Sergipe.· Por esSõl. 
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Yia d~ communicação ,;c esti• iazendo hoje. com grande recluc~iio 
ele dc~pe:'n$. o transporte para :\racajú. ela macieira. do cõco e elo 
,:ai produzido~ no:' municípios que tcem por ~~de <~•Juell;L.; du:t;( pri
mdr:L~ ci•latl~:,; . 

Na ahertura do Canal. até qnt: ficas~c 111\S suas actuac:=- con
liic;õc~ oc nan~ahilidacle. foram ~a,.;tn,.; 2 . 300 :UOo$000. ou pouco 
mais . Porém a protec<;ilO de suas marg-ens. com estacas on la~e:; de 
cimento. par a impedir que a cro~iio trag-a dentro clt pouco:< me~es 
(I setl as.;oreamcnto. não f oi 11em ,:ectuer in iciad:1. 

Vi:;a. portanto, e,.la eme111la. pos,;ibilitar a conclu:<ão. a conso
licl:tçiio 1le um serYic;o. <Jut: se não fôr d fectuada em tempo. acarre
tar á ao paiz o pn:jui.r.n total da quiun iosa somma até ag-ora ali •!is
i>endicla. 

Sala ela.; S~:ot,.;õcs . 15 •le _Julho de 1035. - .·lmundu Fnut,·.c -
MdchiuciN .i-1(11:/c . 

Parcn·i-

Pn:judic:ula. Emenda 4:': tia l'o111111i:;,;.'in. 

X. lOX 

:\cc:resccntl'·Sc f1 Yerlm I :;.•. n. 23 do :\I inistcrio da Viaciio . 
P:ara ~on,;trucçiio ele um prcdio para Correio~ e Tdc~raphos ~m 
Reei f c. 5. 0(1() :llll0$(Jl)O 1 cinco mil conto,: , . 

Sala <la,: Sc..::::õe~. 17 de Tulho de 1935 . -- loõu Cl.-c•f>luts. -
Rc!J" J!n,·r,,.L - S t.•rt::a l.cii<;. - A!tf.· Sum1~11i11. 

f ustificaçÕiJ 

Pe-rn;~mbnco é um E:>ta•lo que mai;; concorre para a rec~i ta te
dera!. O ~aldo que :t L;niãr\ ohtcm nac1udle Esra<lo é apenas e.:-.:ce
<licln pela cont rihnic;iio do E:;tad" ele São Paulo. H.eci f e é. além 
di-;to. o centro de concentração e de di:<Lrihuiçio ele actiYidadc cco
noll\ica 1le todo :tordc,:te. Não se comprehende. portanto. CJU<! o~ 
Correios e Telc;...,.apho!' continuem de~pro,·i<los de uma in;;tallaçfw 
condi~n na capital pernamhu~.-,um :;ohretuclo quando quasi todo~ o:: 
demai·,; E:<taclo:: da Fcderac;ão. j:'1 ~:.-;ão clota•lo,- com ess~ melhora
mente. - .Iuci•• (:/,·orlw.f. 

Parecer 

!\. 10~ . - F rt'jwlicacl:t . Emcmla 4tí.' da Commi,:,;."w. 

N. 109 

Con::iclcrando. 
Q\\C o inci:;o 11. 22 cb \'erl>a 1:;. .!:t rrc.po:<t<l de On;am~nto 

· do ~finisterio <In Viação e Obras Publica.:< e,.tahelcrt a Ycrba de 
12.000 :000$ para : serviço:-; de construcc;:ão. melhoramc:ntos. lh·:t~a
gem, conser\'ac;ão e estuclo elos di\'crsos pono:; ela Repuhlic.;; ser-
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vÍ<:(J:' -de c:'LIJdo:<. <h::<obstrncç~io. limpeza c: n:cti fh:a~ão <le rio~; ou
tras •: JllclhQramentos entre o .\k-rcado do O uro c a .'\\'(:n.ida le
quil:.~i:L de :t.;.;(.rclo C(lm o termo de «jue tnll:t IJ •.h:cn:to n. 18.S55. 
de: 25 de lnlho de 1929 ; ulJra.f c m.cllwra-lll~'llfu.~ lltl H<li.\'(lda f'lumi
IIO!SC; d~~truição e remoçft•J de emh:m:açôe,.: nau fra;~a<las: acquisi
r.à•>. rt:pa:-açào C COil:l<n <ação de matt:rial fluctuantt: <: apra rt:Jha
mr-nto diJ Llepan;,mentn de P ortos e Nave~ac;ã•J; 

Ç.!m: es~a ,-erba é manifestamente !nsuífidente. pois que só as 
ohra,.: c n1elhoramentos na Baixada Fluminen::c: de,·em· ahsorn:r 
maior •Jtl':mtia: • 

Que " despesa cotll a:< o!Jra,; c melhoramc:mos na .Baixada Fl u
minc:n~c não r;:prcsenr:un de:"pc::,;a prc.pri:unente dita. mas, ;lpt:nas. 
uma Íln-:tsão t.lo c:tpital. a se recmbol,;ar dentro em curto pm7.o. ta.l 
o au.;::nc:nto de riqueza <JUe trarit par;, os municípios fluminc::nsc:s 
n~lla situado:;. par:t o Estado do Rio. em ~cr.tl. c:. consc:<,ruintemt:ntt:. 
p:u·a a Cnião que maior pane auh:rc 1la tl'ihutaci'tO ~cral. com que 
l':l:"t:,: mtmicipio,- concorrem pa m os cofres puhl i •·o~: 

Q ue. no ent:tnto. para qn< c:sses c:ffc:itus se:: \' t: r i fir,uc:nt. t: inl
prt:~<:indin:l IJUC e~sa,: •>hras c melhoramcmtus oJ,.:dcçam :t um plano 
)!t:ral l' que c:~tc ,;~_ia c::xt:cut: do lic:ntm t:lll curto prazo. a iim ele <JUe 
nf10 i iqm: o Cõli>Ítlll ~;:mpre;{aclo ::::111 ;-cmuut:ração. por longo tempo. 
r- r.nerado com rlt-~pc,.as de c.:on~c:n·açi'UJ. on que: se: percam a,: obras 
t'lll princ-ipio feitas ; 

Que o plano ~era!. para S<:r executado <:111 :tci:; anno,;; c:stiL as
~í:n 01' '--tdo: 

1. Limr•~za c clc:sohstrucçfto <lo,; rursos <l'a~u:t ... 
2- :-\ugmcnto d11,; ~cc<:i,c:< de \'a,;ão da.~ obras clt 

arte da~ estradas tle i erro c tic roda;;cm. __ . _ . 
3. F:.~tudo:.: ~c:rae~ . . ...................... . .. . 
4. Dde.<a riu município de C:m:po,;. de accórdo. 

com o {llano Satumi11o de P.;-itto _. _ ... ___ . _ . 
5 . S:.:n ·iços «<;•_ flai '\iiUa ti«: :\ ranm:na . .. .... . . . 
(,_ T:-ahalhos contra a :: inunda<:•i<:s e c:xa;;mtmt:n

tc dos rio:: llUC dc~emhnc.u11 na hahia <lc Gua-
nahara . . __ . ___ . ____ __ . __ . _ .. _ .. _ .. _ .. __ 

7 _ Condu:oi!u da baixa• la <lt: ~lan~uinho,:, com 
cites ele ~an~.:alllt:llto. cana li ;(:t•;iio de rio:', etc. 

~- Termin:u;;üo <lil ha<:ia tio riu Gnan<lú. _. _. __ . 

;:; • (100 :000$000 

5. 000:000~ 
1 . 000 :000~0 

40 -500 :000$~0 
2 . ouo :000~000 

lll.llUIJ :Oil(J$0(10 

20. 000 :1100$000 
.\ . 500 :11011$000 

!)f). ()()fJ :000$000 

~ lO'J. - Vreju<lic:ada. Em!;'ncla !L 4!i.a da ('.,ntmiss:iu. 

Que:: c"Lc c;tlculo ieito pelo t:llj!enhc:i1·r, 1-lilcl.:hrando Góes, cheft: 
<la r.onull l,;"iio <le S:meamento di! P.ai.xada fluminellSé. em 1934_ con
tinúa in:tltcrado. pOÍ:i que. para n t:xo::rcicio-lle 1935. foi ieitd só
meui:e a dot.1çiio de réi,.. 3 .4.20 :1100$. (]\11: represem;trit a pena~ a ma- · 
_i.-mu.;ão tlc 3.8 %. que :\ el>$t: c:~lculo n~•) se putlt:râ deixar ele fa?.er, 
t:m \' irt~de do r~ceut<: encarecimento do material e da mão ele obra; 
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Que ;;;"lo, po;tanw. precbu,: l 5. 000 :t.)()D$. anntl!ICS. durante seis 
cxcrcido:< con~ecuth·o~. para que ~c rcalir.e o plano inte~ral elas 
(r h r:.~ t" lll<.;l horanh'nt:~.; tl:t ha i x:lfl:t fluminenst::. 1: .xccptuada apt:::.a,_;, 
~m c<!nos pontn,:. uma orla maririma. rcl:ttiv:unem.: pequena. ele 
nivd inferior :'ts nrai,: altas mar<!,:. f)llt!e ,;lnm.-nte ,:e aconst::lhará um 
~ystcnm dt:' pol:l.·r.~ . tal como cxistt:m em Hollanda. quando o nlor 
n·nnomko das H:rras. o justi iil'ar. - :rl!iamenlu .:,:te <tnc t::llt ua<la 
pn:judicari o ,:ant:<imt:nlo. vi;;to como () mo,:quito tran~mi,;;;or da 
mala r ia nã() :'e cria na,; r.onas attin;::!la,; pela~ a;.'1.ms elo mar: 

Que a,; obra~ ieím,; clcmon~tram cah;dmcnt.: a pmclucti,·idacle 
dü c:apit:1! c:mprc~andu: a~sint que: : 

<t > ele ll-l<J4 a 1933. g-a,;tou-,;c. com a~ ohras e mdhor:un.:mos 
na haixada fluminc:n ~e. a importancia eh; (>..0..:.711 :.mn:;;.~3l. cvn1 o 
<Jllc: :<c diz : 

- u atc:1·ro p:u·<:i<~l tia enseada do: :\Ianguinhtr~: 
- a cunstrucção <lo,; canae,; !til. liuanclü c S. Franci~co. étll 

$anta Crur. ~ na hacia do rio Guanclú : 
- u projecto tlt: Saturnino de: Britto par:• clt:icsa do município 

ele (;uul"'": . 
- lt:\·am:~mento topo~raphico tia commi,;~ão ).lan:t:llino Ha

mr~:o c qm:. não oh:<tam~: ter ~ido aqnch!l importancin ch.:,;pcnrlicla c:m 
pc;-!o,(n,; irregulares .: com ~ranclc:< solüçi•cs tle continuidaclc e Yt::r 

d:tclcira c!t:sorientação technica. o · valor d<ts propriec{;u!t:s tr<tns teri
cl;t" it L:nião. em conso:<JUel1cia tll'~:«l~ ohra:- e mt:lhor:um:ntos, é o:s
timado cm 6t'. YH-: l411SOIJU: 

b 1 com a clolaCãQ ell· 3 . -EO:OOO$. no exercício corn:nte. io
r :~m atacadas as ~c~::uintcs ohras: 

- na hai:-:acla clt' Scpt'iiba: a elt'>'ohstrncção do,; r ios lta!!Uahy. 
(1uandú c: (iuanclú-mirim t: elos s!."ns aiiluc:ntc:s e a ;,hertnra tlt: um 
t":wal de n·c~ kilmm:tru,;. n;, l>acia clt:stt: ulrinw: 

- na haixacla dt:: t1u:mahara. a elc:<ohstrucçfLI) elo:' rio< ku:t:'sÚ. 
').fa:;ré. ).la~:acú c elo,; :<ctt:< affluenu::<: 

- n;t luix;ula eh: :\rarn:lm;t. :t clc.~o1 rstntcçii ll chl rio Silo Joii<1 
c do,: ~eu~ a ffiu~mcs e •lo Dourado. :ué a Estrada .te Ft::rro l..:o
poldina: 

- na haixadn do~ Ct)\'lat..":LY.<:::<. a de:<•1h:<tnto.:t;iio do~ rio:> ~·l n
cahé. até Cachoeiras. 1: S. i>ed ro. até Clyccrio. o: sy:.tema <la J.ag-ôa 
F~i:L. com a abertura do ,'\,-,:ú o: do Furado t.: dos seus a i iluentc~. 
N 0\'0, Caxcixo c Onça. com o que jit :-:..: con:c:e;.."'Uiu uma haixa do: 
nh·el de:<;.a La~óa ele .:erc:a elo: l111.:'iO. o: a C<Jll,.:c:qm:ntt." iacilidadt: dt: 
~.xa~rua:nt"nto cl:L n;;.!'iâll: 

· ·c. ato! ao fim ~lt:,;te :um o. tlcvo:nt o::>tar condui<lo,.: 550 kilomc
tros <h: rio~ e 300 kilom~tro~ ele 1'anac::. kndo ~ido feito,; lcvanta
lllt:ntos aerr,·topngTaphkn,; e c: . .;rahdecicl"s c mantidos 50 postos ele 
oJ..~t'n·:tçào phl\·ionH:tl'ica e h~x~ometrica : 

- c ql!t: o valor da,; :'treas enxuta,;. CotH(\Ii,:tada,; :w:< hrc:jo,; <: 

calculacla:< pelos preços a•;tua.t.::< do alqueire. na:< rcsp<:cti\'a~ n:;.!iiic:<. 
cohren1 .-, ,·:tlor rla impnnau.:ia <.l~::sp.:ncliLia : 

Que a :\rca teta! a ex:tl!!Jar. ,:t;'ndo d.: 17.000 kilom<::rro,; qua
c\J·a~\c):<. qt:e n.:pres~nt:,m. .:m t~uuter<):C: retlotlllos. 350.000 alqueires 
g-eomet1·iro~. o cu.<ro pm- alqm:in: :<t:1'.1ll de .2~íSOOU. ,;c nno clc\·e~s.: 
ser de muim redu:-: i< lo. pela úr~a nrhana. de 5. 000.000 de )Jletros 
quaclraclo.s, de hacia ele ~l:mguinho,;, conlpr<:hcn~lida na<JU~llt: teta!, 
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111:1,; cujo y;.Jo r. <t wu prc:ço eml•ora · h ;tixo. cobrirá pro~·avelmente 
metade. ou lll<tis. do cu,;to ele tod;t a ohra ; 

Que as tt:rras exa~uada,;. de formação ~~dimentaria. são. pelo 
:zrnndc accumulu de lmmu~. a:; mnis propria~ c remuneradora ;; pa~a 
a :t;.!ricultura; 

- Que a proximid;!!!t: da Capital Federal nugura a c~sus terr.l~ o 
1·etorno it funcçiio. quc j ú tiver<!m, de seu ~"mdc celleiro; 

Que: llltlito maiOr ainda do <JUC 110 pa:;,;adO. :o~ crit a funcção tCO
Il(llllÍ~'<t rlc::,.;,;;l~ terras. pcnnittindo. como pcrmittirá. a exent~ão do 
Jln•j~:ctcl Samrnino dt: Britto. a irri~aç:io clt: e:-:tcn~a$ área~. por 
QCCa:-.ião elas t: ~ti:t~Cll!\; 

Que o han<lono em que jax a Baixad:1. importa. por out ro lado. 
p:inl a <:COIJO!llÍil nac:ion:•\. g-r:u1dc:: pn.:juizo, :<Oh O pOllto Ui! ~-ist<l d~ 

rra n:<purte~ ferroYiario~ e rodod;trio". pelo de;;eno. que: cria. em r;: 
o porto do Rio de ] ant:iro I! o~ ctntro~ <le prod\\cção; 

tJuc. a!t•m tio '\';lim· da:; terra~. e tb,; a:!pectos cconomico;; j 5. 
vm~iclerados. h:t que consitlcrar. lamhc:m o a~po::cto humanita rio. e. 
ainda. economico. da quc:::<tão. quanto {t sau<lo:: ele uma ~randt: massa 
elo:: pcptllação. cr~e não é ,:.ú aeruella que hahitn :L haixada. mas tocl:t 
a que ncsra. cli recta ou in tlirect;imo::n to:: s.: cont.ounina . 

Que. ad o::rnai,o. não é ) '\l"to ljUt: mun ic ípios da. H:lixad:l, qut: 
concorrem. J,ara a t:nião. com n:nclas ;1\-ulta<las. as:::im como Ca:n
po:;. com cerca de 25 . l)(l() :(J00$0011, S . Gonc:alo. com cerca de ré i,; 
1~.00(! ;000~. C:d,o Frio,. com cc::I'C;\ do:: 3.500:000$. ~o::.imn. pela lll~
ma Cnião. inlo::iram.:me ah:mdonado~·- consen ·anc!o-::e esta impa~~i
n:l ante a tra~c::rlia elas stm~ pop ular:;õc,:. ro::duzicla~ ú miseria physica 
t= I!COllfJlllka: 

Quo::. por ;<cr m t:liUl' lll·u,:c:a do cruo:: a tra~e<l ia da~ secc:1,;. não é 
menor a elas popul:1<;õe~ a~,:oladas pela n1alaria t: pela ankilosto
mi::sc: · 

Qu~. da ,·c;rl~~ t:lll :tpn::ço. tl<:llm:iudo-s~ a iu rportancia da dota
t;â0 do corrent~ e:-:;et·cicio. <I c 3. 500:000$. para as ohra.s c melhora
meatn:' da Baixada. re~tam l:\ . .500 :00()$000: 

s,Ju~. !'endo. porém. ele impre;cincli\·t:l neco::,;sicl:ule a abertun1 
ela ha rra c: a •lr:t~azem tio canal de: Caho-Frio. o h ra:: estas que não 
e,:tão induicla.s na n:rha <::111 apr-c::ço e qu~ orçam em cerca de réis 
I . 500 :000$. é nc:cc,:,:ario cle\·ar-:-:c: aquella imporranda. do .saldo. :t 
I O. UOO :U00$000 . 

l'ropi;,c-sc: 

Qnl! o citado inciso :22 ela vo::rh:t 15: da proposta ele orçamo::nto 
do .?l'i.inist c::rio ela \'iaçft.o e Ohra,:. .Publica:; fi\JUe assim · reclí~i<lo: 

22. Sen·ic::(ls ele con~trucç5o . melh(>ramentos. dra;,:-ago::lll. con
~er•ação c de: e:<lmlo d <J,; diYt:rso:< portr:>s ci;L Hepuhlica: serviço;; dt: 
.esm<lrK de;;obstrucr:;ão. limpe;(a t: rc:ti iicar:;ào ele rios ; Hhertura l! 

dra;m~cm ela hnrra c: do c<mal <1~:: Caho-F rio: ohra,; e mc::lhor:\nlen
tos cn;n: o Y.len:.:•do do Ouro e a :tn:uida J c<plitaia. de accõn.lo com 
termo tle que trnta o decreto 11. lS.S55. de 25 de Julho de. 1929; 
c\istril,uio;:'to c: r~moçl\n ele eml..arcaçõ~:s nau irn;p\(.hú : acquí:~ição. re
parõl.çiic• _.; con~cn·a<;ão de matcri;d iluctu<mtt e ;:ppare!hameuto do 
Deparr:uiJ<:nto. 10 .000 ;000~000. 
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.Qu<! ;;oh o n. 23 ::e inclua o se;.:-uinte: 

23 . · Obras é mdhoramemo~ na Baixada Flumi-
15 . (1()1) :000$00() 

p:os.-.:nHio n inciso 2~ par:t 24 .._ altcr.J.ndo-s~. c.on:;~;.,•uintc:m<'.nte. a nu
lncr:u;ãn elo:' incisos a ~~~ui r~ 

Pócle i::to ~er feito ;:em :lllg-mento de ·'•ldicir'' pre,·isro, reti 
rando-se a importnncia de J 3. 000 :000$ de Yaria~ ,·erhas, que . não 
affectt:m <t ccunnmia nacional. 

S:~la tias S""~,.;ões. 1~ de Julho de 1!>3.5. - l~dtlllrdo nu~·i'i:i.·r . 
- l'rwlo ""c/11•. - lit:tldám l"auh/tan. - lh·ult! C1Js!11 Junior. -
Ar!it::ltt F'ittfo'. - H •• ,.,,.., •. Si/~·,;. - Cttrdillo Filho. - I.oulrtJ, 
C<•-~ta. - .·/g,·llor r:. Ntrbdlo. 

N. IW • 
A· ...-erha - l'ro~e~im~nto de Obra,; t: Sen·iços - Suh-con

~i;;naç5t1 n . 7 ~ .:O. !~ttt:rial) . 

Accrc:<cente-,:c: 

e 3. 000 :000$ t. tres mil contos) para o :<en;iço ele ;.:-arantia do 
pe~soul em ~en:iço na ~oua in fc::<tada por bandos de crimino:<os c: 
das resp~ctivas ohra::; contr:t a'i ,;~ccas. 

~ào se: trata de serviço <Jue importe em tle!lpé:;a fú!'a dos li
mites da proposta or<;amemaria. A emenda f:l.r. apenas retirar da 
verba total. con!'t:mtc da sub-.;on~irrtl~Lção n. 7. 3. 000 :000$ ( rre~ 
mil c.onro,;). além ele igual importnncia a ;;er appl ica<la. na Reei~ da 
Vi;;c;ão Cean:n:;e. para ~arantia do pessoal em sen;ço numa \<tSta 

reJ;ião. CJUe comprehenlle trtcho~ de varios E~t:ldo:-:. in iestad:l por 
handos d~: crimino~os que estorvam c. por vcr.c:;.. impo~sibiliuun o 
proseguimento de taes ~erviços e ameaçam de damnos c: destruição 
ohra~ j:'t iniciada:; ou concluith~. 

Sala da,; Sc:;:;õe~. 18 d:! Julho de: 1935. ·- L.·oucio Galrii,,. 

l'ctrcccr 

N. 11 O. - l~ejeit:ula . 
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ORÇAMENTO DA MARL~ 

Emenda! aa Cornmisslio 

F.mcnda 11. l 

Verh:. s.• - Din:ctoria da :\far·inha :\[en.:ante - Suh-consigml- . 
ção n. 1 - Capitania do · Port11 do Rio de Janeiro . 

• \linea 4.': 
Retluz:t-~e 1 terctiro ..:~cripturario 

E.•;ccchmtc~: 

Capitania~ <I e ].• classe::: 

· ~ui;Jlrinw.-::t: 1 fo:;ui~ta ( réboe<ulor) . .. . ...... . 
Rtdu;.;a-~e 1 n:ma.dor . . ................... .. . 

E.-aado~ do Amazona~. Pará. l 'cn1a111buco. etc. : 

Capitania~ de: 3." classe:: 

Ro:úuzn-sc de 3 tcr·cei ru>õ e:<criptuntrius 

Tot<tl da~ reducçi)c~ . 

E.nJcurla 11. ? 

Verha ó." - Dircctorin de r\cronautica - :\faterial: 

4 :800$000.-

1.5 : 1.20~()(){_, 

1:440$000 
2:200$000 

3:600$000 

10:800$000 

37 :960$000 

Suh·con~i~nação n. 1 - Reduzir para 1.000 :000$000. 
Suh-con~ig-n;1çào n . 2 - Reduzir para 2. 000:000$000. 

V colJa K~ - Directoria de Fazenda 
N:l\·al elo Rio dt: Janeim. 

Pe:::~oal - Dc::pos ito 

Rednza-sc de 1. iui~~<lit ... . .... . ..... ·- .. ... .. . 
Supprimam-se ::1 'r~1;1<trft,re:; . . _ ...... . .'. : .. . ... . 

Vc:rha 10." 
gnação n. 3 . 

DirectQria rle Saudé ....:._ ~faterial 

4:R00$000 
10 :800$000 
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Para Ja,·a~~m dt- roupa. etc. : 
Ontlo: "" I é: ~n fc:rmari:t de Cnparah:ma. e,;cr<:Ya-;;c: enfermaria 

:lc F rihu; ;:o . 

J:mnt:f<l 11. 5 

\' .,,·ha 11.' 

lk•l t~la-~,· d<' I m.:.'trc tlc: mp::ica .... ..•. . .. ..... i : ?.1 K~$(\0() 

2 :41 Jli~llt1U 

\',.rha 1-1."- Jn<ti<:a ~l ili tar : 

Tr.m~i.:rir :.~ tl11IU<:•i<'> para o Trihun:LI :\britimn :\ <lmiui,fra
!Í\'0. para a n :rloa ;;.· - Dirccttlr ia tl:t :\l:trinlt:J. :\i.:rca n tt". 

Vcrha 17.'- :\r;.:nat'~ - Pt.:~""J - $ub-~Oil$Í;,.,,ao,:ão n . 1 -
)l <.'~tranc:;t c.! p~~~u:tl an:!~ticu. 

]I) :\16!1'1.'' .. .. .. 9:600$0()() 153 :601J$()!JO 
z; A\D.:iliarc!'Õ •I c mc;trc.< . . 7:(16~~000 20ú :955$000 
M O:,crario:'\ \h! J.• cht;;:'<.: 6:~70$000 551 :SS0$000 

153 Oper;u-i?~ dt" ?..' das;o: 5:R-«J$ooo 1'>'93 :520$000 
203 Op.:r.ario~ <le 3 .• cln~~c: 5:11 0$000 1 . 1137 :330$000 

K5 Opcrario,; de +: ela;;~ -I:~'W$0()() :\72 :300$000 

Total .. . . .. . . .. . . . . 3.215:5f:5$000 

.S\)I>Jlrimir a dot:u;ão 29 :565SOOil 

·: · .. 

\"erl "' IR" - Diro:ctoria tio :\ rmumento - Suh-con,:ignaçãu 
11 . t- Exccdcmc~: 

Reclu~ir I guarda . 4 :R00$000 
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1!111!"111/(1 11. 9 

V~:rlm 20." - Corpo ele Fuxil~iro,; N:t\·ae:; . 

:\~~rc:J.r.ulo;o;: 
P•·imt:iro,: tcncnt~:,: 12:000~000 ( j() :000~000 

~upprim ir: 

15 ~cf.!tllldo,: tcnl'ntc:,: c:onuni:;~i on:ulos 1 35:000~0 

Emendas do p lennrio 

J i iiiCIIÚliS 11.\ . }}1, 112. 113 C 114 

l'an :c:c:r - · l'n:judkada,: t:m \'Í:<ta do criterio ~t~:ral adaptado 
ptla Commi:-,;üo <lc Financa,.: . 

?\. 111 

\'crha 211." - Orçunento cl:t ::\larinha - Fon:a Na\':tl: 

Di~c:-iminar a,; gratiiic:tcõco:-: clil sul•-con,;i;:nacflo n. 5 - réi!' 
18 .401...1 :000&)()0-

Trma-,;e de ulii<L \'erha t:lc\·:tda t: qm: conco.:rlenws sem qune,;
quer "t-,;clarec.:imemos. 

Examinei a lc~islação mc:ncionacl;t nQ texto da suh-consiltfla-
c;ão c fiqlici :>:tti:o~feito. -

:\Ta,;. como c::<limto,; procuranclo faxer um trabalho perfeito, 
in:;tallada uma ,;ecção technica. com appardlumento completo. jun
t o ft Commi:::<ão de Finança,;_ é y;uuajo~o c:<pecificar o orçamento . 

S:.l<t •la" Se,-:-ve~. lí de Julho tlo.: 1935 . - l~duwm/Cl lJan ·,•to 
Pinte>. 

N _ 112 

V~:rha 1í: - Arsena c!' . 

Di;.;criminar u~ operario~ que. nos termos do art. 23 da.~ Dis
posi(i.ít!~ Transitarias da Ccmstitu ição Fecler:tl . continuam a recehc:r. 
~rati iicaçõe,; addicionae~. íay.entlo-:<e es~a <li~criminação pela fór
ma constan te ela tahella on;amem:tria do :\[inistcrio da Viação 
( pa~s _ 17 -2.í) . 

S:tla~_ cl:t:< Se:-~iks. lí de julho de 1935. - J:.dmuudc> Barret o 
P iu!o. 
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X. 113 . 

V c: r h;~. IK" - Din:ctoria <lo Armamento. 

Discrimin:u· os uperar io~ que: tem direito á:: ~rati iicac;i:n:s :lll
rlic:ionac~ .-

Suh-con,:i;_'lm<;iio u. 4 - 50 :000$000 . 

1 usl ifi:·flçtio 

:\ c:xo;mplo du rJUC i o:z ·a C amara 1 Tahdla - J u:<l iç;1 - pa
g-inas 9-11): do qm: fez o :\lin istcrio !la Viacfw ( tahclla - pagi
nas 17-27 ). é de:: tO/la a c:uun:nic:111:ia C(Ut: llil tahdla on::amentaria 
fi~trcm os nome::; ,]os opera rio$ tjllC. lll'" termos do art . .23 dns Di,:
posic;üc~ T1·:m~itoria~. clcn:m cnntinuar rcc~hc:nrlu ~rati íi<.:açiic:s ad
dicionacs. 

Acredito C(llc outro ni'tu l' o imen:,-,.c• rla Cun~onissão. procuran
do un i ionnizar o orç;um·nto . 

Sala da:: ~<::<:'<X::>. 17 ck J.ulhu. llt: 1~15 . - I:dmuudo Harn·to 
]>in/a. 

X. 11~ 

S / c. 2 Para attender ao pa~an~nto do pt-:>:<oal. ck: .. ras 
2.700 :1JOU$000. 

$/~.:. 3 - l'ara pa~amcnto elo pc:,:soal conrractado. rt:i~ 
300 :OOOSOOO . 

l Oi=-crimiuar n pes.:o:d - ,·x-~·i do a•·t. R" r la lei n . .5!). 

Di1. o art. g_- ela Jt:i n . 51. de 14 dt: 111aio dc 19.)5: 

··O ( ;,)vt:rno J•ro\·ith:nc:iarú para CJUt:. na prupo~ta cl~: on;amen
to ::c:j:un declarado,; em cada rc:partiç;io ou ,;en·i<::o. no enunciado 
ela rt:spt:ctiva dotaciio. o numt:ru dt: mt:n,:al i,:ta,:. dia ri,;t:ts c c:ontra
ctados. c-. ,;;:mpn: que J>C>:':<ivcl. por catc:~oria c:: por importanci<l rc:
cchida''. 

Ouantu ;, ,: ! c. n. 2 (: n:nlade que St: trata clt' pt:,;:.:oal cxtraordi
ll<<rio. :\la:<. não no,: clcvemo,: c:'<tllt:Ct:r <JUt: no,: orçamt:n hJ!« de 193~ 
.: 1 !'35. \·:uno,; .:n~·ontrar c::1~a mesma ,;uh-con:;iJ.:"naciio. 

Não ~r:·:. porianto. di fiicil conhc:ccr a cli,;crimina<::ÜO dc:s,;e pc,;
. ~O:!.I. com " <1uaclro intc:rno ~tue clc:\·c: esi,;tir !li< J). F . elo :\L ela 

).1<rr iuh:r. 
Suhun linu-me. cntrctan'to. no CJU<: clcciclir a J·:g-reg'Ía Com

mi,;::ão . 

S;,Ja ela:< Ses~õ..:s. 17 ch:: Julho. ele 1935. - Edm:rnJc• Ha.rrclo 
Pilito. 
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OR(..A.l"\IENTO DA GUERRA 

Entendas da Conunissão 

L:mcudcr ~''. 1 · 

\ ' et·ha 5:' ·- Sr::n;iço de :\fatcrial Bcllico. 
4-- .\;-~r::nal rlc Gur::rra <lo J<io <lt:: _l:lllr::iro - Pr::,;~oa·! auxilíar. 

Omlc ~r:: diz: 

.i :.200$ .3 :WO$ 21 :600$ · 

7 :.200~ 3 :WII$ . 32 :400$ 

O tkcr .. t.• •1. I:i. l\'4. ele 20 tk Dr::r.r::mlr~o clr:: 1922, fixou r::m 
fac..: da,; n..:c:e,;~ida•l..:~ tk ~r::rvio;o. '' !lu;,!lro •le rh:~enhist~~- inchtsi
vc o,; f>l'ejcctaclore$. par:e o Ar~enal ele Guerra rlo Rio de Janeiro. 

Po~tcriormente. o decreto n. 20.392. ele lO <Ir:: Setembro de · 
l CJ.} I. :m;:_'11 tenrrm o J·e_..tprct iYu quadro de: mais um clesenh ista pro
icctacl•>r . 
· :\ propo,;ta on:am~ntaria. ;>or~m. não con,;ÍJ..'11a dotação para o 
lllllllern neces:~ario tlc dc:senhista,.; projcctadores. rar.ã.o porque 
cump;-c ao Le:::-islativo tt::- ~;:,:,:a inic:iath·a. em oberliencia :tos precei
l l.•i- '!c lei. acim:t· citados. 

-1-.' - ln,;trucção ):lil irar - Cunsi~nação l'c,;,;()al. 
X. 23 - .-\drlicicnal. etc. 
1-:<!dija-H~ :~~~im : 
:\cldicional li~:: tempo <1~ !'en·iço aos clocento:s vitalícios e ' lemail'

. :':{';·,-c,ttnarios. <JUt! o tin~n:m c:ontarlo. em eifectivo ,;ervic;:o . 

!usl ificcr(Í'iu 

Por Qmi,-,;ãn d(·i l'Ott •le ~er cnnsi~'11nd<l dotac::ão para o;; demais 
~.~: v .. nfiJ01e·ins •-. <:·imr. o 11llmt!rr• ..! Jll!'C'juenr •. pnr.lc:riio $<:1' :tttemlidos 
wm a e,otimatiY;t p•oposta. <rue ,.,~rá ~u ff_iciente. 

4 ." - I nHrncçào ·.:\H,lit':tr - Consi)..•na c;:io l'e,-~o:el. 
~. 10 - l_>am ph;:amento. c::tc. 

Ondt: com·ic:r: 

.Accrescentc-se: um clirectnr elo ensithl do Coll~io ::vrilitar do 
Ri~ cle Janeiro. 
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lustificu(tio 

Trata-~e. no l.":t:<o. tlo: cbr L-umprimcnto ao que:: determina o ar
ti~c· J(,] * 1.". ;!I inca 1'. elo tlecrrto n. 21 'de 13 ele FeYerei ro dc,;te:: 
:tnno. eJIIt' :tp)>I'O,·ou o 'R t')!uhullt:lltu par· a o; Culh::~iu; ~I il itares. 

Emendas do plenar~o 

J;mi·ntla 11. • 115 

Oro.;a111cnto da Gi.tcrra - V . 2 >./ c 4 -l0:5õ'O~ooo . 
V erl>a 1:. Secretaria da l'm cnrarloria Ge1·at. di:<~riminar o IJL'S

:;o:d. temln em Yista o art: ~ ... da lei n. 51. ele 14 de )>htio de 1935. 
pr<>ct:<lendll-se. ele i~ual 111;1110 . quanto i't:l. <len1ais consi~naçõcs I[Uc 
c..;tiYát:rn ~:m tlc·,::u:cúrtln fOil l o rderid0 tli,;positiYo. 

J ll.l'lifit·n(tin 

Tra1:1-~~ 1le cunlprir o clisposU1 no a r t . ~ ... da lei n. 51. ele 14 
de .:\in io ele. 19J5. lfUC dix: 

" 0 Gon:Tno pnl\·i<lenciará para que, na pmposta de ~>r~amen
to st::.iam dcdar;tdo:< em cada repart ição ou sen·iço. nu enunciado 
da r espectiva dotação. o nmnero de· men!~itl i:<t.õ.:<. diaristas e contra
ctados e. sempre <fUC pros,;i ,·el, por Lõttego,·ia t: por importancia re
c:ehi<la". 

Ao aprt:s cntar ~:::-:ta emenda. tl~:,·o sal ientar que muitas outnis 
seriam ju:<ti íicatlas nt:~ta tll scu;;~ão. Depois de meditado e,;tuclo. ve
r if i<Jnei. pori·m. que ;..rr:mde;.: alterac;:i>e~ podem ser in troclwdcl;t$ no 
on:::unem o cl;l Guerra. Exi~e. po1·~m. um plano systematico. qut:. 
C!'pero trazer :·, Conmlissão. na <liscu~sào final. ou em plcnari<r, 
quand,-, o projct'to ,·ier :m terceiro turno , 

Sala 1las Se:<sões. em 17 .h- Julho el~: 1935. - l!.c!ut~mtlo l/m
rt'lcJ Pintf'. 

l'arcco· 

A en,lcn<l:t n. • 115. ref<:rcme á clowçào ry. 4 ela Yerl>a 2.". con
~iste num pedi elo de · di~criminnçiio. nos termos elo <trt . ~: da 1e.i 
n. 51. de 14 de ~iaio de 1935. 

E' orit:n taçào ii rmada nesta Cm11ini:<~ão que. 110 proximo or
çamento. as· verhas ><<' jam. ta m o quantÕ.'J'l!?gsivel. especificadas. To
davia. acceita a emenda e Sll~!!en: qu<: a sul>.:.cons i:.:-nac;:ào em ~1prc:c;:o 
fiqtõe desrJohr:tcla por fórma a intlic:1 r o' seu c!e,:rino exacto . 

A~~im. omlt' !'e lê : para <tUemler a~ p:tg-amelllO de pes~ual con
trac-tado. <iiga-~e: pa:-a ancnder ao pa~mento de 1 dactylog,.apho 
< 7 :20C$!l01>) e um í'en·e11tt:: (J;Jf,0$000). contracrarlos r~is 

. 1 o :56~000 . . 
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Emrnda 11. 11ó 
Vc:rha l!.J_• _ 

Onde -"t di7. -- 3.000 :OOO:;iOOO- diga-s~: 1.000:000$000. 

J usl ificaç<io 

-.-\ emenda l:cpra. com li~eira mo_uifícação. reprodu;.;. apenas, 
a qu.: rivt: occa~iiio de apresentar. o anno passado. ao orçamento 
tl~~ta m~~m;l pa~ta. e a es.ta mes1'na rubrica, então. ~Je-~,,.,_ula a 4. 000 
contl)~. e expre:'~:l. pOt' i~to mesmo, por uma só palavra - suppri
lll•r-.~,·. 1\ão óhe rebater, atJu( o" ar~tmentos com que o illust1·e re
lator d<~'(nellc on;:uncntCI. o .:ntão Deputado Sr. Góes . ~Ionteiro. 
fundamentou o ,;eu par~t:t:r 't.:Ontrario ~HJudla medida proposta, na
qudla. como· n.:;:ta oc~,:iã.o. com. o espirito alto de <Juem se honra 
de ,:cr um veiho · admirador. pontue constante estudioso das coisas 
elo no,,:o Ex~rcito. Propu;.; entc'io. como YOU fazel-o. agora. nova
mentt:. em outra OPI;o•·tuníuade. fos,;em ;u1uelles 4 _ 000 contos. des
tinado;; ali a es:->:1 mc~ma malsinada - Commis.~tio em pai:: cstran
g.-ir~ - applícado:; na construc<;.ão de sete qu:trteis em nossas fron
teims, no:; <Juaes ,J~:,·eri~.~n :;er localizadas :;.:te Colonia,; :\filitar~,; 
de Fronteira~ - L·n!t•uicu o_cJricn/a-militarc.ç, mais agricalas da !J IIC 

w~litm·c.ç. pro,i>ritmicllfc. e mais tres ou quatro outros quarteis. lo
<"<IIÍ7.aclos no:o ~enõl!;; elo :Nordéste. c onde fos~em situados alguns 
batalhões de stpadort:s. 

Admitte-:;e. claramente. justificadamente. que o Brasil deva ter 
uns quatro ou cinco addidos militares ou navaes em alguns paizes 
·europeu~; e outro:; tantos. etll paizes :unericanos. no Norte e, prin
cipalmente. no Sul do continente. Não ~e compacl~ce, porém. o bom 
::cnso com os qu~: pretendem que um paiz pacifista., como, innega
velmenre somo,; nns. al~m cl;:t :\'lissão ~filitar France.r.a (que. aliás. 
repnro indispen~avel ao nosso Exercito), mantenha. ainda, uma 
custo,:.'l misf.ão militar na Europa. a título de comprar armamentos 
e de aperfeiçoar officiucs em armas ou <..<trsos que não pôde pro
fe~:s<tt' aqui. a jú :'~Cima referi ela ~lissão Franceza. 

Não qu<:!ro .:..xpres!'ar. atJui. o qu~ de duvidoso se diz e se pen!'a 
~ohre a activídade. au inacli~,;dadc, de$Sa pennanente commissão em 
paiz e~tr:m~ciro. Não quero. tão pouco. encampar. neste docume-n
to. o quanto ch:: clt:sairoso. na ~rand.: opinião publica, representa. 
pa1'll o proprio - Exercito. a sua qua,:i escusa func<;ão, cle;:s.'t com
llli~sl\.o ambulante. cuja actuação se afigura CJuasi impertinente, pois 
<jue :<e apre~ent:l aos ~ran_<les paiz~,; europeus. detentores elo mono
polio ela imlustria ~ut:rn:ir;L, fingindo-se t.:ompratlora de annam~:n
tos p:<ra um pa.iz desarmado. sem Exercito. sem :.\farinha. sem ele
ic.."a. Estou em qtte qualquer .representante elas fabricas de am1a-
111entos no)s poderâ vender. :J.CJUi mesmo .. tudo o CJue. ·nc::.ste sentido, 
no~ é incli~pen~an:l : fio de qu1! à nossa culta officialiuade ele terra 
e ·mar tem capacidade hastante para não comprar ferro-velho por 
modernos armamentos de guerra; e é natural que, ~e assi111 o con
sentir o Governo. os proprios industriaes guerreir os da Europa e 
da -America. aqui terão. em penm'inente e.xposição, os -arte factos de 
destruição e de ruina da,; nações. de que o Brasil. per sua tradição, 
cle:;eja pre:<cindir, ;;empre. ::\1antenho. pois, 1.000 contos nesta-:ru-
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brica, a Camara clará aq Governo o in<lispensavet para não retirar 
de nossas principaes embai.-,:adas e legações, os addidos militares e 
navaes julgado;; impr~,scinciiveis ao servi~o que lhes incumbe e de 
que. ac;tso, necessitem os Estados maiores do Exercito e da Ar
mada. 

E: obvio que isto pouco n:presenta para o orçamento de um 
paiz: que, vivendo embora ela sua agricutmra. ~1.ttrihue ao ?\'Tiniste
r io respectivo apenas a somma. de 85.000:000$. em•Juanto qu!! des
tina ás suas classes armadas federaes mais do que a quar ta parte 
da sua receita ~e~al. ou sejam 681 :3S9 :774$500, numa renda glo
bal de 2. 359 :61)6 :000$000. 

T res mil contos para a ).[issão ":.\-Iilitar nc estran~eiro! 
Que::, ao. menos. não pese sobre a :Ka~ão o r idículo de uma tal 

com missão, num tal or~amento . 

Quanto á. emenda n. 116, a Commissão opina seja rejeitada. 
E ' ck 4.000:000$ ;, verb:t orçtunt:ntaria vigente par.J. "Com

missões em paizes e:~tnmgeiros", inclusive addido.s militar es, offi
ciaes que se acham i requentando escolas, estagiarias· (em industrias 
e escolas ) e a Com missão :J:l:ilitar Brasile:Ca . · 

Informa que a consi~1ação de 4.000:000$ é insufficiente para 
todo ~ste exercício, não obstante as medidas tomadas em favor da 
reducção de%·~;; g-astos, no e..'l:terior, tanto que será D!!cessario wn 
supplemento de 2. 62.9:230$, calculadamellte. 

Em face das medidas restrictivas supra mencionadas, o :..VIíuis
terio da Guerra estimou em 4 . 000:000$ a 'l:erba suificiente a taes 
co:-nmi~sões durante o anno de 1936 . Entretanto, o idinisterio da. 
Fazenda, na proposta que em·iou á C:unara reduziu a previsão des
sa despesa a 3. 000 :OOOSOOO . Isto é uma di i ferença, para menos, 
sobre 1935, superior a 50 %. 

N. i 

Verba 3.1 
- Accresceme-se: 

Para atte.nuer ás despesas com o transporte e hospe
d:.gcm dos alumnos da Escola ~acionai de 
.. ,;ronomia, nas excursões previ:;ms no arri-· 
go 402, do Regulamento do D. :X . P . Vege
tal ... approvado pelo dc::c:reto u . 23. 9í9, de S 
de .?\1arço de 1934 . •.. . . .••.• • • • •.•• • • •. • • 

~ . s 
· \i erha 4." - _-\ccrescentc::-se: 

Para attcnder ás dc~pcsas com o transporte e hos:;c
dagem dos alunmo:;; da Escola N aôonal de 
Veterinaria, nas excursões previstas no arti
go 402, do Regulamento. approvado pelo de
creto n. 23.9í9, de 8 de ::\:Iarc;o de 1934 e ar
tigo 347, do Regulamento approvado pelo· de
creto acima, modificado pelo <.le n. 24.540, 
de 3 de Julho de 1934, do D. :N. Animal, de 

9 

60 :000$000 

.W:000$000 



Câmara dos Dep.Jtados- Impresso em 261011201 5 15 33- Pá!;~ na 287 oo 356 

- 258-

N. 9 

Verl):t 7." - Suuvenc;õt:s e au."ilios: 

Accrescentc-sc: 

Para pagamento de auxílios ás empresas de f ia
ção de casulos. de ·accõrdo com o disposto no 
art. 48, da lei n . 4.984. de 31 de Dezembro 
<.h: 1925. e decreto n. 17.247, de 17 de Mar c; o 
de 1926 _ ...... ... . . . .. ......... ... .. . 

N . 10 

\'crha 7." - Accre$centc-se : 
Para pagamento das subvenções devidas 20 Insti

tuto Jnternacional uo Frio. em Paris. á União 
Internacional de Chimica . Pura ~ Applicada. 
de Bru.-.;ellas. ao Con:;clho Internacional de 
Pe~quisas. de Bruxel1as. num total de 8.900 
francos, ouro . . . . . .. .... ......... .. . . 

N . 11 

600 :000$000 

35:000$000 

Outras emendas se impõem pela sua utilidade, de refe. rencia ás 
!'Ub-consif!Tlac;ões 2 e 3, da verba 7: que se occupam dos serviços 
de plantas te.'l{teis e fruticultura. O processo adaptado na proposta 
é clefc-ituoso, englobando os compromissos vigentes com os previ
síveis . Por outro lado, o incremento e:l-.-traordinario, que vêm tendo 
ambas -as culturas e o cunho eminentemente remunerativo da des
pesa. acomelham habilitar o Governo com meios sufficientes para 
attendcr ao clesenvolvimento dos serviços em cooperação com os 
Estados, varies dos quaes já manifestaram o desejo de rever os res
pectivos contractos, augmentando as suas contribuições . 

A!;sim. a sub-consignação 2.~, deve ser cliscriminada pela se
guinte f6rma: 

Verba 7.", sub-consignação 2 - Redija-se assim: 

Estado do Pará . . . . . ... .. ................. . 
E stado do Ceará . ......... .. ...... .... .. ... . 
E;tat.lo do Rio Grande. do Norte ......... . ... . 
Estado da Paro.hyba . . . . .. . .. . .. .. ......... . 
Estado de Pernambuco .· . . . ...... . ...... . .. . 
E!õtado de Sergipe . . . . ... .. .. : . . .• . ....... . 
E st-.t.do de Minas Geraes . . .... ....... .•..... 

100:000$000 
300 :000$000 
350:000$000 
400 :000$000 
400 :000$000 
200 :000$000 
400:000$000 

Paro. renoYa<;ão do~ c.ontractos a 
terminarem em 1935, novação 
dos vigentes e realização de 
novos contrnctos . . . . . . 1.350 :000$000 3. 500:000$000 
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·N . 12 

\i erbn í.', sub-consignação 3 - Redija-se assim: 

A 5ul~-consignação n. 3 deve ser discriminada do seg\1inte 
modo: 

J~stado do ~íaranhão . .... ...... ...... . .... . 
Estado do Piauhv . . ...................... . 
Estado de Pernambuco . . . . ...... . .......... . 
E stado do Ceará . : . ... ... ..... .•... . .. .. . .. 
Estado da Par:\hyba , ........ . .............. . 
Esr-.1do de ~!i nas Gt:r;(cs · . . .. ...... .. •. . .. . .. . 

60:000$000 
60:000$000 

100:000$000 
S0:000$000 

1 00 :000~000 
120 :000~000 

Para renovação do:; contracto:; a 
terminarem em 1935, nov-ação 
dos vigentes e realização de 
novos contractos . . . . . . 980 :000$000 1.500:000$000 

N. 13 

' · •Orça:ment<r do :\1inisterio da ASTiculfura. 

Emenda . . . 

A ' verba 7." - "Subvenções e auxilias", accrescente-se: Auxi
lio· j. · Esc!'lla Superi!'lr de Agricultura, 

do N' on.lest-c . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . 250 :000$000 

Trata-se de aceôrdo firmado, em 1934, entre o Estado c o ~{i
nisterio da Agricultura . Na fórma do ajuste, o Estado adquiriu os 
immoveis em que construiu a Escola. tendo dispendido perto de mil 
contos de réis. O orçamemo federal para 1934, nos termos do ac
cõrdo, consignou o auxilio de 250 :000$ ao Estado; entretanto, no 
corrente exercício . e na proposta para 1936, foi omittido esse au
xilio . E como não convém sanar essa folha. em credito especial, den
tro do exerci cio vigcnt.e, corrige-se a falta. no proximo orçamento . 
A escola sujeita aos regulamentos federaes, attenderii. ás neccssi
datles ae varias Estados. 

E' serviço já iniciado e de caracter reproductivo. 

E:~!EXDAS IJE PLEN}o.'RIO 

N. 117 

Tendo .em vista o disposto: no art. 8." da lei ·n. ·51, 9e 14 de 
Maio· de -·1934, ·discriminar ·o 'pessoal · inensalista, diarista e contra
ctado a que se refet:em as seguintes verbas e sub-consignações: 

Secretaria. tle Estaúo 
i.("-;: :: 

.(::::·. Verbá "l .', s/c. 7, 8 -e 9; no total de 1.120:000$000·. 
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Departamento de Produc((ão Mineral 

Verba 2.", s/ c. 8 - Total 1.660:000$000. 

Departame~1to oe Producção Vegetal 

Verba r, 5/ c. 29 e 30 - Total, 11.190:000$000. 

Departamento de Producção Animal 

Verba 4.", s/ c. 15- Total, 1.940:000$000. 

Pessoal contractado 
Verba s.a- Total; 300:000$000. 

f.u-st i f i cação 

Diz o al't. 5.", da lei n . 51: 

"O Governo providenciará para que 11a proposta do Orçamento 
sejam declarado5 em cada repartição os serviços, no enunciado da 
respectiva dota~ão, o numero de mensalistas, diaristas e contra
ctados, e ser.1pre que possível por categoria e por importancia re
cebida. " 

Sala dás Sessões, 18 de Julho de 1935. - Edmuudo Barr~to 
Piut(l. 

E" considerada prejudicada. 

N . 118 

Verba 1." - l\'Ia.terial c1e consumo e transformação. 
Requzir nas sub-consignações 12 a 15 o total para 50 :000$000, 

O\t sejam os mesmos quantitativos constantes da actual lei orça
mentaria. 

Sala das Sessões, 18 de Julho de 1935. - Edm1mdo Barreto 
Pinto. 

E' rejeitada. 

N. 119 

Verba i: - Material . 
:i\1anter a dotação de 40 :000$000, consignada na lei orçamen

taria deste e.•"<ercicio para o material de consumo óu de transfor
mação, redigindo-se, deste_ modo : 

~ 

Gabint!te do Ministro . . ........ . . ... .. ...... . . 
Dir-ector de R'\.-pediente e Contabilidade e Portaria . 

15:000$000 
25 :000$000 
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!t..stificação 

,\ emenda reduz :1. importanci:~. de 13 :000$000 . 
Verifico que. sómente na tabella· do Ministerio da Ag:ricultura, 

h:. uma referencia . especial c~; dotações que de,· em ser postas i\ dis
po,:i~;llo ela Commissão Cenrral de Compr.tS, providencia que. aliás, 
de,· e ser tornada e)..1:ensi\-a ·a todos os clemais Ministerio~ . 

Resen·o-rne o direito ele volta• a tratar da materia. a não ~er 
q\11:: a di~n:l. Commi~sã.o de F inanc;as. com a cooper::u;ão da Seccão 
Technica. JlO~<a faT.er es~a uniformidade ao redigir o projecto p;~.ra 
n rerceir!> rurno. 

Sala d<t!' S~:~~f><:~. 1~ ele Julho 1le 1935. Ed_muudo Barrrto 
l'iuto . 

.E' rejeitada. 

:-1. 120 

Verha I: - :.\fateri:\1. 
l1 r - ni,·.:r;:al' cle;:peS:tl' sl c . 18 a 30 - RedUT.ir o tora I para 

2(lf; :DO_(!~}()(). como figlml no or<;am<"ntC:t de 1935. 

ludificnçcin 

::-< ão encontrei elemento$ nu quacsquer e>clarecimentos que au
torír.t:m o au~mcnto da rubricn p:tra 315:000$000 . 

Sal:: das Scsms. 17 ele Julho de 1935. - Edu111uáo Barrt'fo 
Pi;~to . 

.1::· r'!jeitada. 

N . 121 

V~:rha 1." - Secr.ernria de E stado . 

TT. :'lfaterial de c.:OH>II"'n ou ele tranl'formac;5.o. Directoria de 
E,;tatist'c:>. da !'roducçio _ 

Redi.ia-~e assim a .<ub-con~i~ação 12 - .'\rti~os de e.xpeclícnte 
c de tlP<.t'nhn_ inclusive material de e:>;pecliente das a~encías muni
i: ' pacs de e~tatístíca. 120 :000~. 

Verh::t 7.•- S::ulwençÕe$ c Auxilio~ . 

~uhstitun-.<e peh1 ~e~inre a !'Uh-consip1ação 1.' : 
P a:-a pa;;;tmento de pre111io" aos lnfonnan'te~ mWlicipae5 t: agen

tes esneciae,; cl:1. D ireetoria de T":.statistica da Prodt•c<:-:ío ,. d,. suh
venções · ás reparti<;~-" ou a~encias ele e..~tati;;tica municipaes. com 
uu~ a Directoria ele Estati5ltc<\ d<t Prnrluc~;ãn fimtar accordo~ ou 
c-rmwnios. nos temtos tlv tkcrc::lu fcclcr:tf (art. 2: n. 24.546. de 3 
de Julho de 1!>34. réis 1.406 :000$~ . 
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l11Stif icaçiiu 

Transcrevo, <lo :Boletim elo Ministerio da .:\gricultura ~ Abril
Junho de 1934, Anno 23, pags. 239-24:! - as seguintes considera
c;õts apresentadas ao titular daquella pasta pelo Director de Esta
tistiL-.t-ua Proclucc;S.o e que justifica aillplamente a emenda proposta: 

·'Como sabe V. Ex., o estudo numerico dos factos da. proau
cc;ão agro-pecuaria e· extractiva, e:i.:actamente o que pr.edond~ra no 
progra;mna. de acção desta Dil'edoria, está cheio ele· difficuldacle:> 
tlt varia natureza, constituindo:uUl dos mais complexos emprehendi
mentos estatísticos no:; paizes de grande extensão terr1torial. deii
ci.:mcs meios de conu-imnicação, pc:quena densidade demographica 
e alto índice de analphabetismu . 

A tstatistica agrícola representa. por isso, um probkma a re
solvc:r não :;ó no Brasil, onde ainda e3t:Í. qua3i tudo . por fazer em 
materia de organização economica, mas tambem em todos os paizes 
ameri e<u10s, exclusi,·e os Estados Unldos e até certo ponto a Ar
gtntina. 

Acccntua o Dr. Bulhóe:; de Car.~.J.Ii1o - Estatística - :\Lethodo 
e Applicac;.ão, p.'lg. 461 - LlUe os embaraços contrapostos ao levan
tameHtu n:gular das estat'sticas ag1·icolas nos paizes da _-\.mcnca 
<lc:correm da não existencia, nelles, do "que se poderia chamar a 
/radicao cs/a!islica - 'resultado do consorcio entre a perst:,•erança 
u<~. iniciativa oHicial, lllantida longos· annos na inve~tigaçio das con
dic;õe.: da ta~·oura, e a disciplina cl'ls classes ruraes. habituadas a 
prestar, rc:gulimnentc, infonne;; aos agentes do Govemo" . 

· 0,; 1:-':srados Uniâos escapam a essa -regr.t. ger.tl porque, sendo a 
terra da prosperidade e- da êfficiencia, conse,.nuiram antes de qual
quer paiz americano, organizar, com o. seu · pragmatismo dyna111ico, 
um :;cn·ic:o mod<!Jar de estatística.,~ ag rícolas, reconnuendavd, .sobre~ 
tudo. pda pontualidade ingleza com que divulga os resultados de 
suas; invelõtiga~ões. Instituíram e applicam, aperfeiçoando-o sempre, 
o dispc:nclio,;o mas lnr~amente compensador systema dos inquer itos 
annuae,;. indirectos, e decenae,;. directos. que promovem rigorosa
mente em C:pocas prefixadas, 'JlOr intermedio do Bureau oi Crops 
E~'tÍÍll:ttes e do Bureau of the Census. repartições subordinadas res
pectivamente ao Department oi Agriculture e ao Department oi 
Commerce. 

··Da· Argtntina· póde dizer-se que .é o unico · paiz sul-americano 
que conhece hem a distribuição do seu tcrritorio ,aproveitavel, razão 
por :que ·le\·amn.: norn1almente. as suas estatísticas . <~-gcicolas, collo
cando-se :assim. no qut::"·.diz r-espt:ito a previsões a:gro-pecuarias. -em 
situação não muito aquem da dos Estados l;nidos. 

Nos dtmais paizcs da America, porém, figurando num dos ul
times lugare.<; - iniel im"Lente - · o 'Brasil, , ~l; c:statisticas agro
pecuarias carecem; em regra, de regularidade e amplitude. comquan
to em a)gun.,; cle'lles. como no Me-xico, .no·Dominio do Canaclá, Chile, 
Uruguay; etr. .. ·seja co11Sta.nte :e<. pron1;i,5sor o · esforço oificial fdtu 
nó ·sentido ele melhoral -as e prestigjal-as. 

Quanto ao · Brasil. não será oci.GS.P· repetir que. em ma teria de 
estatillt ica a&"TO-pecuaflia· . .. póde ser -comparado. aos paize3 · ~m que 
iaes inciueritos são de: todo em todo· irregulares. -parciaes e fal\los . 
As nos.~"'s é.;,tatisticas da producção·.-tio · solo, das industrias e.''tra-
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ctivas e correlatas não são ntelhores nem ntenos inseguras do que 
as elo Egypto, das lndias, N.eerlandezas, da União Sul Africana e 
ch: Olltros paizes similares. 

A gran!lê ~xten~ãu territurial e:;cas~am~ute povuada, a es~.--uri
cl1i.o mental das populações ruraes, a deficiencia de meios de com
munic.sçào e transporte, tudo isso, conjugado com a· completa des
articulação das r~panic;ões de estatística e.-:istente.>, fomm o con
jumo das causas primordiaes responsaveis pelo cháos em que se 
encQntra a estatística agro-pecuaria brasileira. 

Convem !la.licntar, além tlisso, que esse ramo da estatística up
plicaclli só tem sido executado com plena efficiencia, até agora.-no,; 
paize~ em q).le, cot\to na lt~lia, na França, na Suissa. na Belgica, · 
nu Dinamarca, na Ailemanha. na Hwt;ria. na Hollanda, ·na Au:>
tl'ia. na 1 r! anda, etc., coexistem pelo menos al~ns dos seguintes 
iaclon:s positivos enunter<tdos por Bulhõe:~ Carvalho : tL) centra
liz:t<;-'iQ administrativa; b) pequena area. territorial; c) prévia ~xis
to:ncia ele cadastros; d_> disciplina e educação das massas ruraes. 
A e~tes se poderiam accrcscentar mais quatro, ~ue igualmente fa
cilitam. em larga medida. a acção dos dep<~rtamentos de esr.ui~ti
ca: Externos : 1.'') alto indice demographico; 2.") redes efficicn
t<!s de communicac;ão e trum;porte. lntt mo: 1.'') o•ganização te
duti~:il ; 2.") sufficie.nci;t de r ecursos orçamentario~ . 

Tão necessario t o concurso desses factores que, em ellc:s fal
tando, ou e.xistindo pn:cariamente, os technicos consideram inex
eqr.: j,·el o levantamento completo da .i estatísticas a~ro-pecuarias . 

Estudando a situação mundial da estatística agrícola, ha cerca 
de 15 anuas. Humberto Ricci formou. com a. sua incontest-<lda au
toridade •c:chnica, o~ quatro grupos difierenciaes da Su;t di''i:>5o 
J.a~ica. que p;tssou a sc:r o índice imernaeional das possibilida
de:,; do !:~tudo quantitatÍ\'0 dos iactos asricolas. o methodo 
udoptaclo por H. Ricci ioi o dt: class5ificar cada pai7. segundo o 
grito de adeantamcnto dns respectivas estatísticas agricolas, partin
uu do grupo inferior parà o superior, com escala pelos intcnnc
diarios. 

O p;-imeiro grupo. ou grupo interior. compõe-se dos "paizes 
tm que é absolutamente impossível a distincc;iio entre a supcriicie 
protluctiva e a improcluctiva . As suas estaristicas abrangem só
mente a,; culturas e utilizações principaes, não representando os to
tacs obtidos a extensão g~::ral da área productiva, q_ue continúa 
ignorada" .. 

Ao segundo grupo cabem ·• os pailes onde é rar.oavel suppor 
que as ~statisticas abran~em quasi todo o territorio productiYo, não 
~endo, todavia_. prudente calcular-se por differença a superiicie 

·improductiva. São em geral, os paizes novos, ainda não comple
t:tntente colonizados. nos quaes se encontram, a par de immensa;; 
extensões sem qualquer util i:-.ac::ão agrícola, zonas quasi completa
mente desconhecidas c que, embora nada produzam, possam tornar
se utilixaveis no futuro . " 

0 terct>iro grupo abran~e OS "paizes OtlUe já Í: IJOSSÍ\'el elas
Si iicar a,; áreas. calculando-se por di fft:rença a parte improducti
Ya. Estão neste caso os piLÜ:c.s em que é ra7.oavel suppor que as 
e:-'tatisticas compt:ehendem quasi todas as cultur~s e utilizações do 
territorio e onde as ~uperficies não consideradas no,; i1tc1ueritos e 
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obtida;; por ditterença representam, além disso, reduzida propor
ção em relação á ~uperficie to ta 1". 

Em qual desse;; ~rupos nvs é licito enquadrar o Bra:>i l? 
Com conhecimento de causa ninguem hesitará seque1· um mo

mento em incluir o Bra.~il no grupo menos lisongueiro. no primeiro 
grupo. ou g-n1p0 infe1;or . E se o Brasil não se enquadrar bern nes
se ~rupo. certamente não será porque esteja em sit1.1acão superior ... 

Para se avaliàr o rigcroso criterio adoptado no trabalho ele 
R icei. é b:~.st:tnte mencionar que ·no segundo. gr.upo íib'Uram os se
gttimes paizes. em alguns dos quaes pelo menos, a estatística agl"i
cola é uma realidade. já atting.iu .um gráo de dficiencia ·e aper
ieic;oamento incomparavelmente muito "mai;; elevado do que no 
B r:tsil: Suecia, Canadú. Estados :Uni~cs, Cos.ta Ric!l, Cuba, Japão 
t: Au~tralia. · - : · 

Cm11pre. · registra:- que. em relação a e:>ses paizes, a alludida 
cla$~ificac;ão- exa.cta quando foi pubEc:tda. em 1919 (1) -hoje 
está · em desaccordo com os iactos. sendo. por isso. passiYe~ ele re
"l.tioão-. A esratistica da agricultura de~em·olveu-se e conceituou-se 
em Cjuasi todos elles. ~o Brasil, porém. ficou estacionaria. Talvez 
at~ tenha retrograclaclo. Não acompanhou o r~·thmo do desenYol
yiJ~;en:o n::;istr?.do na. gra~:cle maioria. dos paizes. E' preciso, que · 
reconheçamos e proclamemos que. no capitulo estatística, aind:t não 
Jo~ramos :<equer chegar á situação de .podermo:< :tpresentar infor
ma~i·e~ nmqcricas, St:não r !~orosameute C!..xacms. pdo meno!' uni
fonne.~. sobre o \"01ume da producçi'í.o. já não dizemos das 
uos.<a.< triucipars. culturas, porque· isso seria o ideaL mas apenas do 
110.uo ·café. - C(>lmnn:t mestra. ainda que- algo menos firnte, da eco
nomia n;,cional . 

• De c:tda ·fonte oificial consultada sobre o assumpto nos sur
g-em cifr;;3 diYersas umas elas outras, embora relativas ;\ mesma sa
-ira . E entre ellas, desinoralizando-as completamente, ás vezes se 
Je,·amam clifferençal'- tão abruptas. tão de~concenantes que incul
cam a confu~ão no espírito dos interessados. 

Xada. mais simples do que illust1·a.r de maneira decisiva a as-, 
serc;:ão. E" verdade que. illustrando-a e documentando-a, demons
tr:unoE a.o me;.mo tempo que ·o Brasil ainda não satisfez nem mes
mo as condic:;õ.:s primarias dos paizes que. por causa. do grande 
:J.trazo ele 5:U"-S !!5taristic:ts :,!!'l·icolas. tigur:tm no 1." grupo da di
vi~ão fundamental do prof~:ssor R icei. 

· Pa,:sanclo ela allegação á pro~·a. poclemos a iiirmar que .a safra 
do café brasileiro em 1~28. -por ex~mplo. tanto póde ter sido de 
15. 704.050 con~o de 2:3.~34.000 saccas de 60 kilos. ha~·endo ainda. 
entre esses dois ·numeros. na(la meno~ de cinco outros; todos ele 
procedencia . ofiicial. to<los dispare$ e todos publicados. como sendo 
a rraclucção nnmerica do .v<>lume da rerericla .,:a fra. 

?\ão se trata d_e 1,1111a occorrencia occa:>ional, acaso procurada 
:t dedo para justi iicar o;:: conceit<lS que prendem esta pane. Esta-

-(1) Humberto- R icei. l.r., baÚ.s tlléodqucs d~.: la- slatístiqne 
arJric.of.c.· iutcJ·naliol:,,lc . . 1919. Roma, pag. 27, citado por Bulhões 
Car;\lalhf.l, __jdem. il:iclem, . p:.g . . 472. 
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mos indigitando um facto corrente, ni\·ial na;; estat1sncas agrícolas 
brasileira~. ::\ão ha uma unica safra de café, de cacáo, de milho, 
etc.. que não esteja representada por numero;; oifidaes contradi
crorios. (Vide quadros annexos). 

Estas contradic~ÕC!S. porém, não se li111itam aos productq_s 
ag-rícolas : invadern tamhem os dorninios da ·estati;;tica territorial, 
rcvro'tlu:.:indo-!le. á podia, nas publicações oíiiciacs dos Estados 
e tla l:niã9. 

O exemplo mai$ frisante do qu,. acab;unos de dizer nos é 
dado pelo se~uintc facto: a superfície do Bra~il. seg-undo o An
nuario th .Ag1·icultura dt: 1930, puhlica~ão oHícial do ~Iinisterio 
tla A~1· icultura. é de R.524.i78 kilometros quadrados. · Segundo o 
R~:l:nório da Coma<loria Centr:ll da Republica. ( Contas da Gestão 
Financeint de! 1932) . publ icaciio offici:ll do ?,Iinisterio da Fazen
da. a :~uperticie <In llra5il não vac a lém de 8.494. 29~ kilomr.tros 
quadrados. Se consultarmos. porém. outra prestigiosa publicação 
ofiicial. ·'Brasil 1933". do i\Iinistt!rio do E:>.:terior, ficaremos . ha
hi:;tados a affirmar que a superfície do Brasil não se representa, 
~m al~arismos. nem por S . .524. 77t; nem por 8 .4~4. :29Y ma!' por 
~- 511 . 189 kilomct:-o:; quadrados. 

Bugc;:unos propositadamente os dados mais recentes sobre o 
tcrritorio n:tcional ~ cuja . rcprcsenta<;ão numcrica não poderia ter 
~·ariado nestes ultimos annos. a menos que a Republica se th·ésse 
~mpcnharlo em guerra de conquista, contra a propria Constituil;ão 
- parn patentearmos <J té que ex~emos vão a insufficiencia. o des
pre,<ti~io e o tumulto elas estatísticas hoje aftectas a esta Di
n:ctoria. 

Lon~e ele 11ós. todavia. o intuito incabível de responsabilizar, 
pelas diYCr:;!'encias postas em fóco. qualquer das repar:i<;ões elabo
raclora!' d:ts puhli c:<tçõ~s citadas . o mal provém cl:t desarticulação 
rlominame entre os org-ãos technicos C!. C!lll larga medida. do papel 
secundaria a que a estatística. chave da administra<;ão publica, tem· 
sido relegada no Brasil. 

~[o\·e-nos e..-.;dusiYa e eleYadamente o proposito de. apontando 
o,- tifeitos. chamar :t attenr,ão para as causa;; ela situação incon
~i~\ente c confusa. da~ estatísticas a~ro-pecuarias e connexas. cujo 
le\·antamento methodico e unifomle tão medularmente intere;;sa á 
Yitla economica dos paizes a~r:trios". 

Esta era a situação da estatística ag-rícola nacional. quando a 
Di rector ia ·de Estatística da Producc;ão. uma das mais uteis crea-' 
çilc:s do Gm·emo Prm·i;;orio. installou os seus servi<;os e procedeu 
a um balanço minucioso elas possibilidades rla estiltistica da pro-

. fluc<;ão brasileira. Aquelle orgão apontou lealmente os males e as 
deficiencias e não tem feito outra coisa senão lutar para reme
rli <~l-os e ~uppril-;t.<;. ji tencln hoje no seu activo um acerYO de· tra
halhos que desmonta as prt!vc;uções até do mais desabu5ado pessi
nli:::ta. 

Dadas. porém. as condições p~rticulares élo Brasil. convenha
mos em que é :tbsolutamente impossível o levantamento das esta
ti;;ticas agrícolas. opportuno e satisfatorio. sem que a repartição 
central. encarre~ada de p1·ocedel-o. disponha de uma a;:em:ia eru 
cada municipio do Paiz. que a in forme regularmente ~ohre: a) as 
.áreas cultiv<~da::>. por esp(';cie: b) o estado das. culturas que, como 
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é sabido. pode variar de mez para mez. Sem o conhecimento de!lsas 
infom1ações. uma repartição central, por mais bem apparelhada 
technicamente que seja. ha ele . fon~osamentl': apresentar resultados 
incomplo::to~ no estudo numerico dos factos da producção agrícola 
brasileira. 

Deixo á. consciencia da Camara o julgar se_o Brasil. Paiz que 
não can~ de se proc:lamar agrícola. tl!m m:c~ssidade. de facto. de 
conhecer o comportamento quantitativo da sua maior força cco
nomica - a agricúltura. 

Se ninguem pode deixar ele :tdmittir que o Paiz tem interi!SSI! 
supr~mo em conhecer quanto semeou. qll'anto colheu. numa pala
vra. quanto produziu ou. no caso da est!ltistica agrícola. quanto vae 
produr.ir em cada anno. torna-se inutil adduzir novo!' argumen
tos para justificar uma emenda ·cujo objectivo é assegurar 
aos novos serviços federaes do: e.statistica agrícola, hoje e.xemplar
mente orjl'a.nizados. um mínimo de r.ec-.1rsos materines indispcnsa
veis á consecução de seus fins. Porque. ninguem se illucla. a tare
fa de quantificar. r!e ver:dade a producção agrícola do Paiz não 
póde ser t:."ecutada nos gabinetes technicos da Capital. sem apoio 
num serviço regular de informac;õe..;. espalhado por todos os muni
cípios. jã que- praticamentt' impos~h·el uma divis:\o maior de celu-
1:~!'> in fon11ativ<~.s. 

Trata-se de dar a uma repartição que se póde chama1-. sem 
sombra de favor. de modelar. os meios necessarios ;'10 desem·ol
vimento de sua activid:Hle. "Po!'SO affirmar qu~ ~ntre os sen·iços 
technicos federaes de utilidade indiscutível. e que merecem. por 
isso mesmo, uma assistencia muito esnecial dos poderes puhlico11, 
a Dircctoria de Estatística da Producc:;ão - orgão integrante da 
Secretaria de Estado dos Negocias da Agricultura. occupa um la
gar distincto, estã na primeira linha . Raros serão os membros do 
Con~esso que ainda não tem essa convicção. porque raros são os 
que ainda não buscaram informações naquelle instituto. cuja orga
ni7.ac;ão interna empolga pela efficiencia e pelo seu caracter anti
burocrati<:o . E quantos problemas dos mais palpitantes tém sido 
debatidos ou illustrados nesta Casa com o au.xilio dos informes 
~empre solicitantes fornecidos pela referida ro::partição . 

Trata-se ainda de preparar material para a effectivac:;ão do que 
determina o art .. 16 das Disposições Transitarias da Constituição: 
~'será immediatamente elaborado um plano de reconstrucc:;ão eco
nomica nacional". 

Finalmente: ou o Paiz tem necessidade de estatísticas att:ri-
. colas ra~oavcis. que representem a realidatie da!'> actividades ru
rae~. e. neste caso. ·é um ahsunlo administrativo negar os recursos 
indispens:tveis á realização das pesquisas continuas que essa t.'\re
fa impõe. sobre~do quando .iá po.s!'uimos um orgão technico C.'lpaz 
<lc C."<ec:utal-a. - ou não exi~te essa necessidade e. neste caso. ao 
contr::~rio do que fazem todo~ os pai7.es do mundo. e.-ctingamos. por 
inütei!'. os nosso~ serviços de estatísticas economicas. . 

Quem defenderia a segunda hypothese? E em nome de quaes 
interesses poderia al~em tentar defendei-a? 

S;tla das So::.sÕt:.<. 18 de Julho de 1935. - Claro Godoy. -
Antonin dr Gór.~. - O.~t'lllào Uma. - Tci.rrir(l !.cite. - Café 
F11flo. - Vicc11te Miguel. - Laudclino Fr~irc de _-4l·mcidfl. 
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.E" rejeita<i~. 
N. 122 

Verba I - Pessoal 

SupprÍmii-,;t:: .150:000$000. 

J·ust i f icaçciu 

. :\iio s~:: especi iicando nes:>a Verba o destino proprio que se 
lhe di. como acontece nas verbas (lt; algun,; outros ~lini:Sterios, v. g. 
-o ·dn Viação, e, ficando a mes11111 com o caracter 'de ·'st:crt:ta", de 
.,-e7.· que sua apvlicac;ão deptmde da vontade do ).-lini:>tro, c0m·cm 
$~ja suppdmida . 

Verba i.1 - ( .-\.gricultura) 

Onde se le : "para suiJ\'ençõe.s e auxílios 6 .285 :000$000, 

dig-a-se 

·· pa m sulm:nção e:: au.xilios 3. 142 Joo:;;ooo. " 

Os ~en.-iços indicados nc:ssa. Verba só se: justificam se de iolga 
:iosse a nossa situação iinanceira, razão por que propomos que, 
ic:im· a rcducção proporcionalmente a cada serviço ( cadll. sub-con
signação passará. a so ilrer um abatimento de 50 % ), não haja, em 
tat:s sen·iços. solução de continuidade. Nem se diga que tal aba
timento trará a paralysac;âo do serviço, poi,;, como bem sabemos 
- c todos sabem - a propria Verba ua proposta - era, tão só
mente. como :;implcs ortxilio. 

S:tla das Sessões. 19 de Julho c.le 1935. - Acurcio Torr~s. 
Sou.::u Ll"iro. - Bias Fortes. - Cltristia./1-a iv!achado . 

.E' rl!jeitatla. 
K . 123 

On~amento tia Agricultura 

Verha 2.• 

~Iaterial 

Rc:úi;ir, assim: 

~~<tlet·ial permanente: 

a) Director!a Geral . . ......... . . . .. . ....... . 
b) · Laboratorio Central de Pro<!ucç.'io :\Iineral .. 
c) Ser"i~o ut: Fumt:nto . . .. . . .. . . . .. . .. ... . . 
d) ServiÇo de Aguas . . ............. . ...... . 
c) Sen;ço Geolo;ico e ;.\Iineralogico ..... . .. . . 

. 20 :000$000 
100 :000$000 
S50:000SOOO 
220 :OOoSOOO 
70 :000$000 
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?daterial de consUlllo ou de transformação: 

a) D. G ........................... .. .. . . 
b) L . C. P. 111 . ....... . .. .... ..... . ...... . 
c) -s. F. ·- .. ....... ............. . . ....... . 
a) s .. ll... . ••.• • •..•..•.•• •. .•••..•.•••.• • 
e) S_. G. e 1'1. .•.... .. . ..... ....•.. .•. ~ - ... 

Diversas despesalõ : 

u) D. G ................ .. ........ -.... -... 

;~ . ~:i: .. ·.-.·.· :::. : ·.: ::':~::::::::. :::·::::::::: 
d) s . . -\. . . .. ... · ......... ········ .... . 
e) S. G. e~L .......................... .. 

J.ust ificação 

20:000$000 
ô0:000$000 

200 :000$000 
80:000$000 

100:000$000 

.io :000$000 
55:000~0 

200:000$000 
245:000$000 

70:000$000 

Pela emenda h a uma economia de 290 :000$000. Restabeleço as 
d~tações da lei orçamentaria vigente e de:;crimino as sub-consigna
ções pelos diversos serviços que constituem o Departamento de Pro
ducção Mineral. 

No momento em que procuramos especificar as despesas, não 
podemos concordar com verbas globaes, con1o figura na proposta 
(Pg. 14 - avulso- M . Ag . ) . 

Sala das Sessões, 18 de Julho de 1935 . - Ed1111mdo Barrl!to 
PilliO. 

N. 124 

V~rb::t 2.• - De:partam~nto Nacional dt: Producção Mineral do 
:Ministério da Agricultura - Titulo IV - Auxílios Diversos. 

I - ~·I ater ia! Permanente: 

Redi_ia-se do .;eguinte modo a dotação 3: 

Machinas. apparelhos. instrumentos, utensílios e 
material para e:;tudos c pt:squisas nos labora
torios, no$ s-ahinetes e officinas; barracas. ca
mas, trens de cozinha e refeitorio para os ser-

. .. viços de campo que interessam ás pesquisas e 
.. e.;rudos geologicos e minaralogico!>,. animaes, 

vthiculos, arreios cangalhas e acéessorios para 
os tr:tnsporte.s necessarios, aos trabalhos dt 
crunpo: sondas ~ sobresa\t:ntt:s para as mt:s
mas, se-ndo 1. 000 contos destinados ás pesqui-
sas de caTVão no E~tado do Píauhy . . . . . . . . 1.860:000$000 

Sala das Sessões, Julho de 1935- Agenor Montt . - Adelmar 
Rcclra-. -Pires Gayoso. - Freire de Andrade. 
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·E' rejeitada. 

N. 125 

Verba 3.' - Departamento de Producção Vegetal: 

:\faterial : 

Supprimir as sul:i--consignac;ões de ns. 1 a 22, no total d~ réis 
21.159:000$, substituindo pelas· diversas sub-consignações do orça
mento vigente no t?tal de 15.345:000$000. 

f·usl ijiwç,io 

A .situação financeir.t não permitte, no momento, o augmento 
de 5. 805 :000$000. Reserva-m·~ o direito de comrarecer á Commis
são de Finanças. cx-t.•i do disposto no artigo 70 do R~o,"Ímento, para 
tramr da materia. 

Sala da5 Sessões, 17 de Julho dt: 1935 : - Ed'1111111do Barreto 
Pinto. 

E' rejeitada. 

N. 126 

Verba 3.' - 111) Diversas despesas . 
. -\ugmcntc-se a sub-consig'I):tção 21 de 300:000$000 para réis 

2-000 :000~00 . 

J u.rtijiccu,:1i1J 

E. quasi dt:Sn~cessario justific-A;r o augmento dc~sa despesa, 
tal o -..-alor do fim a que se destina. 

O pouco dc!ienvolvimento da nossa lavoura é motivado. sobre
tudo. pda completa ignnrancia do trabalhador rural que. de,;co
~hecendo ·os processos modernos de amanho dos campos, continúa 
applicando os velhos e rotineiros med1odos do Brasil colonia. 

·· .~s fazendas modelos seriío o unico meio efficiente ele modifi
car-lhe a mentalidade, levando-lhe de modo absolutamente pratico os 
conhecimentos indi~pcnsav~is para elevar o nivel de suas -condições 
de trabalho. 

Os 300 :UOOS consignados na proposta· orçamentaria, mal tlão 
para a installação de duas dess."ls fazendas, quando, precisamos, pelo 
menos. installar uma em cada E stado. 

Sala das Scssõe:;. 18 de Julho de 1935. - Agc11or .Monte. 
Aécl111ar Rocha. - Freire-r!(• Andrade. 

E' rejeitada. 
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N. 127 

TnclU<l·Se. no n. 17, :Material, verba 3.", do Ministerio da Agri
cultura, o seguinte: "bem como montagem de uma usina para be.ne
íiciamemo do algodão, .no Es tado de Goyaz" . 

f.ttstificaçlio 

O .!\Iinisterio da Agricultura, por intermedio do seu Departa
mento Nàcional de Producção Vegetal, depois de estudar as condi
ções ·da cultura do algodão ·no Estado. de Goyaz, concluiu pela ne
cessidade de montar naquellc Estado, na zona servida pela E. F. 
Goyaz. uma usina para o beneficiamento daquelle producto, afim de 
fotm::ntar a sua prouucc;ão. A emenda satlsfu, portanto, a uma ini

·ciatin governamental. E. além do mais. é justa. Realmente, Goyaz 
é um Estado de e..'\.-traordinarias possibilidades economicas, que até 
a~ora jazem in~xploradas por falta de amparo dos poderes ptthli
cos. O algodão tem ali, por e..,_emplo. condições muito favoraveís 
á sua cultura. não só pela fertilidade da terra, mas tambem pela pro
priedade do clima. Entre~nto. a distat:cia. que o separa do mercado 
consumidor. e os fretes elevados das ferrovias, tornam impossível 
::ua exploração em bruto . E' preciso que seja beneficiado no proprio 
Estado, a fim de quê resista aos onus do transporte e chegue a . São 
Paulo e Santos por preço que compense os esforços dos productores 
goyanos. Da h i a necessidade da usina do Estado que será poderoso 
auxilio ao seu desenvolvimento. A emenda. attende precisamente a 
e.<:ta nece!!sidade. 

Sala das Sessões. 18 de Tulho de 1935. - Laudcli11o Freire de 
A/m.-ida. - Ci<vo God(l;.·. • Viccute i'Vfi[JHl'l. - Domingos Vel
.'a..sco. 

E ' rejeitada. 
N. 128 

. 
Verh:\ 3.' - Departamento Nacional da Producção VegetaL 

~Taterial . 

III - Diversas despesa!' . 

Sub-consignação 17 : 

Accrescente-se : Sendo. uma no Estado de Goyax. 

l1ts!ificaçiio . 

N?.o ha au~mcnto de despesa e é justo que .se ~ondua. o sen·iço 
qu~- está iniciado em Goya.z. 

Sa_la das Sessões. 18 de Julho de 1935. - Landcli110 F-rsirc de 
Almeida. - Claro Golioy. - Vicente .;l1iguel . ...:. Domingos Vet
lasco. 

E' rejeitada. 

.-

-. 
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N. 129 

'Yerba. 3.' Departamento Nacional da Producção Vegetal. 

Pessoal. 

29 - li - Pessoal variayeJ ; 

Letra c - Servi~o de irrigação, renorestamento c coloniza<;ão: 
. . 

'Em vez de .............. . ... . ... . ... ... .. ... . 
Diga-se .... .. . ..... ......... . .. · · · . · · · · · · · · 

IV - ::\faterial . 

).!~teria! de Consumo. 

10 - Drog;~s. productos chimicos: • 

Em vez de . 
Dig-a-se .. 

1-u.stificaçéio 

4.000:000$000 
4.074:000$000 

900:000$000 
920 :000$000 

O augmento que se pretende nestas verbas visa attender a des
pesa;: com o restabelecimento dos serviço~ federae~ nos nucleos Ani
tapolis e Estcvcs Junior. em Santa Catharina, que emancipados an
tes rlo tempo. estão hoje e.~igindo nova atten~ão dos poderes publi
cos. tal o desgoverno. o abandono em ljUt: se acham. como poude at
t~tar _iá um iuncdonario do 1\l{inisterio da AgTicultura. 

Para esse serviço, serão necessarios um administrador. um 
medico e um a~ronorno a SD0$000 c;!rJa um. ph;mn<tceutico a réis 
400$000 c servente a 300$. o que tudo pedaz a despesa de 37 :200$ 
annuaes para c:1da nudeo. ou sejam 74:400$000 para os dois. 

Estima-se em 20 :OOO:j;OOO as despesas com material no~ dois 
nucleos. 

Sala das Sessões, 18 de Tulha de 193j. - José .l1uller . 
• -l b.-Lardo f..u:: . - Carlo.~ Gom-e.~ d.· 0/i~•rira. - Diiti:; J wu·or . 

E' rejeitada. 
N_. 130 

Verha 30 - ~- 17: 

Accresce.nte-se: Sendo trezentos contos para con.strucc;ã<~ de 
Ull1 campo de sementes em Baturil~. no Ceará. destinado a. melhorar 
a cultura do café naquelb. região . 
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Justificação 

O cai é de Baturité, Estado dó Ceará, ali cultivado· ha muitos 
anno.>. C: reconliecidamente dos de melhores qualidade~ que possui
mos. A' falta de estímulo da publica administração, não se tem de
sem·oh·ido aquella cultura de molde que pelo menos bastasse ao cotl
sumo do Estado. E' o que Yiso com a emenda acima, razoavel em 
todos os seus termos, pelo que a tenho como plenamente justif icada. 

Sala das S6sües, 17 de Julho, de 1935. -Xavier de Oliveira. 

·E ' r~.ieitada. . 
N 131 

Verba 4." tio or«amento da Agricultura 
Producc;ão Animal, :!\J aterial. 

Departamento de 

Substituir as s/c . 13 a 20. da proposta, no total de 5. 245:000$ 
pelas s/ c. da lei orçam.entaria Yigente, observada a distribuição dos 
CJU'l.ntitath:os pelos di,·ersos serviços que constituem o Departamen- . 
to, comtanto que o totaf da \'erl>a. material não exceda a ·l'éis 
4 .425:000$000. 

Sala uas S.:~~Líe~. 18 de Julho de 1935. - Edmuudo Ban·..to 
PilltO . 

E ' rejeitada . 
N. 132 

Verba 6.' 

Di,;crimin<~.r ou desdqhr<~.r. como fõr mais pratico, a rubrica e 
sub-con;;i!!naç~o no total de GOO :OOOSOOO. 

:\. confusão niio pôde ser maior. Para pagamento de addidos 
e apro,·eita.mento de saldos. emfim. uma Yerdadeira b~lburdia quan
do procuramos tudo ~speci tica.r . 

Sala ·das Se::5Õe!'. 18 de Julho de 1935. - Et!uuwdo Barreto 
Pinto . 

E' considerada rejeirada. 

N . 133 

Accre,;c~me-~e. na \'criJa. í .'. consignação n. 2: "Estado do 
Paraná" : - 100 :000~000. 

Sala das S~iSÕe;;. 15 de Julho de 1935. -Lauro Lopes. -
Ca1·/os GomN de 0/i'õJeira.. -Paula Soares Natto. - Art!J1,r Sa?J
to.ç. - Pli11io :rourinllo . - Ocfavio da Silveira .. - R upp ftmiqr. 
- Doncfrio Macio Xm.'icr . - FroJJcücn Pereira. - Dini:; Junior. 
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J ust ificcu;ão 

T1·aw-se elo serviço de al~odão no Estado do P:traná. desti 
nan~lo-se a verba ao cu:;teio desse sen:i,o nas mesma~ condições em 
que vem sendo feito com os clemais Estado~ algodoeiro;;, etc .. i.:;.ro 
é, 2 '3 das d!!spesas a cargo d~ União e 1/3 a ~..-.tr<;o du:; Estados. 

O Paraná tem já uma producção de algodão que não é de ser 
desprezada. CakulaYa-se a ~a fra deste nnno em 10 milhões ele kilos 
nus as pragas da. l'lg;trt.-1. ros;1cla. e (lo C!(,ruquerê rlevastando as la
Youras. não no,; p!!rmittt: c.:ol_ht:ita superior a 5 milhões de kilos: Tem 
em funccionamemo ria zona algodoeira oito machina.s de beneficia
mento .. O GoYcrno do E::tado olha com carinho para as necessida
des da lavoura, mas tem absoluta necessidade. no proprio beneficio 
tla producção. do concurso da União, nos precisos termos do ar
ti~o 2." <lo Re~ulamento :tpprovado pelo Decreto n. 16.122 de Jl 
de Agosto de 1923, e a prova dessa necessidade está no!' prejuízos 
que a l<\\·oura roffreu este anno com as praga;; citadas. Com esse 
aU-xilio de 100 :000$000 e a quuta de 50:000$000 do E stado, já te
remos o serviço que se impõe como uma necessidade inadi;wd. 
· Ka lavoura de algodão está um do!' maiores esteios de eco-
nomia nacional. - " 

Com uma producc;flo nulla. que ha pouco tempo nem siquer 
figuraYa nos nossos quadros ele ~xportação. o Brasil já apre;ema, 
no~ claclo~ relatiYO!> ilo 1." tumo de 1935. o ouro branco occupando o 
:2." logar entre os proáuctos de nossa exportação de longo cnrso. 

Ohra de patriotismo. pois. todo o auxilio que ~e de::tine ao am
paro de sua lavoura. de YC7. que redunda em con:;ideranl melhoria 
da nos,;a bak111ça de contas. 

Sal;t ela~ Se:::-:ões. 13 ele Julho de 1933 . - l.ouro Lopes. 

E' rejeitada. 
N. 134 

Verba 7.•- Sub\'enc;õe;; e Auxilies. 

Accr6..:~·nt~m-se: 200:000$ ft sub-consignaçãr~ 14." c modiiiquc
;:e ;:ua redacção para a seguinte: 

A,1xilio~ aos ag-ricultores e criadorc;; para as de~
pesas de transporte. no Paiz. de productos e 
machinas agricolas e de animaes reproductores 

I ust i fica cão 

330:000~(1()0 

Xada mai~ _iusto do que tamhem :;:e incluir na suL-con$ignação 
acinia auxilio para transporte ele machinas ag-rícola:; . _ 

Nin~ttc~m i)!'nora que o nosso engrandecimento dependerá do 
progre:;~Ó da no:;sa ·a1:,rriL-ultura ainda tão precari<~. Emquanto a 
maioria dos a~ricultores empregar no amanho dos campo~ pro
cessos e methodo:< coloniaes. nada teremos ele soliclo na economia 
n'l.cional _ Não 5e comprehe"de que o orçamento da .-\griemltur:l não 

·_ contenha meciidas que Yisem facilitar a acquisic;ão de machinas para 
a lavoura. · 
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O augmento pl~iteatlo ~ insigni f i<.:ante, em fac!! tios g randes 
bendi cios que advirão da sua applicação. 

Sala das Sessões. 18 de J ulho de 1935. - Agcnor Monte . 
Add,mar Rncha. --:- Freire de Andrade. 

E' considerada prejudicada. 

N. 135 

Verba· í." - Subvençõ~s e auxílios. 
Au~mente-se a sub-consignação 4 de 50 para 100:000$000. 

Justificação 

~\ Escola precisa contractar tres technicos estrangeiros para 
completar seu quadro docente de espec:alistà em genetica e bac-te
r iolog-ia. E sses proiessor~s não podem ganhar menos de 3:000$000 
mensae;;. Se prevalecer a subvenção da proposta, ficará a Escola 
impos3ibil!tada de importar os referidos technicos. 

Sala das Sessões, 18 de Julho de 1935. - A ge11or .Ll!onta . 
..-lddmc?r Rocha. - Freire de A ndrade!. 

E" r~jeitada. 

N . 136 

Verha 7." . - Subvenções e Auxilios. 
_-\ugmeme-Re para 200 :000$ a sub-con!lignac;ão 5. 

Justificação 

O au~ilio consignado na proposta orçam~taria visa pennittir 
á~ e::ocolas beneíiciadas completarem seu corpo docente. contractan
do especialistas. 

Temo~ seis escola:; no P aiz que carecem de contractar profes
:;or~!' . ~e dermos a ç;~na uma um unico especialista, com vencimen
to~ de 3 :000$ mensae~. mini mo que se póde pagar a technico nessa.s 
coridiçõe;;. ~ subvenção proposta seria insufficiente para attender 
a todas a5 escolas . 

Sabemos que o ~Iiuisterio da Agricultw·a petlira 500 :000$ para 
e~!'a sub-con;:ig-nação. e que foi reÓu7.ida para 100 :000$ pela com
miss-ão do !\Iinis terio da Fazenda. 

E ' nmito justo e nece~sario o accre~cimo pleiteado. 

S:tla da;; Sessões. 18 de Julho de 1935. - · Ageuor M:o11te. 
Adclmar Rodtd·. - Fn~ir:c de Andrad.: . 

E' rejeitada. 
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X. 137 

Verba 7:·.- Subvenções e-Auxilio5 . 

• .l.ccrescente-se : 
27 . Au..xil io para desenvoh·imento da CÔionia 

DaYid Caldas . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 :000$000 
Sala da:. Ses~ões. 18 de Tulho ele 1935 . - ·Pires Gasoso. · 

·A.tlclmcrr Rocha. Frdrc d~· • .:J.mlrad,· . 

!HstificCJçéio 

A colonia Da\·id Ca1das. situada distante í2 kilom::tros da ca
pital piauhyense. foi organizada em terr~~ do antigo nucleo do 
Governo Federal. 

Apesar da~ anteriores dotações orçamentar ias. o ·nucleo iõra 
abamlonallo pdos impecilhos surgidos com a ialr.1 de oppommi
dade de applicação das citadas dotações. A direcc;fto lo~al 
de um serviço de colonização tem que attender despesa:> u rgentes 
t: varia\·cis. difficil senão impo;;~in~l pre·ter. de fónna systemat ica, 
do ponto de , ;sta das e..xigencias de uma tabella orçamentaria. cal
cada sob .os rigorismos e fi ligranas burocraticos . 

~a época a fflict iva dos rigores da secca de 1932. como só e acon
t ecer. em ~pocas semelhantes. grande massa de t1ag:elhdos nordt:s
:inns se deslocou para o Yalle do R io Parahyba. provocando a :n
n são de inuni~antes ao Governo do Piauhy. diífi<:uldades ~om
maclas ás que já vinha soHrendo porque o proprio t!':rritorio do 
Estado era victima da calamidade climaterica. Os recursos esta
duaes e au."X.ilios do Governo Federal a administração cstadua! YOI

tou suas Yistas para as terras abandonadas de David Caldas. f eito 
o saneamento local, por · meio d!': drenagem racional e com a,;sis
tencia cli;~ecta das Dir~clorias d~ Obras e A griL-clltura. Saude e 

·Insuucç.ão a administração piauhyense con;.eguiu transiormar uma 
faixa do territorio nacional, até então malsinada. onde campeavam 
as ::-ndemias do hi·nfcrltlll d e onde fatlira a admini!;trac;ão federal em 
um uucleo sallio e promis:>or. Hoje Da viu Caldas apresenta 1.:m 
feliz aspecto de pratica reali7.adora: mais de cem ca;:as. centro de 
saude. escolas. cooperativas, machinarias e campos de cultura. 

Contrapondo-se ao estabelecido ~nttriormente: o imntigr:.n 
te nordestÍnQ se fixou em D;l\·id Caldas. onde continúa rec~bendo 
assisrencia cuidadosa mantida pela ::tdmin istrac;ão piauhycnse. 
O bra eminentemente nacional. porque attendc ás popul.ac;ões de Ya
·r ios Estados e verdadeiramente colonizadora . . por que !':st;í. inte
grando n a ch·ilizaçiio homens rt:tardados pdo insulamento do ser
tão.' justi fica de fórma categ-orica e ÍI1$0phismaYel o auxilio CJÚe 
ora se determina . A disposiGão pre$ente traria um accrescimo de 
déspe!;<l. passando o total da ·'Verba 7."" de 6.285:000$000 p:~ra 
6.600 :000$000. . 

Porém, encontramos no Orçamento do l\Iiniste.rio da Agri
cultura na " Verba 3.~ ·~ a sub-consignaGão n. 19 coro uma appare
lhagem buroc.ratica cio ~ef'l.·iço rle colonização capaz de. f iscalizar • 
a applicação do au.'\.;lio, por isso r1ue na reierida "Verba 3.•" , par
te II (segunda). " Pessoal Varia,·el" n . 29 " i" poderíamos dedu-
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zir 130 :000$, restando um total ainda de 11.060 :000$ e na con
signação "Material" n. 4 da mesma "Verba 3.'" poderíamos de
duzir 185 :000$, ficando "Material Permanente" com um . total de 
5 . 000 :000$000 ... 
• De duas consignações destinadas a out~os serviços de coloni

zação que ainda não demonstraram nenhum aproveitamento po
der-se-ia retirar uma pequena quantia para servi<;o similar de ef
ficiencia sobe:jamente r econhe:cida. 

E assim ·~té ratlical imh:pcnd!!ncia do nudeiJ uevemos at'l."iliar 
a colonia David Caldas. 

S:~l~ das Scssõe!õ., \8 de Jnlho de 1935 . - Pires .Goyoso . 

E' rejeitada. 

~ . 138 

Onde convier: 
( 

Para fundar um Campo Experimental de Polycultura na ci
uade de C rato, no Ceará .. 350 :000$000. 

Justificação 

O Carin-_ rica e uherrima r egiáo do Ceará. é o cel leiro dos 
~l!rtõe~ de qÍ.;atro Estados do Nordeste. Neste momento, mesmo, o 
Serviço Geologico do ).Iínisterio da Agricultura lhe vae prestan
do um notavcl melhoramento, qual seja o do augmento do volume 
de agua de suas nascentes pem1anentes. na vertente oriental da 
ser:-a Araripe. o que fez prever um desenvolvimento singular em 
rua polycultura. Fundamento. ainqa. a emenda na que apresentei 
á receita. vi5.'lndo o seu inciso 74, referente ás rendas previstas para 
o Serviço de Plantas Te::\."tcis. 

Sala ·das Sessões. 7 de ~farço de 1935. - Xar..Jicr de Oli-veira . 

E' rejeitada. 

N. 139-

Verba 7." (Subvenções e Au.-.;:ilios) n. 2 - Substitua-se onde 
se lê :-. E!'tado de Sergipe. 200 :000$000" por: "Estado de Sergipe. 
300 :000$000'' . alterando-se o total para .3.150 :000$00~ . 

l:t.st ificaciio 

O Sen:_iço ·de Pl:tntas Te),."teis no Estado de Sergipe vem sen
do e."ecurado pelo 7\Iinisterio da A~riculmra. em ,;rtude de um 
"accõrdo ... typo federal. entre a União e o Governo sergipano. 
concorrendo aquella com doi:> tcr<;os c este com a terça parte da 
despesa. 
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Acontece. porém, que, com o e.:-ctraordiuario desenvolvimento 
do plantio do algodão naquelle Estado, cuja producc;ão ascendeu de 
3.500.000 ks. em 1931 a 8.500 .000 ks. no anno passado, estiman
do-se já em mais de dez milhões de kilos a sa.fra corr~nte, novas 
necessidades se crearam para· os serviços de .fiscaliza<:;ão e incen· 
tivo da cultura dessa safra. 

Assim é que hoje se torna indispensavel a creação naquellt: 
Estado, que já tem campos de semente nas zonas norte e centro, de 
mais un1. para attender á parte Sul. Necessidade pt·emente tambem 
«! a installac;ão ali d~ uma camara-autodaYe para o expurgo das 
sementes destinadas ao plantio. · 

Por outro lado, a designa<:;ão ele <tgronomos par.a -percorrerem 
o Estado em todos os· sentidos, propagando 'entre os agricultores o 
uso da cultura mechan~ca do algodão. por meio de demonstrações 
praticas nos campo;;. palestras. etc. , é providencia que se não póde 
retardar. Pensam ainda Ol; technicos. a cujo cargo estão os servi
<:;os do algodão. em Sergip~. que é de inm1ediata necessidade o es
tabelecimento d~ campos de coop~:ração á marg~:m da:; e~tradas de 
ferro e de rodagem. para que. vendo-os. os plantadores adstricros 
á rotina abanclonem-n':1 pelos no,·os pr._cessos ali a seus olhos 
executados con1 proveito. . 

Ora. a actual verba destinada. aos serviços de plantas te..xtcis 
em Sergipe - 200 :000$000 por parte do Governo Federal e réis 
100 :000$000 ele contribuição do Estado - é por demais escassa 
par.t attem.ler a todas as modifica<:;Ões t! melhorias de serYiço atrás 
apontàdo!'. Da h i a presente emenda. que visa alterar o "accôrdo" 
existente entre os dois ~overnos. de modo que o Federal augmente 
para 300:000$000 a sua quota e o Estadual eleve a 150 :000$000 
a sua. 

Sala das Ses~ões. 15 de Julho tle 1935. - Ama11do Tostes. -
11 c/ i:lti.~cdrr.k Moutc. - Deodato Maia.. 

E' considerada prejudicada. 

~ - 140 

Verha i.' - \ Sub,·enções e Auxilio~) -X. 3. 

A.ccn::Sc~nte-se: "E~taclo ele Sergipe: 50 :000~' .. , modi-ficrm- · · 
do7se o tota-l para 1 .. 1i0 :000$000. 

· Justificacào 

Ti doze Estados hTasileiros contractaram com o Governo Fe
derai entregar-lhe a administração e oriemação technica. por inter
media do Servi<:;o de Fruticultura do Departamento Nacional de 

· Producção Vegetal. elos serviços p11hlico;; rdativos :í. producção, 
mt>lhoramemo. inspecc;ão. fiscaliza~;ão e defesa sauitaria da fruti- · 
cultura em seus territorios. A execução desse:; "accõrdos" tem pro
duzido immecliatos e ' apreciaveis resultados. 

Agora, Sergipe, que tem possibilidades magr..ificas no cultivo 
de certas frutas, notadamente a manga e o cajü. deseja dar uma 
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·orientação technicn ·ma i~ acertada, mais finnl!, á cultura das ar
·vores · frutífera~ adaptaveis ao Sl!u clima e <lO melhor aproveita
mento da sua pr:oducção. 

· Por isso. pleiteia o estabelecimento de um acc.õrdo,_ nos mesmos 
moldes dos que já foram celebrados entre a União e outros Esta
elos, concorrenclo <~quella <;_om a quantia de réis 50:000$ c contri
buindo o sl!u governo com a importancia de 25 :000~000. 

Sala das Sessões. 15 de Julho de 1935. - .Amaudo Fontes . 
M c/clnscd<-ck Jlll onte. - DcodatQ J1aia. 

E' ·considerada pr~judicada. 

N . 141 

.-\ccresccnte-se á verba 7.• ( sub,·enc;ões e aU-"Xilios) do :Minis
teria da Agricultura.. onde convier : 

Rs. 120:000$ (cento e vinte contos de réis) , para a Escola 
Superior de Agricultura. de São Bento em Pernambuco. 

Sala tlas Sessões, 17 de Julho de 1935. - JoâCI Clcoplras. 
Aldo Sampaio. - SC~w:a Leão. - Rcuo Barros. 

1 11stifica~ão 

A Escola Superior de Agricultura ele São Bento. subvencio
nada pelo Estado de Pernambuco, é um estabelecime:uo com 18 
annos do: existencia no qual tem sido diplomados centenas de asro
nomos. que vêm prestando magníficos serviço:; ao l'ai 1.. quer em 
cargos publicas quer em acth·idades particulares. 

Já gozou. a!~m . cli~to. de uma subvenção federal que foi sup.
p•·imida na cr~:ação elo )finisterio da Educação . Possue a alludida 
Escola, ainda mais. excellentes installações c uma p·n)j,riedade agri
cola com nrea npproximada a mil hectares no centro da qual se 
acha cnnstmid<~ . 

E' rejeitada. 

N. 142 

Ver>.·a 7.• .-\ccrcsccntc-se: 100 contos á Escola dt: Agrono-
mi:>. do Cearit e 50 contos il Escola Nonnal Rural de Joazeiro. na
quelle E stado. 

l.i111 ~:stud<>, imparcialmente feito. sobre as condic;oes em que 
Ma se encontram os processos agrícolas no Norte e no Sul do Paiz, 
dá utna impre:;são desoladora do descaso em que os poderes . pu
blicas têm cleix<~.do, no tocame~ a I!Ste particular, nada menos de 11 
Estados da Feder::.ção. ou sejam todos os do septentrião. do Paiz. 
E', po:-tamo. muito cie louYar, e, mais que isto, digna de .muito 
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apoio a iniciativa particular que creou o~ doi:~ modelares estabele
cimentos a que se refere a emenda acima. Do primeiro. que é um 
in~tituto not:!.Vel. que muito tem servido á a){ricultura do Nordes
te. tem saído innumeros a~onomos. que hoje occupam postos d~ 
<le~t<~c:ue em seniic;os publicas ou. mais ainda. na lavoura: a outra 
~ uma escola modelar. unicil 110 genero, entre nós. que. cumprindo 
á risca os post-ulados to:reanos. profes.,a, praticamentt:. o ensino 
rural. preparando professoras que dali saem habilitadas ao magis
terio ela creanc;"'- dos 'lertões. tendente a fixar o homem sertanejo 
á sua propria :;leha riati-..·a. Só isto justifica a emend<t." que lhe fa
vorece· a exisu:neia prenhe de ~randes difficuldades. noutros fa
etores. ni\Q se sommassem ás suas _realizações. como a propaganda 
c:ducacionõll. qu~. por via elo ~cu jornal proprio - "O Lal'radoi-'' 
- e por conferencia$ pe1'iodiCils e sem:\llas ruralistil,;. faz constan
temo:nte. pem,anentemente. em toda a reg-ião do Cariry. onde ~e 
~cha locali%acla. 

Sala <la,.: Scssíks. 18 de Julho lle 1935. - X (l';'ir-r n'c OI i~trir(l. 

E" rejeitada. 

' N. 148 

Verh<~ í.a - Suhvcnc;iic3 e Au:,ilio~ Suh-comi;:nação n. 3 
Ac:cn:sc:cnte-se: "Rio Grande dl) Norte. HKI :000~000"' _ 

Justificacãn 

O Rio Grande do Norte. por seu ~overno. mantem o serviço 
de Plnntn~ Te~tei~. nos termo~ do arti!rO 2.~ <lo Re~lamento ap
prnyado pelo decreto n . 16.12.2. de 11 ele A~o~to ele 1923. Quer 
;~cconlar com o Governo Federal para o senriço de Fruticultura. 
nO!' termos em que é feito com outros Estados. E' raT.navel que 
em vista clcs~e cle~ejo do EMado nordestino consigne-st: log-o verLa 
p<~ra o exercício de 1936. afim de evitar a abertura de creclitos ex
trnordinarios para isso ou que o accôrclo não possa ser feito em 
Yistn da falta ele ,·erha comignada na lt:i orc_-amentar ia. 

E' .o que pretende a emenda. 

Sala <la,; Sesscjes. 18 de Julho de 1935. - ] (IÕ(I Café Filho . 
Marti11s Vcra.~. 

F.' considerada prejudicada. 

"!-!". 149 

Verba ~-· - Obras --- Sub-consignac;ão n. 1. 
.-\ccrescentc-sc: Scnclo du7.ento,; centos ele réis de.!'tinados ;\ 

cunsl1 uccãu ua 11uva Capit<~l elo E~tado de Goyar.. de wn prcc!io 
para o funccionamento da Tn;:pectoria Agrícola e de mais repar
-~ções suhorclinaclas ao Ministerio ela Agricultur:t. 
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J.ust i f icaçüo 

Com o desraqul! ê1ue iaz, não Yisa a emenda dar ao Estado de 
Go~·az uma situaçãv priYilegiada dentro do orçamento:~ da Repu- -
blica. mas põr ~m alto rcleYO uma necessidade elo sen·iço ft:deral 
naquelln tmidad~ brasileira. Rico é o Estadu de Goyaz, tanto no 
solo quanto no sub-solo. Suas mattas de cultura. com inconta'\-eis 
especics de madeira de lei. são de enorme C-'\.1:cnsão e inegualavel 
uberd:ule. Vastos, naturalmente gramados e cortados por bt:llos ma
nanciaes ~ãr. seus campos de criar. Grandemente metallizado é seu 
;;ub-;;olo. 011de abundam o ouro. o nickel e o ferro. Lá, portanto, em 
ambiente tãp propicio á a~icultura, il pccuaria e á mineração. mui
to teri1 que fazer o ministerio a 11ue cahe impulsionar a producção 
nacional. 

Ernrt:tanto. e:>:>e :\finisterio não tem no Esta.do um só prcd!o 
c.:m que iunccione qualque1· repartição de seu departamento, por 
mdo da qual pos~a iomenrar c defender riqu~zas que tar.to hão de 
ccmrihuir p:~ri\ a ~p·andeza economica do Paiz. 

A Inspectoria Agrícola. que lá se installou ha perto de trinta 
:tnnos. vem funccionan<\o em predios particulares com o onus de 
pe;;.~do aluguel e sem il Yantagem da cummodida<le. 

F.' p.)is de se acolher a emenda. que, sem augmentar de um só 
r .:al a consig-nação proposta, outra coisa não collima. senão melhor 
apparelhamcnto e maior eíiiciencia de wu s~:rYiço iederal, cuja 
ne•·r.:;.;;icl:tcle se faz sentir, mai~ tah·ez do que em qualquer outro, 
!Hl E ;;tado d~: Goyaz . 

Sala das Sessões. 18 de Julho de 1935. - Claro GodO_\' . · 
Vir.c1rh· Miyud. - Laudcliuo Gomes Almeida . 

E' reje itada. 

K. J:íO 

\ -c:rha 8." - Obras - Em vez de 1. 700 :000$000 diga-se réis 
1 . 500 :OCO~OOO. 

Verha 7.' - Suln·enções e Auxílios - Accrescente-se onde iõr 
conveniente: 

2~-

29 . 

Au.-"'iiio il Cooperath·a A~ricola Central. em 
-F Ort!lleza ( c~ará). para a installacão de uma 
u~ina de beneficiamento de cajú e · derh-ados 
Auxilio á Cooperath·â A!!ricola de Capistra
no d.- Abreu. Estado do Ceará. para acquisi
cão _d~ maçhinas a~rarias c de .beneficiar al-
godao . . ..... ..................... . . ... . 
Auxilio il Cooper:1.ti-..-a Agricola ~lt: S. Luiz do 
Curü. para al'ljuisição de machinas de hene-
ficiar al!!odão . ... _ . . .. .... .... . ..... .. . 

60 :000~000 

60:000$000 

30:000$000 
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lu>tific(l(,;ào 

:\s cooperativas a que St: de.;tina~n o~ au~ilios supr-a são as-· 
sociaçves agrícolas fundada~ por directa. ini,:iativa oiiici;tl, em 
1'.134, quando interventor no Estado do Ce;1r;Í o :.\Iajor Roberto 
Carneiro de ).lE:ndonça. 

_-l,.pesar do esforço do:; agricultores, em geral pobres, faltam
lhes meios pecwl.iarios para realizar certos emprehendimentos in
dispensa\·eis ao amparo da producção. O governo imlo ao encon
tro ele suas legitimas aspirações cumpre o dever de iomemo á agri
cultura, por int ermedio do cooperativismo bem orientaqo. 

O au:-.:.ilio i1 Cooperativa _-\gricola Central, em Fortal~za 
( Ce~trá), para insrallac;ão de uma usina de beneficiamento de cajú 
e dc::rh·ado:> I! opportuna e ·dsa a industrialização de um fruto mui 
abundante no littoral do ~ortt, :.tt~ hoje sem a pro\'C::Ítamento con
veniente. lJu cajú se pn:par il.lll numerosos productos, taes como 
docc::s em calda e em massa, bebi elas com ou sem alcool, con ieitos, 
etc. , toelos bastante apreciados. 

Os auxilio.;; ás cooperath·as de Capi.strano de Abreu .e de São 
Luiz <lo.Curú setão applicados na acqu1siç"to u~:; machinas ag-rarias 
e d.: beneficiar al;;odüo, pam ser\'t:ntia do.; lanac.lores cooperados. 
1\i'tC> sei -de amparo mais dficicme que esse de incrementar a acti
vidaue rund, p•o~urcionamlo-lhe meios p<tra compra de apparelhos 
e machini~mos <le trabalhar o solo e beneficiar as colheitas. 

Concedendo-se os auxilio:> acima relacionados não haverá au
gmcmo UI:' despesa, nem talllpOUC:O se prejudic;u·à a Verh;t s.a, que, 
diminuída de pc::quen<L imponancia, cominuar:i a attencler ás oiJras 
quc se Yt:nham a executar. 

SuJa das Ses~ões . t:\ de Julhv de 1Y35. - H11mbcrto de _-ia
àr,uh-. 

E' n:jeita<la. 

:::ala das Sessões, 12 de :\;;osto de 1935. João Simplicio, pre
sid.:tit<: - Canh•xo de Jld!<1 _\.e/lo. rdator Ja l~cc~it;t. - Frrm
(11· Fii/11', rel:ttor do Trabalho. - f>.·dro Firme::!)., rel;t~or ela Edu
caçüo. - Gratuliano Brittv, relator da 'Guerra. - Ctrm.·nt~ Jl:Ia
rhtJii, relator da Agrict1ltura. - Or/audo Araujo, relator da Jus
tiç:•. com rest ricçõtts . - Arnaldo Bcu·fo:;. - Carlos L11::, relator 
<la Viação. - Daniel de Car·o:all!o, reiator da Fazenda, com res
trícço.:s . - H~·11riqu.: Dodst,'(ll"th, relator do ot·çament<l do !\finis
terio •la5 R~:l<~.ções E'l'teriores, com re,;tricçõcs. - Abelardo Ver
gucfro C...:csar . - .dl•wrcz/. Peixoto funivr, relator da !\.farinha . -
f oiio GuiiiH!rlics. 
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O Sr. P residt:nte - Acha-s~ ~ubre a Mesa. um :-equerimento 
que ,-ae ser lido. 

É. lido o seguinte 

REQUEk1 ~~ J::~\1:0 

R<!queremos que. nà acm ela Sessão, se insira um voto de con
gratulações da Camara dos Deputado~ com o Estado d~ Alagóas 
pela promulgação. hoje, de sua ·Carla ·Constintcional. dando-se disso 
cr;nhecimento por teleg:amma i .·\ssembléa Constituinte daquelle 
Estado. a.o seu Governador c ao Presidente da sua Cõrte de .-\ppel-
!àc;ão. · 

Sala das Sessões. 16 de Setémhro de 1935. - Vuh·ut.: d<· Lime~. 
Emílio de Jla,·a .. - Orluuclo Araujo. -· Sulllf>tria -Cosf<L -

J/ o/ta Lima. · 

O Sr. Sampaio Costa- Sr. Pre::idente, Srs. Deputados: Xa 
hisroria de Alagõas. pontilhada de jornadas glorio~as e epi:;odios 
magtlificos, r egis:ra-se, l~oje. um acontecimento nota\·el. 

Por entre solennidades ex-:epcionac~, em ~io de tocante e com
moved::Jra uncção ci\·ica. promulga-~e em :.Iaceió a segunda Con
stitui~ão republicana do Estado. 

E!'se facto. d ize111 us t:urumunic:ado~. traz em festa toda a gleba 
<las lagóa,; lumino::as. envoh·endo-a numa atmosphera de confiança 
e de ié. ~a Capital, séd: do Co,·erno e da .-\:Bembléa Constituinte, 
como no~ derr.ai~ municípios. :r.uccedem-se as commemoraçües, a qut: 
o pO\'O, sem distincção de classes sociaes, de credos políticos ou re
ligiosos, empresta a sua solidariedade enthusiastica. 

Dissídios e competições_. desintelligencias e hostilidades faccio
sas e partidarias como que .fizeram ali uma pausa. No triangulo 
h.:mdito que Deus inscreveu na gcographia do nordéste como legen· 
da da mais pura brasilidade. só ha Jogar, no momento, para o culto 
fen-oroso da Patria e da terra alagoana. Suas imagens sac-rosantas 
e dadh·osas, a suave evocação do ~eu passado e as yÍ\·as esperanças 

' no seu futuro pairam acima de t~1do. enchem todos os coraçõe3, 
e .. :\:trayasando, approximam e unem as alma$. 

1:. que. se11hores, a m inha gente, na sua simplicidade bem se 
apercebe da signiHcação do acro que celebra. 

Amando a liberdade, ciosa de suas prerogativa;; e foraes. não 
comprehendendo a grandeza. elo Brasil ~enão dentro da F edcração 
e da democracia (muito bem), ella ;;abe que a ,-olta da ordem legal 
representa uma garantia de paz e de tranquillidade. uma segmança 
de mais prospt:ros e. melhor~s dias. (Apoiaáosj. · 

Bem sei que nã.a é este o instante de inda;;ar ::.e a re\·olução de 
Outubro. quebrando :9 ritmo das antigas institui~õe~ \'Ígentes, !oi 
nm bem ou foi úm.mi!.\ p;~ra ;~ commnnhão Lrasil~i ra. 

O SR. So'uzA Lt:.\o - E\'identememe. foi um maL 

O SR. S.-\::.\i!P.-\10 COSTA - .-\inda é cedo dema.is para ~sse 
aj.nste de co~ltas. 
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Toda$ as commoçõcs que abalam iundarnentalmente a. estrucm
ra das sociedade:; ~ó reflect;:m suas con:;equencias muitos annos 
<!.fJÓ.;. 

)!as a Yerdade. l.m: ninquc::m pôde ob.;cur.,cer, é que a re,·o
Jução distribuiu larga mé~~c: de beneficios ao Paiz. Erros e falhas 
COmmetteU, Sem duYida. e por CertO - não Íoramo,; nÓS humanOS e 
de.. ma teria contingente. 

Estou a crér. no entanto, que, num balancear consciencioso, os 
primeiros sol>relevam á os ultimos . 

O S~:. :\.ÜEt. .... noo ~{Aru:xuo - ·sem se póde ter duvidas. 

O SR. S.-\.:\-tlP.-\10 COST..-\ - Falo desapai:-.:onadamente, olh:m
do apenas o n:rso e o reverso das coisas e uos factos. 

Em .:\lagõas, o poder discriciouario nem se aC<l~tellou na ,-io
lencia c no arbítrio. nem se a1•iltou no peculato, na pre1·aricaç~o ou 
n:!. desídia. Os homens que o encarnaram souberam honrar sua in
vestidura, cuidando com zelo incontestavei <.lo~ inter.sses e do 
bem publicas. Ao ultimo, que a Asserubléa Co:J.:otitninte houve por 
bem escolher para primeiro go1·ernador constitucional, de,·e o Es
tado parte g ran<.le <.le seu rcsurgimcmo economico e iinanceiro. 

E eis por qut:, Senhores, JliiSS•ldil a co1"Pimoção que abalou a Na
Cito c:m seus alicerces. no justo momt:nt<;l em. que . o E~ ta do retoma 
sua autonomia, emergimos á face da Federação mais fortes c pros
pero;;, mais coniiantt:S nos dias de amanhã. 

Tambem - lou\·ado Deus! - cada um cumpriu o seu de,·er. 
~'Ias, se não podemos malsinar um regime que nos beneficiou, nem 
por isso podemos e de,·emo!; sopitar ·e esconder o contentam~nto que 
nos causa o regresso ao impcrio da. lei; tanto mais quando clle se 
annuncia de rnan.eira promissora. como acontece em minha terra. 

Realmente, senhort:s Dt:putados, a Carta política que ora se 
inaugura em Alagõa,;. ~ob os melhores auspícios, sob as bençãos e 
as prcc«S do P0\'0, c duque!las que honra a civilização brasileira. 

-Ootada de accentuado st:nso jurídico e de espiriço eminente
mente liberal, ella reflecte bem. com a precisão possível, as tenden
cias, as aspira<;ões e a índole do povo alagoano, po\·o. intrepido e 
yugnaz mas generoso e amante do trabalho. 

· Guardadas as lindes impostas pelo pacto federal , ella estructura 
'-' . E~tado dentro de .moldes fle..xi ,·eis e capazes de attender com 
presteza ás solicitar;õc:s da vida an1biente. · 
. · .. Nem insere normas estravagantes, nem ton~erva . Jisposiçõ::s 
obsoletas· e innCicuas . _.\tem-se á fom1a classica da< unid:,·.!es Íedera
ti,~.-~s. :.ent ~:squccer as licçõe.~ ela. experieuc.ia e do· amadurecimento 
la cal. 

So campo político, propriameme dito, corno na· esphera social 
c ·economica, a_~ suas linhas inci::h ·as merecem de~aaque pelo espírito 
de justic;a e de hone,;tidade ·que a:; pre:;ide. 

?>.fas. Senhores. era 11a1ural que i.sso acm)tecesse. A grande 
Asscmhlêa · que laborou esse documento é a i.xpressão·. mais lidinu:t 
da ·cultura e d_a inteiligencia da minha terra. 

:·:.foi · entre os juristas mais reputados, e:1tre os represen~ntes 
mais illustres do: todas as classe ; foi entre ad1·ogados, pr-ofes~ore5, 
b omens de letras, ·pharmaceuticos, medicos.,-çommerciantes, produ
ctores e prol~tarios escJarecidos, que os partid?s politiJ:OS de minha, 
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terrá foram bu~car ~em; candidatos. que o povo suffragou, para rc:
presental-os na Constituinte. 

E a maneira por que se ho1weram no desempenho dado ao seu 
mandato. arduo e difficil, dizem os textos de lei que in:;crevera.m 
e os .-l1111ucs daquetla Assemhtéa. _ 

- -Go,·erni~ra~ e opposicionista;:., maioria e minoria, se por vez~:::; 
diverginlm acaloradarueule. se:wpre no campo uas idéas. -encontra
ram um terreno neutro onde alicerçar com solidez e patriotismo as 
li:\ses do novo e majestoso edifício. 

ilem dir.ia .Emcr.:1on. Senhores. quando affirm:wa: "O que l'll:'

tenta o muntlo ~ a veracidade dos homens bons, que fazem a 
t~rra sã". 

Senhores Deputados. a representação de Alagôa,; vem ptdir-vos 
approvação pai-a o requerimento em dehate e que foi suhscripto por 
todos os ,;eu:; meml,;-o:; ; vem l'Olicitar-vo~ um voto de congratula<;ÕC:i 
C'Om o meu Estado. pela ,;ua \'alta ao regitr.e constitucional. ju~ta
mentc n;1 d:tt."\ memor;wel. e não ;11enos ~:ara para nós. em-que Ala
~õas festeja ,;na emancipação politica. 

Dado~ o5 precedentes desta Casa e a j U!'tiç.a de n o.;;:;o petito· 
rio. iicamo~ certo,; e confiantes de que ,;eremos attendidos. {:l1uila 
b,·m; Palmul·. O 11radcJr é r·h·<llll<'lllr cumprimc111ado ). 

~ · 

O Sr. Emilio de Maya (Paru <' IICaminhar a- vola.ç<io) - Sr. 
i ·re,;idt:Jltl:, o tr. eu prezado collega de repre,;emação, ;;enhor Depu
tado Snmpnio Co:<tn. 11.caha de encaminhar, com o brilhantismo de 
,;na pa\;1\'T:1. a \:ota<;ão d:1 requer imento que a quasi totalidade da 
hanc;ula ala~uana diri!,'Íll á )le~a. ~olicitando a in~~n;:ão. na Acta dos 
J•OJ::;o,; tr:~halho,;, de unt voto de congratulaçõ~,; ptla promulgação 
d:~. nos,;;1 110\'a carta política. 

Falou S. Ex. em nome de todo~ nós. que a,;~igniimo,; o re ueri
menro ~: que ,;incer;nnente no!' rejuhilamos com a ,-olta dn no:;sr, 
F.:.:tado ao rc~im! constitucional. 

P~:di n Jlllln\'r!\. Sr. Pre~idente.- f.õlra.- em nome da Liga El.:i
toral Catholi= de Alagôa.,;, da qual :;ou Pre:;idcnte. c em nome do 
eleitorado lcci,;ta que compareceu ;\,; urnas em Outubro de 1934. 
manif~tar tamhem o nosso jubilo deante do significati,·o aconteci
mento que ..-\lagõ;t:; l1oje celebra. 

Cum c:ifc:ito. o,; fJUe ali. orientados pela L. F.. C. e obedientes 
.l pala\'Ta do illustn: Chefe da Igreja_. o Exmo. ArcebiSjJO D. ~:m
tino Coutinho. ::uffr:t.g-aram naqlll:lle pleito us nome~ que lhe,; fo
ram recommc:ndados. numa admira,·el demonstração de disciplina 
ú;; nos.~as id(a~. podem hoje verificar que a nova Com:tituição pro
mull{'..tda foi in~pil'ada nesse; m~smm: princípios chri~tão~ que defcn
ch:mos, ,.j~ando o hen: estar e a paz do E::tado. a conservação e o 
fortnl:cimento elas no,;s:IS institui<;ões ba..,icaF. 

Cnmo \'l.-cm os Srs. Deputado::;. h a motivos. e jucttos. P'' ra que eu 
~qui me: torne o interprete d·"'s sentimentos do cle:torado C<\tholico 
do meu Es::ulo. que em dois mext:S a pena~· de arrc:gimen~.1~ào ]e\·ou 
;,,_ urnas aiJ.:'Ulls mi lhare~ de 'votos conscientes e clischlina.dos. crm
cnrrcndo. assim. ele: forma decisiva. rara a victoria eleit-:>ral da maio
J'Ía dos Oep11tado~ que YOtaram a Constituição. cuja 'promulg:tc::áo 
uestt instnmc: commcn:oramO!i. 

{) momento é. ainda .. O"pportttno !lara fri~armos a no;;sa confia.n
<;a no,; dcstin11~ políticos de .-\lagõas, ua no\·a éra que se inic:a. 
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Está á frente de sua administração um alagoano incuntt::;tavdmente 
iliustre, conhecedor dos homens e do~ problemas ele sua terra. 

Assumindo o Governo_. depois ele inten~a luta politica_. que di\·i
d m. no terreno partidario. os espíritos, o Sr. Osman Loureiro, vem, 
no emtanto. desde o moo~nto da sua ascensão áquelle ele\·ado po,;
ro. pautando o seu go\'emo na,; normas da ,.:e-Tt:llitlatlt:. cuitlamlu 

- dos problemas reaes l,ue interessam á collectiYidade por elle dirigi
da, prestigiando os que o a1udaratl! na victoria sem desrespeitar os 
qu~ .:ombateram a ~ua ca ndidatnra. e o,; ach·ersario,; do seu goycrno. 

Nesta hora, Sr. Presidente, em que todos nós. ala~canos, pos
suídos dos mesmos sentimentos de amor á terra natal. commcmora
mo~ o transcurso de um dia duplamente l'lorio,.:o para a no~sa his
toria politica_. porque relembra. no pa:1!1ado_. em 1817_. o aeto de 
IJ. João V-I eleYaudo-nos á categoria de capitania independente. e 
porque a ss ignala. no presente, a promulgação de no~!>a nova Carta 
republicana, só temos um pen~amento : aquelle que :;e traduz no de
::;cjo de sen·inr.o,; coro devotamento a :\lagõa:; e ao Bra:~il. 

Ent u que eu tinha a di1:er, em seguida á hrilhnnte or::<;ão profe
rida pelo meu illustre collega de repre:>entat;ão. E o fiz com o pen
:amento voltado para o meu E stado e a minha gente. confiante no 
;td\·ento de dias promissores para n nossa ter ra. graças ao trabalho 
patriutico, á collaboração efficiente e á Jóa vontade de todos os 
que. acima de quaesquer outras preoeeupações. desejam realmente 
.:;crvir ao ~eu E stado e ao seu Paiz. (Pal-mas. O orudur ,, cumpri
JJõrJIIado.) 

Em ;;eJ,'UiÜa, ~ approqt.do o requc:rimemo. 

O Sr. Presidente - A eha-,;e J;Ohre a mesa um outro reque
rimento que vae ser lido 

:t lido o ,;eguinte 

Requeremos que, ouvida a C;tmara, a l\l·:!sa telegraphe a S. Ex. 
o Sr. Embaixador do Mexico, trau~miuindo a~ ~~~d~ções dos Depu
tados do Brasil pela coromemorac;ão da data da indepeudeucia do 
gr:mde pai?. amigo. 

Sala das Sessões. em 14 de Setembro de 1935. - Sou::a Lr:iio.
Dini:: J·unior. - Rcuato Barbo.:.·a. - ,L,·cmciu Gcclrãu. - ScrJics Fi
lho.- Hugo Napolr:clo. 

O Sr. Souza Leão - Sr. Pre,;idente: :\·fontesquieu. prefa
ciando a sua grande obra - "0 Espír ito das Lei;;., - disse < w: 
·'não estava ali o homem que escre,·ia, mas. sim. aqudle que era 
obrigado a esc rever" . 

E u devo diz.cr a mesma coisa. de referencia a ·estas palavras 
que a CoiJlmissão de Diplomacia me incumbiu de proferir. ju~tiii
cando o requerirr:ento que V. Ex. acaba de pôr em discussão: não 

· está aqui um homem que fala, mas aquelle qtte t: ohriga<lo a -falar. 
O .panorama politico da Amerit4 Latina é o mesmo por toda a 

parte. Pequenas differenças de raça e de educac;ão. As revoluções 
co_utinuas, o caudilhismo impenitente, o militarismo doei! aos esti-
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mulas--da-aventura_. ioram sempre para o no:>so Continente um dos 
obice:; .ao seu desem·olvimcnto e á sua cultura. O espirito de insu
horclinação- é tão geral , que raro o -chefe -militar na. America que 
n~o ·-s-.:: haja s~tblevado contra a ordem publica ! 
- · Dizia Ronald de .Car valho, com aquella precisão de lingltagem 
muito sua, que a '~histeria ~o ~fexico reflecrt: as inquietações dessa 
alma instavel e ambiciosa da America latina·. Ant~s da conquista, 
1:1ayas ·e aztecàs se- dispuvtvnm cidndes e campos, deu!ies e riquezas". 

Ao )lexico, como ao Brasil, coube a pesada tareia de quebrar 
CJS g-rilhõêS do despotismo estrangeiro. Quando lturbide r~chassou 
o ultimo .francez do seu tcrritorio e parecia que uma êra d:: paz ia 
descer ;;obre o !\1exico, novas jornadas sangrentas :;acodem a gran
de: Republica com a luta que então se estabeleceLt entre o "herdeiro· 
hránco e o herdeiro índio" . .Cessou a luta. com o· e~trlLltgei::-o pela 
emancipação e pela independ-encia; mas. desgraçadamente, como iaz 
1:otar aquelle escriptor - .. a guerra proseguia nos pueblos do in
l~t· ior. nos ~ertões cnlc.inados, nas cauleaiias e nas Se.Tras agreSte!" . 
C<msado das re\·oluções internas e que tanto comprometteram o seu 
credito e o seu nome, o-:'l·le.xico, depois dt: 30 ann,~s de lutas asper
rim<~s, consentiu que se fi z:e:;se seu Presidente, mentor do seu des
tino, . um militar que yoltara aur~olado peia guerra contra os fran
co::zes, o qual iria go\·eri:ar 30 annos - Porfirio Diaz. Caudilho, 
na rigorosa ~:.-..:pressão do termo, nã.o ha negar que. apeSàr de tudo, 
o:: 30 annos do seu atormentado governo foram de reaes beneficios
para. seu paiz. Emil Ludwig iaz notar, num dos SCliS ma:>nificos li
vros, a differenc;a existente entre um cheie e um lcodcr de partido. 
O segredo dos grandes chefes~ assigua1a o mencionado escriptcr, 
rc:side na sua fantasia.. H a sempre alguma coisa c1ue torna e3Scs 
homens intere~·::antes e é essa coisa que iorma o lado famastico da. 
sua personalidade. " Energia e fantasia são as duas qualidades que 
f:tzem os grandes m~'!IC/Irs de pcuplcs". Porfirio D'iaz não era um 
L.;uclcr de partido .. era !iim um cheie. Go\·ernou 30 annos o seu paiz, 

. dando-lhe relatiYa felicidad~, não obstante as inquietações de toda 
ordem. )l'ão se pôde pót" ~m duvida os resultados beueficus male
riaes C.Ío s~:u governo, mas, apesar disso, teve que vencer r evoluções 
e ·-i oi afinal vencido por ellas. ~Iadero o sub;:ritue. São estas as suas 
pal:xYras. ·ao penetrar no palacio da presidência : " Entrei para aqui 
r. uma chuva de balas; numa chuva de balas hei de sahir" . Não ~ 
no::cessario accentuar que tempos depois. abandonado e só. ~fadero 
descia as esc<~das do seu palacio para que o occupasse Victoriano 
Huerta. Coisas da política . .. ·-Theat1·o do: lutas asperrimas, o !\'[exi
co tinha direito de desejar um governo que lhe pet"mitisse aspirar 
um certo perfume de liberdade. Juarez, u~ dos seus libenadores 
r.Jo jugo ~stra11g-eiro, já havia dito, certa vez: "Não é po~sivel a paz 
interna, quando não ha. respeito ao direito alheio" . .-\h-aro Obre
gon emão subiu -ao poder e com a sagacidade p_~:uliar á sua as
cenékncia, orientou-se com rara visão, conseg:uindo harmonizar os 
impulsos da raça. e, para a-c;abar co~ o conflicto ertre o. oranco e o 
creoulo, desiraldou um programma ~e governo na.c-ionaiista. Disse 
delle _.o,:fTanio Peixoto: "Se ha• uma doutrina de .Monroe e outra
~onhada por José Boniiacia. ha uma doutrina mexicana propagada 
pelo ·e.."entplo--<.le Obregon: ~s N"-c;i\e·!'. livrP.!; ela America pertencem 
a !Oi. me:;mas·, ·prescindem de tUtela e de ·protecÇãu, ai11cla me's1n0 uen
tro do contiilblte". O desenvoldmento material da- Nação amiga· 
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t<:m decorrido de então a esta parte. na relativa paz de:;sa .-\merica 
de caudilhos mai~ ou menos intert~santes. no sentido de. resusc:itar o 
·.·elho lmperio A·zteca e pros~guir na sua ·,·ida secular. cOJllO ohsen·a 
o Sr. Rodr igo Octavio,. "na. -educação social do po,·o. no <le~em·oi 
\'Ímento do sentimento esthetico e na orientação arti,;tica das in
dustrias indígenas. 

·:Na hora act11al, Sr. Presidcntc, tendo o ~\lexico consc;,.ruido fa
zer reinar a ordem no int~rior. está iniciando um;t ,·asta obra con
l'-tructiva, t;llHO 110 UOJllÍnio ~COllOlliÍCO COIIlO IIU domÍnio ~ocial, 
vasada em moldes origiualis,;imos e destinada a levar a · grande na-

. ção ao Jogar proeminente que lhe cabe no mundo moden1o. 
Circumstancias hi:~toricas ~ affin.idat.le:; ele.cth·a:-; tem dt:spertado 

~ estimulado as nossas relaçõ<:s com o . .:\-1 ex i co. 
· Quanc.lo cc:ldm:nuos o ccutenario ua nossa lu(h:pcr-dencia, a 
Xação amiga. num:t homenagem que muito nos commo,·l!u, mandou 
collocar numa das nos~as prac;as a e~mtua de Gua..:themoc, o ultimo 
rei azteca. que, por ha\·er d<!fendido a patria da in,·a,;ão e~trangei
ra. foi por Cortez, conquistador IH:spanhol. apri,-ion::~.do e morto. E 
t:~!'a est:nua. Senhores. que todo:; os dia,; re\'emos. fa:r.emlo-nos re
cordar a bra\·ura do 'indio mexi<:<mo. tem uma alta significação para 
nós: é que o "'te.xico sabe perpetuar no l~iom.e a :o1emnria dos que 
souberam morrer em t.leíesa da sua honra. Se houvessemos tambem 
cie mandar talhar no bronze. para figurar no e:;tr:tn~eiro. a e~ta
tua dos nossos bravos contra n ill\·asi10 estrangeira. certamente d.:
...-eriam ser escolhidos Albuquerque, Camarão ~ Henrique Dias, que, 
como compensação. tt:m apenas o;; seus nome~ recvli1idos numa lapi
de na Egreja dos Guararapes, no meu Estado natal. 

.Para terminar, Sr. Presidente, V . E~. me permitta recordar 
as pala\'ras de um antigo Pre..~idenre d:1 Repuhfica. diri~ndo-se .'1 

um outro Pre$Ílleute ue uma Repuhlicil irmã: '· A nús. políticos e 
chefes de Estado. não nos deYe hastar a certeza de que as nossas 
populações mmuame.nte se conheçam e se estimem. [~ mister c~talx
lecer a mesma estreita communhão. o mesmo entrelaçam~mo d~ 

sympathias e interesses, de a:;pirações e de esíorços. no terreno polí
tico e economico, de modo que, unidos e con,;cientes da ~na impor
tancia. pos~am a:; duas nac;õe~ concorrer. com eificiencia maior, 
pelo exemplo e pela acc;ão n:e>clcradorn, para o progn:~~o material 
e político do continente. As condições physicas, ethnicas. economi
cas e politicas da America uo S ul favorecem a realiz<u;iio u~;:,-;;a 
obra. pe-rmittindo-nos a nós. po\'OS latino-amer·icanos, d:u ao mundo 
c. cspectaculo sem e.."'emplo de uma perfeita imternidack política 
entre as Na<;õe~ toda!\ t.le um Continente". 

Estas as palavra,;. Sr. Presidente, com que me ,pennitto em 
nome da Commissão de Diplomacia e Tratados. da qual me honro 
de fazer parte como um dos seus mais humilde:; membros ( tuio 
apoiados). saudar á grande Nação .:Mexicana na pcs~oa do dC\t illu;
t re Embaixador no Brasil. pedindo á Cam<~ra que faça inserir na 
Acta dos seus trabalhos um voto de congratulações com a Nação 
mniga, pela · commemoração da sua independencia, entoando, em 
honra da brava gente de poetas, estadistas e guerreirC'Is. os hynmos 
de affecto da nossa admiração e da nossa fraternidade. (Palmas. O 
orudtH é cumprimt·ntadu.) 

Em segttida é approvado o requerimento. 
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Comparecem 111ai:>, durante a ~~~ra do Expediente, os S:-s . : 
F.maldo Lodi. Cald:!ir:\ de .-\lvarenga. ).Iario Chem1ont. Acylino de 
Ldi.o. Fenelon Penligão. J osé Pingnrilho. ~\go.stinhc :.\icnteiro. Ge
naro Pome . .:O.fagalhiic:s rle . ..l..lmeida. Gerson M;11·que~. He,:.rique Cou
to. Agenor ::\Iome . .-\ddmar Rocha. Pires de Gayoso. Freire de 
_.:..ndrade. Democrito Rocha. Pedro Firmeza. Humberto de Andrade. 
i\Ionte :\rraes. José de Borba. Figueiredo Rodrigues. Xa,ier de Oii
"tira. ::\fartins V era~. c\lherto Roselli. ::\Iathías Freire . . He.rectiano 
Zem.yde. Sam\1el Duarte. Rwy Cameiro. João Cleophas. Osorio 
l;orba. Arnaldo Ba~tos. 'Adolpho Celso. Barbo:>a Lima .Sobrinho. 
Domingos Vieira. Arthnr Ca\·alcanti .. -\Ide Sampaio. Teixeira Le.i
t::. Humberto :.\loura. Orlanclo .~ranjo. ::\felchis~dek ~fonte. Aman
cio Fonr~. Barrdo Filhu. :.\Iauoel ~ovaes. Clemente -:.\Iariani. Pe-· 
dro Lago. Luiz Vianna Filho. João :i\-Iangabeira. Prisco Paraiso . .Ar
lindo •Leoni. :.\'Iagalhães ~etto, Franci~co Ro.cha, Octa,·io ::vlanga
heira. \Yanderley Pinho. l'~d!'o C<~lmon .. \rthnr ~~inL Ecigá t·d San
ches .. -\trila AmaraL Homero Pires . . \!'crubal Soares. Ubaldo Ra
malhete. Fnmci~co Gone<ah·e~. :\maral P~ixoto. Candido Pes,;õa. 
Henrique Lage. João Cuimaràcs. Raul ::'ernande$. L::vi Carnóro. 
J:t:mo Co~ta. Hermt:to:: Sih·a. :\curcio Tort"es. Ce.sar 'Tinoco. :\lipio 
Costallat. Prado :Kcll~- - L,pmra Costa. Len)!n1ber Filho. Fabio So
r!ré .. -\rthur Bernarde~. Carlos . Luz. Bias Fortes. Pinheiro Chagas. 
l\Iartins Soares. Clemente :.\!edrado. José Braz.·Theo:lomiro Santiago . 
.. ~delio ~facid .. -\ugusto Vi~g::t.-;. João Ber:tldo. \\;ashington Pit·es, 
.:~nhur Bernard~;;; Filho. Daniel de Can-alho. Christiano :.\fachado. 
\'i<!ira )i:,rques. Xegt·ão de Lima. Celso :.\'!achado. Jo:!o Penido. 
_fo;.é .Bernardino. ~Iatta :\!achado. Antl1~ro 13or~lho. Belmiro }.le
<.leiro~. Abreu Sodré. \Valdemar Ferreira. Samo,; Filho. }foraes 
.-\ndrade. Ve.rgueiro Cesar. Gama Cerqueira. Cincinato Braga. Cas
tro Prado. ::\Iacedo Bittencourt. Bias Bueno .. \h·es Palma. Hyppolito 
do Rego. Jor~e Guede~. Teixeira Piuto. Roberto :.\-roreira. Justo de 
l\Iorae,;. }firanda Tunior. Fabio Aranha. L1udclino Gomes. Vicente 
ll!igu'el. Correa da' Costa. Rupp Junior . .-\btlardo Luz. Baptista Lu
;;~,rdo. Dcmetrio ::\:a,·ier. A 1mc5 Dias. João Simplicío. Frederico \Vol
ienbuttd. Victor Rus~omano. Raul Bittencourt. Adalberto Corrêa. 
]vão :Ne,·es. O:::car F ontount. Ermando Gomes. Abel dos Santo~. 
f fdro Jor~e. Franci,;co di Fiori. :\bilio de Assis. Antonio C;Jn-<~lhal. 
Au:::tro de Oli,·eir:t . . -\nhur da Rocha. Sih·a Costa . .-\.dalberto Ca
nJargo. Dama~ Ortiz. Jo,:é do Pat!'ocinio. Ferreira Lima. Oli\'cira 
Cominho. Pedro Rache. Vicente Gallit!Z. Leoncio .-\rauju. Gastão 
Vidigal. França Filho. Arlindo Pinto. Augusto Corsino. Cardoso 
:\.,-r6. Vict"llte Gott,·t"ia. Svh·io Lt"itão. ~Iora<"s P<tiYa. Thomp;:on 
riores. t 158) • 

Deixam de comparec<!r- o::: Sr;;.: 
. . 

Arruda Camara. Caié Filho. D~odoro de )Iendonça. Lino Ma
clmdo. Ol;wo Olh-eira. Jehovah 2\Iotta. Ricardo Barreto. Gratuliano 
d~ Brito. José Gomes. Dotto de :Menezes. :.'dario Dorningues. Oswa~do 
Lima. Se,·erino }{ariz. :.\·[otta Lima. :\[ello :.\-[achado. Carlos de Gus
l~tãO .• ·\ltamiran<lo Requião. J- _T. Seabra. Pinto D~ntas. Nugueirli 

· 1-'e:nido. Pereira Carneiro. Julio de )Jo\'ae::. Nilo .-\h-arenga. Le
vinclo Coelho. Ju:>celino Kubitschek. Polycarpo Viotti. Furtado de 
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Menezes. João Ht!nrique. Bueuu Brandão. J acqnes :Yionr:~nclon: Pil\1-
!o Nogueira. Pereira Lima. Oscar Stevenson. Carlota de Queiroz. 
Joaquim Sampaio Vida!. Felix Ribas. Meira Junior. H;oracio Lafer. 
]os-: Cass.io. Trigo de Loureiro_ João Carlos. Eurico Ribeiro. !\far
tins e Silva. Vieira !\1acedo . Alberto Alvares. Gastão de Br;to. 
Roberto Simonsen. Louren<;o Baeta Neves. Paulo !\Iartins. P.ar
rcto Pimo (51). 

Ol~DE~i DO DL--\ 

O Sr. P residente - A lista de prest:111;a accm.a o compareci
mento de 243 Srs. Deputados. 

Vae-se proceder á votação da matcria que se acha sobre a 
:Mesa e da coustante da Ordem do Dia . 

Vão ser considerados ou não objecto de deliberação dois pro
jectos . 

São, successh·amente, lidos e julgados ohjecto de 
deliberação o~ seguintes 

~- 243- 1935 .• 

(L" legislatura) 

Conct."liL· 11bat imeJ1Io nus J>assag,·Jts da Estrada de Ferro -Ccutral 
do Brasil aos seus ful!ccioullrÍ<IS 

(Finanças 244- 1.• le0rislatura) 

O Poder Legislath·o re~oh·e: 

Art. 1.° Fica concedido o abatimento de set~nta e cinco por 
cento (75 %), nas pa!;sagens da Estrada de Ferro Central do Bra
~il, aos seus funccionario:; aposentados, bem como ás re:::pectivas 
iam i lia;: 

Art. 2. • Revogam-se a,; disposições em contrario . 

Sala das Sessões, 12 de Setembro de 1935- Ca11dido Pessoa. 

Justificação 

A medida proposta e que yem beneficiar o::: Ítlllccionarios da 
Estrada de Ferro .Central do .Brasil, além de justa, pretende resta
belecer um direito que Ih~ era assegurado. Com a inactividade, sof
irem os referidos funccionarios, que já prestaram serviços relevan
tes áqu~lla via ferrea, grandes descontos das suas folhas de paga
mento, impossibilitando-o:::, quasi, quando urgentemente necessitam, 
de locomoção pela estrada de.. ferro onde trabalharam tantos a.nnos e 
de onde se afastaram, impossibilii:ados para assumir as responsabi
lidades de qualquer outro mistér. Im~e-se, pois, restituil-os no gozo 

; pleno desse direito, estendendo-o tambem, ás suas familias. 

- A' Commissão de Finançil.s. 
10 
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X. 249 - 1935 

( 1." legislatura) 

AI cmda dc.~tuco1· 30.000:000$000. de> saldn do crer! i I" da Di<·ida 
Ff.uc/lleliiiC. rl!".;igora~o pelo dccrct(l 11. 1 , dl· Jó de Juanciro de 
193.5, pnm pa.gamrutn dr: tfir•ida.~ de cxcrciâo.r {i111fos. 

( Financas 245 - 1." legislatura) 

Art. 1." JJo credito ele 250.000:000$000. aberto pelo decreto n. 
23.298 de 27 de Outuhrn de 1933. cujo ~aldo ioí revi~orado pelo 
d'!creto n. 1. de 16 d~ [anciro de 1933. o .:\·Iinisterio da Fazenda 
clcFtacará a imponancia ·de 30.000 :QOD.$000 para attendcr, ainda. no 
corrente exercício. ao pngam~nto de di l'ida:< de cxc.rcicios findo;; 
•m encerrados cle,·idamente empenha(las ou que possam ser liqnida
cl.:,s com a obsen·a11cía do que tlispõ;: . o art. 410. do Rc:;:ulamento 
Geral de Contabilidade e a excepcão do ~ 2" do art. 404. do me:<mo 
l~egulantemo. 

An. 2." A· ~;onta dr;;· d::staque de •rue:: se trata, poút:rão ser elas
si fi cada~. para pagamento. a:; tlespc~a=- decorrentes elo di:; posto no 
;.rt. 19. das Dísposic;õc:~ Transitaria:< da Con~titui,ão Federal vi.: 
gente. que ainda não tenham sido attendidas por dotações orçamen
tarial'. 

Art. 3." ·O exame dessas di,·ida,; e a cla,;sifica~áo da~ rc3pccti
,-as dt:spesas á conta do destaque de credito ele qtte tr-ata. o artigo 1.• 
!'~rã.o feitos. no Thesouro Nacional. pela Directoria da Despesa 
Publica. que exerc~r~. no caso. a attrihui~fio que lhe confere o art. 
50, letra H, elo decreto n. 14.036, de 26 de .\1ar<;o de 1934. 

_'\rt_ 3." ReYogam-se a>' disposiçõe;: em contrario. 

• Sala da~ Sc5$ÕCs da Camarn do:; Dep~tados. em de Setembro de 
1935.- Cajr! Fiflro. 

1 ustificcrçrio 

.Q credito de 250.000 :000~000. aberto pe.lo cle.cretn n. 23298. de 
2J de Outubro de 1933, cujo saltlo !oi rt:viguradu. para .o vigeme 
exercício, pelo decreto n. 1, de 16 de Ja~eíro ultimo, destina-se ao 
custeio da Dh·ida Fluctuante, arrolada. até 1930 pela e..xtincta Com
missão da Divida Passiva da União. 

Não tendo sido applicado, em. sua totalidade, no exercício de 
,lS/34, o referido credito de 250.000:000$000. tornou-:;e necessario 
que a Camara dos Deputados revigorasse. o saldo do mesmo cre
dito. na importancia de 172.334:248$000, de modc a poder ser uti
lizado no e.xercicio corrente, dahí r!!sultaru.lo o dt:cr::to 11. 1 de 16 de 
Janeiro passado, que revi;-orou o citado saldo daquclle credito. 

A natureza das dividas a.ffe.ctas ã. Commissão Encarregada da 
Liquidaçãu da Divida Fhtctuante, torna 1noroso o exame das mesmas 
dividas, ra:zão por que as requisi~ões de pagamclltos ft:itas ao 111i
uisterio da Fazenda, á conta daquelle credito, por sua vez, soffrem 
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~ranc.l.: retardamento, sendo quasi certo. por isso, que;: o corre;:Htt: 
exercicio financeiro e.ncerrar-se-:í. sem que haja ~ido esgotado o 
mtsmo credito. 

:\contcc~:ndo que o orçamento da Fazenda, para o cxcrcicio em 
curso consignou importancia insignificante para a dotação ·' Di\·i
uas Emptnhada~ '', pri!Sentemente;: já c~~a dotação não apre$tnta 
~aldo, obrigando o Thesouro a susr.ender, por Íalta de credito, o 
pag-..tmo::nto d:: dh·idas de ~:xercicios findos, cori1o \· em d~ far.el-o .. 

. -\ supplemc.mação daqudla rubrica pan:cc nào ~er acon:;clhada, 
prÍJlCÍpalment~ no mom~nro em q<l<": s~ critica a política de se fa-

- z<:rem or~amentos qut não correspondem ás ne.ce,;sidades das de;:s
pesa:; publica~. ma5 essa circum:;t<Lncia por certo não justifica. sui
ficientement~:, nüo se: pa~arem dividas l~almente contrahidas pela 
L"nião demru t.los rtcursus orçam~:ntarios dos re~pcctÍ\'OS exercícios 
t: qut só nfto ioram pag:<s, e.ntão, à falta material de tempo para a 
conclusão dos processos de: p<tgaJuentu. 
. O projecto que ora ,;c offer..:c.: ~L consideração da Camara. dos 
D~pumdos tem por objectivo rcmovtr aquella difiiculdade iacilitan
do ao Gon~:rno a li ,uidação das didda~ de cxercicio:! :iindu:! ~ da:! 
decorrentes do disposi:O no art. 19 das Disposições Transilorias da 
Constituiç5.o federal dgeme, indept:ndt:J}t..:mt:mt: d<L abertura de 
credito supt~lem<:ntar, nt:m especial. 

:\.lém do cn:dito re\·igorado pelo decreto n. 1, de 1 G de Janeiro 
de 1935, comportar o d<:staque dt 30.000 :000~000 de que trata o pro
Jecto. sem sacriiicio dos cn:dores a :;.:n:.m alttndidus pdo referido 
credito, em v~ que cste nãc ser a esgotado a ti! o encen amento do 
actnal ~x:t:rcicio financciro, accrtscc que as di,·idas de ~:.'ercicios 
findos COilStitucm. sem duvida, di,· ida fluctuante da União, tanto 
quanto a espt!ciiicadamtnte mandada comprehend::r naquelle credi
to, justificando-se, assim, i'ericitameme, a med:da que o projccto 
con~ubstanc:ia. 

Sala das Sessões da Camara do~ Deputados, em 
de 1935. - Cu.f.5 Filho. 

- A ' Commissão de Finanças. 

~ - 250- 1935 

( 1." legislatura) 

de Setembro 

Rcglll<!. os ,·jfcitos de certidões ,; ear·tus ele sclllcuça. de nullidadc 01~ 
amwllaçõcs de casamcnlus c habiLilaçtio P<Lro. novo ca.mmc11io. 

(.Tt1stiça 15-+- 1.• legislatura) 

_·\rt. 1." São i-ucuntestaveis p:~.ra todo~ o,; eifeitos as certidões 
e canas de sentença comprovando nullidade ou anullaçoes de casa
mento averbados ou que, até a presente data, por qualquer outro 
meio, tenham produzido effeito:> em juizo, ~cndo consideradas ' pres~ 
criptas as acções civeis e criminaes a ella;; referentes e validos todos 
os casamentos a que deram Jogar. 

Art. 2.• Para a habilitação para ca::amento, em vez de certi
dão "da. anmrllaç<io do ca.saml!111o ant.crior'' a que faz menção o art. 
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180 n. V do Codigo Civil, o Official do Registro Civil exigirá a apre
sentaçáo da certidão da av~rba.ção da annullação do casamento 
anterior. 

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

Rio, 13 de Setemhr\1 ele 1935. - Camfido PL·:t.Wil·. 

Justificação 

0,: ultimos factos trazido3 á publicidade e r·elativos a anoulla
ções de casamneto. etwoh·e.ndo nomes de destaque na. sociedade, 
causam uma situação de insegurança e it\quietação na família brasi
leira. A exemplo do que já se tem feito em outros paizes em circum~ 
stancias analogas. neste momento, de\·e o Poder Legislati\·o tomar 
immediata,: pro\· ide.ncias para tranquillidade e a paz das victímas 
de advogados que. aproveitando a imprevidencia da legisla<;ã.o em 
v1gor, induziram milhares de pessoas a contraírem novos casamen
tos, alleg-dndo que lhe,; h;:-·;íam annullado os casamentos anteriores, 
quando. na verdade, ape.nas lhes entregavam certidões, com a cumpli
cidade de escrivães e juize.,; de pequenas cidades do interior. 

Assim. illaqueavam a s Slta!'- victimas e conseguiam iicar impu
nes. pois. cautelosamente, de,;truiam os vcstigios de serem autores 
do delicto. <leixa11dO os incautos que nelles confiavam. entregues 
aos dissabores da publicidade $.Cusacio11al e, o que é mais doloroso, 
!'ujeitos á punição legal pelo uso e aproveitamento de taes certidões, 
poligamia, etc. · 

Os processo5 relath·o~ ás <l!lnullações simuladas têm sido archi
,·ados pelo Poder Judiciar io a re.quer i.tnento do 2-'Iinisterio Publico, 
r•or falta de provas contra. os autores dessas simulaçõe~, mas deixam 
em situação jurídica angustiosa lares constituídos com a maior boa 
fé. Para. cohibir os abusos da industria de annullações de casamen
to. e..-.:pediu o Go...-emo l'rovisorio o decreto n. 23.301, de 30 de Ou
tubro de 1933, que em seu artigo 2." determina que a av erbação das 
senten<;as de annulla((Ões de casamento s6 se fará mediante carta de 
sentença e.xpedida pelas Cõrtes de Appellação. Os astutos empreiteiros 
dessas annullações, por-ém, impedidos por essa fórma de fazerem as 
averbações dos documentos em apr~o, invocaram o -n. V do art. 180 
do Çodigo Civil que, para a habilitação para casamento, exige ape
nas a certidão da sentença de annullação do casamento anterior e. 
por ~sa fôrma, continuaram a .conseguir casar as suas victimas, 
quasi todas de passado illibado, algumas com grande projecção no 
meio· em que vivemos. 

As pessoas solteiras ou \·iuvas que contrahiram matrimonio 
com outras que apresentaram os documentos e.xigidos pelo art. 180 
n. V do Codigo Civil, realizaram casamentos validos, que só se de
vem dissolver pela morte no~ termos do art. 315, paragrapho unico, 
do mesmo Codigo ; e. a~sim, pelo menos, exn amparo de lias, na -maio
ria jovens de famílias distinctas, deve o Poder Publico regularizar 
tão desagradavel situ~ção. 

LcpisLação citada 1lO jn·ojeclo : 
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Decreto n. 23.301, de 30 de Outuhro ele 1933. 

Art. 2.v :\ averba~ão das sentenças de nulliuade e de annull:i
ção dt: cas;:tmento no Registro Civil se fará. unicamente, media.nte 
carta de sentenç.a. subscripta pefo Presidente do Tribunal Superior 
do :::stado respectivo. a qual ficará archi,·ada no Cartorio elo me3ntO 
registro. 

Codigo Ci,· il ( Lei n. 3.071, de 1 de Janeiro de 191G): 

Art. 180 . A habilitação para C"d!<amento fa r.-se perante o Of ii
cial do 1-<egistro Civil apresentando-se os seguimes documento5 : 

4 •••• •• • •••••• • ••• • ...... . . . . ... • • •• •• . . .............. . .. . ......... . 

V - Certidão de obito do conjuge fallecic.lo ou da aJlnullação 
cln casamento anterior . 

.. .. .... . .. .. . .... .. ... ...... .. .. . . . . . .. .. . . .. . . . . .. .. . ..... ..... ... ...... . 

:\rt. 315 ....... ...............•. :• ... ; .... . .... .......... . 

Paragrapho unico. O casamento valido !>Ó se dissolve pela 
morte de um elos conjuges. não se lhe applicando a preswn~ão es
tabelecida neste Codigo, art. 10, segunda part~. 

Sala das Sessões da Camara dos Deputados_. 
uc 1935 . 

- A ' Commissão de Constitui.;ào e Justic;a 

~. 251 - 1935 

(Primeira 1 egislatura) 

Dispõe sobre os jogos de a::ar 

(Jn~tic;a. 155 - Primeira legi;;latura) 

• .1,. Can:ara dos D~;mtados re.o~olve: 

de Setembro 

.-\rt. 1." ():; ~tados da Uni:!o e o Distrieto Federal poderão 
. rc:gulamentar os jogos de a7.ar ele qualquer natureza e concec!er 
:,utorizac:ão para a sua e..'í:plorac:ão. d;:ntro dos respectivos territo
rial'. cb~en·adas as disposições da presente lei . 

.-\ rt. 2." De todos os eontracto~ que: ·OS Estàdo:; celel.lrarcm, 
hem como de quaesquer modificações ulteriores que nos mesmos 
sejam intrccluzidas. serão extrahidas duas copias authenticas e en
rJadas ã Recebedoria do Distr icto Federal, no Districto Federal. e 
;, Ddegae:a F i;;cal ou Collectoria Federal do Jogar da exploração 
·lo jogo. nos Estados. 

~ unico - O director da Recebedoria do Districto Federal ou 
•l"l deltgado i~cal ou o collector federal. enviará uma das - copias 
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«O ~linisterio da Fazenda com os esclarecimentos que julgar oppor
tuno fazer, incumbindo-lhe, em qualquer tempo, levar ao conheci
DJtnto daqudle ~linisterio as transgressões á preseme lei . 

. Art. J." A renda liquida proveniente da exploração de jogos 
óe\"erã. ser integralmente. applicada em serviços de assistencia ;;o
cial c de instrucçãü, não sendo licito aos Estados incorporai-a vara 
c1ualquer eiieito, á sua receita orçameutaria . 

.-\rt. 4." Da renda liquida apurltda pelos Estados e pelo Dis
tricto Federal, 20 % caberão á 1..-nião, devendo o respectivo paga
mento ser efiectuadv trimestralmente il. Delegacia Fiscal ou il. Col
lcctoria. Federal, nos Estados, ou â Recebedoria, no DisLricto Fe
d.:ral. 

~ unico - E' obrigatoria a retnessa mensal á Delegacia Fiscal 
do lugar da e..xploração do jogo, para efieitos da fiscal!zação de 
remiu, de um balancl!t~ men::al con1 a declaraç~u uo 1:1ruduc:to li
<JUido apuradv. 

Art. 5." Continuam em intt:iro vigor os capitulo:; 11 e 111 
do Livro 111 da Consolidação da:> Lei:> l'enaes sempre que a e..x
ploração elos jo;:os não tiver sido autorizada pelo poder competen
te. me<liante contracto. 

. Art. 6." O~ .Estados G' o Districto Federal são obrigados a 
mant~:r p~:r.mant!nte e rigorosa iiscalização sobre! a e..xploração do 
jo~;o, t:..x1gindo elos concessionarios as providendas assezuradoras 
<Ja moralida<Jc e da l10nestidade. 

~ wlico - Os onus da fiscalização caberão sempre ao con
cessionario. 

Art. 7." A concessão ·de licença para a c.xploração de jogos 
de a:tar sômente devc!rá ser concedida a brasile:ro ou a empreza 
diTigi,<la por Lrasih:iro. . 

Art. ::>." As concessões que importarem na e.xclusividade da 
e.xploração de um ou mais jogos somente poderão ser concedidas 
pelo pra~o maximo e improrogavd <.it: cinco annos, mediante con
curreucia publica. 

An. ~-- Sfto intransferin::is as concessões para a ~xploração 
de jogo, não r•o<lendo a íirma. commercial uos concessionarios sof
frn !.!uaesquer mocliiiC..<~.<;Ões, sem prévio asser.timento do poder 
competente. 

Art. 10. A entr'àda no recinto dos estabelecimentos onde se 
e::-.-plora o jugo só será perntittida mediante apresentação do ingres
so fornecido sob iiscalização da policia local de accõrdo com as 
e..'\:Íg<;;l1cias 'JUC . esta j ulgar . necess.uias para segurança <.la ordem 
publica. 

§. unico - Xào poderão jqgar ou irequem~r os estabclccim~n
tos de jogo: 

·· ·a) menores de 21 annos; 
. "bJ os . tht::;ourelros. pagadores c fieis de repartic;õe:; publicas, 

bancos, companhias e quaesquer fui,ccion'arics publicas ou partícula- · 
rés, _rc5ponsaveis pela ~ard:i cle dinheiro 'ou valore·s ~uivalentes: 

. }\rt,. J 1. E' e,xpres~ary,_ept~ J!rohiui~a a .aposta sob pa.la.vra ou 
a «;!~:dito· . . : ... :.· , ·- , .• 
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Art. 12. l\s concessões sómente poderão ser dadas sob a con
dição exp1·essa ele se subordinarem em tudo ás disposições desta. 
lei. sob pena de rt:ci~ão dos cotúractos rc:spectivos: qut: !'<:rá J.<:
clarada, pelo Governo Federal, independente de acc:;ão rlirecta, e 
ele intcrpella<;ão. 

Art. 13 . ReYogam-se as ()i~ posições em contrario. 
Rio, 12 ele Setembro de 1935. - Ca.ndido Pl!ssôa .. 

Justificação 

Considerando <JUt: :t Constituição Federal (art .. 138) inscreveu 
como devere~ da l!nirlo, dos E stados e dos :\1unieipios os serViços 
de a~~i stem:ia social. nomeadamente o amparo i maternidade, á 
inf<1.ncia e aos des\·alidos, o estimulo :i educação cugcnica. o ~oc
corro ás família~ de prole numeros:t. a adoPÇão de medidas ten
dentes a restringir a mortalidade e morl>idade infantil e a incenti
Yar a obra de hygiene social e mental : 

C onsiderantlo que a manutenção dos sen·iços de assistencia 
~ocíal. pela ,;ua propria natureza e pela sua extensfto. consome ,·~r-
has YUitnosas do or<;amemo. . 

· Considerando. não '='hstante. <tue e?sas Yerbas. em relação i\. 
magnitude do prohlema. são ainda insigniiicantes: 

·con:;iderando que e~~e~ ~ervi<;o~ tendem a tnrnar -:;e progre~
,..i\·an~o:me mais e>iigenres, poi~ com a con;,trucção c!~ ho::pi
tac,; e de estabelecim~ntos tlt: su~:~:orro publico. em tou;u; as suas 
modal idades. !:urge a necessidade do seu custeio: 

Considerando tJue é impraticavel em todo o t-crritorio nacional, 
nesta phasc:: de depressão economica. recorrer a novas fontes de 
recei~a para att~nder a essas necessidades prementes: 

Con:1iderando ouc o Go,·crno Pro,•isorio encarou sabiamente 
!':.<~e problema qua~do regulamentou :t . e~"trac<;ão de loterias fe~ 
deraes e estadu:tes (decreto n. 21.143. de 10 de !.hrço de 1932) , 
clctcrminantlo que o producto liquido annu;'tl dessas loterias fosse 
applicado integralmente em ohra:> de caridade e instrucção; 

Con,;idcrando que os males sociaes decorrentes do jogo em 
),\'era! são insi~nificantemente pequeno,: comparados aos que re
sultam ela falta ele proviclenci<ts administrali\'as P.m relac;ão a esse 
comph:x.u de mediei~~ que re!'.guanlam :t magesta.Jt: da vida huma
na. pois aquelles podem a,;Jtar um ~po dt: imlh;duos. mas e~tes 
aviltam. cffectivamente a communidadc inteira: 

Consideranclo q11e uma pratica secuiar tem dt>mon~trado a inef
ficacia de medidas repressiYa~. por tmti ~ rig-oros.as (tut: sejam. para 
f'xtincção do jo~o. ha:;tando que se· attente para o ,grande numero 
de reincidentes f(Ue são julgados pclo_s trihunacs: 

Conside.rando que a rt>~ulament;'tção do~ jogos de "-Z"-r não 
tornaria tão :wilrante a sua pratica. que ora se faz nos esconderijos 
com a plena conscienc!a de uma transgressão á lei: 

Com:(Jerando. po,· outt·o l;~cJo . que a no~~a legislação ne~;a 

rr.ateria ~ d:: uma incoherencia re\·oltante. pois. ao mesmo tt:mpo 
que prohibe os jo~os ele azar. a.s rifas e :t5 ar-o.st:.ts. reJrulamt:nta 
;~..- !ot~rias. pern1irte apo~tas ~obr~ c0rricla,; ele cil\·allos, athnitte 
sorteios de ,·ar ias especie;; e tolera mesmo jo~o tle C(U<•Iquer natu
reza nas es ·açÕe!'\ ele repollSO ; 



Cânara dos Oei)JtadOs +Impresso em 28/0112015 15:33 + Pág na 325 de 358 

. - 296-

Considerando que a falta. de regulamenta<;ão rnai;; ag~rava 
ainda a siruação que favorece e facilita a pratica fraudul enta do 
JO~o: 

Considerando que enormes são as sonunas im·ertidas nos jo
gos prohibidos e <Jue se accumulam nas mãos dos banqueiros, os 
quae:;. ;;-raças a ausencia de legislação e á impossibilidade quasi 
absoluta de repressão, - não são obrigados ao pagamento de .per
centagens. com missões, taxas ou impostos á união e aos Estados ; 

Considerando que a regulamentac;ão dos jogos de azar crearia 
parr. os Estado,; c para a ü~ião uma fonte inexgota,·cl c aprccia
vel de rendas. tornando e..-,:equiveis os serviços de assistencia social; 

Considerando <JUe outros paizes cultos admittem o jogo em 
todas as suas modalidades. conseguindo resultados .financeiros sur· 
prehendentes: 

Consj<lerantlo que a F rança. em 1929, ~egundo se verifica dos 
relatorios oiíiciaes. com l óó ca~inos registrados obteve um lucro 
de 212.40:0.000 francos, ou, em nossa moeda, cerca de liO.OOO 
contos de réis : 

Considerando que essa regulawentação dt:v~:rii. ser attribuida 
aos Estados. porque melhor poderão attcndcr ás circumst:mcias lo
caes na exploração do jog.J; 

Entt:nrlo que o projecto ora submettido á apre<.-iação lla Ca
mara dos Deputados. attende aos interesses da ::JIIectividade e re
soh·e um elos problemas mais ;;rraves do Brasil. 

- A.' Commi!\~ão cl~ Con~tituiçilo e justiça. 

N . 252 - 1935 

( 1. • legislatura) 

Equipara aos au.n'liarcs de 7 •• rlas.~c das s~dcs das Dircctoriq.s 
R,·yionacs os ou.riliarcs de 1." clussc dcrs agencias da Dirccto
ria R,·gional dos Correios c Tclcgraphos . . 

(Finançru; 246 - 1" l~gislatura.1 

Art. 1." Os auxiliares de 1" classe das agencias dos Correios 
e Tekgraphos são equiparados, para todos os effeitos do art. 71, 
do decreto n . 20.859. de 26 de DeJC:ernbro de 1931, aos au."<iliares 
ele 1.' <J:,:; ~édes das Directorias Regionae~ a que estiverem :;ubordi
nados, contando-se-lhc:s a an~iguidade de classe, que tiverem nas 
agencias. · . 

. ~rt. 2." Os que forem removidos. sem que saiam da juris
dicção da Directoria Re~ional. não perderão a antiguidade. 

Ari:. 3.• Revogam-se as uispusiçücs· em contrario. 

Justificação 

O decreto n. 20.859, de 26 de Dezembro de 1931, dispõe: 

Art. 74. Os cargos de auxiliares de 3." classe nas direclorias· 
region:~es e nas nge11cias serão pro~·idos por concurso de 1.• en-
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trancia para correios e telegraphos. obedecendo-se nas nomeações 
á ordem de classificação em concurso . 

Ar. 73. Os cargos de auxiliares de 2" classe c os telegra
phistas ele 5." classe serãq providos mediante promoção entre os 
au..xiliares de 3." classe habilitados em concurso de 1" entrancia, 

_ preenchendo-~e 1/3 das vagas por merecimento e 2/ 3 por anti
~idade . 
. A rt. 72. Os car;;os. de auxiliares de J.• cl~sse e de telegra

phista,; de 4.3 cla:;~e serão providos mediante promoção entre os 
funccionarios das classes immediatamente inferion:s, preenchendo-se 
metade elas vaga_c; por merecimento e metade p..:>r anti~lida.de. 

Art. 71. Os cargos tle 3,n official e ue teh:graphiStiLS de 3 .• 
classe serão providos mediante promoção entre os auxiliares de 1." 
classe c os tclegraphistas de s.· classe habilitados em concurso de 
2." entranci~. preenchendo-se u rn a vaga p<'lr pontos de cla...;sificação 
em concurso. uma por merecimento e outra por antiguidade. 

Não obstante a clare:t.a dos t extos legacs. como os auxiliares 
de 1." elas :tgencias, nellas clas:>i iicadog nos cargos iniciaes pela 
propria administração. t~m menores vencimentos. em consequen
cia dos quaclros re:::-ionaes e locaes. suscitam-se du,·idas de ordem 
administrati\·a, <1uanto ao direito elos r~:.areridos funccionarios ainda 
que classificados em concurso de 2." ent rancia: aind:l que tenham 
pr~stado as mesmissima~ pro,·as de habilitação que os induidos 
nos Qttadros das sêde3 d:1s <lireetorias regionaes. 

Os serviços publicos r.eclamam pessoal habilitado. 
Não a~segurar aos auxilia:-es de 1." classe das ag-t:ncia.s este 

direito ao futuro é tontar os car;os nas agencias indesejaveis ao 
pessoal competente e. por conseguinte, prejudicar o serviço, além 
1le c•ear um rc:.cimt:n de cast<LS entre funccionarios de um mes!'l C• 
Departamento . 

Occorre ainda que a~ remo"ões não solucionam o as,;umpto, 
porque não depcnderr: do func:cionario. é, quando são obtidas. im
plicam em penla da atJti),'1.tida{lc. o que não é justo. pofque esta 
sempre representa tempo de !"en·ic;o e. no caso em apreço. com re-. 
muner:u;ão in fedor. emhorn havendo i~mldade <ie categoria. 

O •econheo:.:imento explicito do din,ito de accesso elos :mxilia
res ele 1." classe das ag-cnc:i:ts aos cargos ele terceiros officiaes não 
é mais do. que esclarecer. de modo taxati\·o, o que determina o de
crl!lO ll. 20.859, produzindo os !'Co,"llintes resultados bene ficos: 

L", facilitar o preenchimento das >"d.!0lS nas ag-encias por pes
soal hahi1itado: 

· 2.•. estimular os funccionarios das agencias. -que procurarão 
aperfeiçoar seus conhecimentos referentes ao S<'rviço. trndo em 
vista o concur~o de 2.• entrancia c a con~cqucnte promoção a 3." 
oHicial. 

3.". permitti r ás dire.ctorias rcgionat:s maior facilidade de re
moção. dos auxil iares de 1." classe para. a séde respectiva ; 

4: . diminuir os pedidos de remoção-. porque existirá a possi
bil idade ela mc:sma. em const:qut:Ho:.:ia de concurso de 2.• entrancia; 

5:. terminar um re~imen de pri,·ilegio injustificado. qut: não 
encontra apoio em lei . mas existe de facto. mercê da interpretação 
contraclitoria a restrictiva dada aos te.."\."1:05 legae:> ; · 
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6.0
, não decorrer do presente decreto nenhum. augmento de 

drspesa. 
Sala das Se:;sõt:s, 16 d~ Setembro de 1935. - Tllompsorl F/o. 

rc.r ]\rei/o. - Vittor R ·rrs.,·oma/,o . - ilforacs Pai~·a. 
- A' Commissão de F inanças. 

N. 253 - 1935 

(Primeira legislatura) 

Af>rlica tJos fieis d.· r..ccb,·dorcs do Tfr,·sourn rio. Cerol rio J!inis
ttrio da E!u<afãO, os disposições do decreto ''- 92, de 1935 . 

( Estatuto 34 c Finano.;as 2~7 - 1.' le~islatura) 

O Poder Legislativo decreta: 

A rtigo unicu. São applicaveis aos fieis de recebedores da Thc
souraria Geral do ).finisterio da Educação e Saude Publica. as dis
posi~;ões constante,; do decreto n . 92, de 4 de Setembro de 1935; 
revo:::-adas as disposi<;õt:s ~t:.J contrario. 

Sala das Se;;sões, 12 de Setembro de 1935. - Acurcio Torres. 
- Ca:rdido Pcssvu . 

Justificação 

O cargo de fiel de recebedor da Tht:iouraria do Ministerio da 
Educação e Saude Publica, é unico na vida administrativa brasi
leira. ·Sómente tem semelhança com os cargos d~ fieis de pagado
res e thesoureiro ao.c; quaes o decreto u. 92. de 4 de Setembro de 
1935. regula dando a designação de "ajudante" . 

Entretanto. esses :fieis de recebedores já são de nomeação do 
Executivo c figuram no quadro. ~a.~ o decreto acima n:gulari
zando a situação dos demais fieis importou em dar uma situação 
· org-.t.nica melhor para a funcção de "ajudantes''. O projecto que 
apresent.amos visa integrar a situação dos iieis de recebedur ~{UI! 
passarão a ajodantes de recebedor nesse mesmo regimen mais, ra
cional do decreto n. 92. 

Não traz au~ento de despesa. E' uma medida absolutan,ente 
administrJ.tiva. 

Leis citadas: 
Muda a categoria elos actuaes fieis de thcsoureiro ou de paga

dores, os quacs passarão a ser df:nominados ajudantes . 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil: 

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sancciono a 
seguinte lei : 

.\Tt. l." Os iieis de tltesoureiro ou de pa~dores pass;arão a 
seu.~ ajlldante.<: e prestarão fian<;a yropria, arbitrada na fórma da 
legislação . que vigorar. devendo ser apostillados os seus decretos 
ou títulos de nomeação. 
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Art. 2.• O Poder Executivo reg\llamentará o modo de en tn.·~~ 
e recebimento de valores. pelos ajudantes. não só para definir as 

· re~ponsabilidades. como para sen·ir de base ás tomadas dl! contas 
cle~.ses ex:actor es . 

Art. 3." No Re~lamento. que deverá ~er e>)..--pedido 60 dias de
poi~ ela publ icação dest.< lei. se estabelecerá. o regimen de .contabi
lidade para escripturação dos valores recebidos e sua prestação 
cliaria. de modo que não se accumulem. por mais de um dia. os 
saldos a n:colher provenientes das entregas feitas pelos thesourei
.ros e pa;::adore!', aos seus ajudantes. · 

Art. 4.0 R e\·og;am-se as disposições em contrario. 

!\-!inisterio da Educação e Saude Publica . Verba 1• - Secre
taria ele Est;Hio: 

IIJ . Directoria Geral de Contabilidade: 

1 Thesunreiro. 
3 Recebedores . 

T hesouraria Geral .. 
1 E!'crivão do Caixa. 
4 F ieis. 
- A's Commissões de Estatuto dos Funccionarios l'ublicos e 

de Finam:as. 
N . 254- 1935 

(Primeira legislatura) 

Aproõ:cifa. 110 post(l de A.tpiranlc a Official d-e Co•·po de Fu:;ileiros 
.Va1!a~s os e.1·-al1mwns da Escola 1Ya1:aL 

(Segurança. 45 e Finanças. 24..~ - 1• le~islatura) 

O Poder Legislath·o resolve.: 

Art. I. Fic-c~.m aproveitados. no posto de A spirantes a O m
eia! do Corpo de Fuzileir()S Navacs. os ex-alumnos da Escola Na
nl, que sati~façam as seguintes condições: 

1). ter no minimo um ( 1) 11nno de praça no amigo cur.c;n un ico 
fundamental ; 

2). ter de dezoito (18) a vinte e oito (28) annos de idade: 
3) . nfio ter incorrirl!'l em pena disciplino-militar; 
4 ). ter interrompido a carreira militar-naval por def.iciencia. 

em média ou e..'l:ame da parte theorica do curso da Escóla, ou ainda 
por ·insufficiencia transitoria de saude. · 

Art. n. Para o effeito desse aproveitamento é Yalido .o .exa
me de admissão prestado na Escola Naval. 

Art. UI. No::: postos de Aspiran tes a Offki:tl ficam obriga
dos á matricula no Curso ProYisorio para Oificiaes e :\5pirame; 
já e:-.:istente . 
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1 zutificação 

O regulamento actual para o Corpo de Fuzileiros Nava.es ap.
provado peJo decreto n . 24.099, de 12 de Julho de 1934, diz em 
sro~.n: -

_"Os officiaes do Corpo de Fuzileiros· Nava~:s serão 
formados na. Escola Naval, em um curso feito em conj_un
cto com os Aspirantes de :Marinha, em que substituem 
materias technicas, para ufíiciaes do Q . O. por materias 
relativas á especialidade do Corpo de Fuzileiros Navaes. 

Este curso não foi <'linda rc~ulamenUldo nem insUlllado, embo
I·a: .um '(1) anno tenha decorrido de~-de sua crea~o. o que vem 
sobremodo aggravar· a falta já por demai~ sentida de officiaes para 
os primeiros postot< no Corpo de Fu?.ileiros Navaes. 

Pelo regulamento anterio,-, em vigor no anno pro::>eimo passa
do, obtev:! o Corpo de Fuzileiros Navaes os candidatos a Aspiran
te a Official, entre elementos civis, que depois de prestarem um 
coucur,;o elementar das se,Cf\lintes materias: Portuguez, Francez, 
Arithmetica, Algebra. Geographia e Histeria do Brasil ; fizeram 
um estagio de um ( 1) anuo como praça. sendo durante este perio-
do obrigados a faz.er o curso do Centro de Preparação de Officiacs 

. da Reserva (C. P. O. R.). 
Premidas pela íalta de officiaes no primeiro posto, as altas 

autoridades da Armada nomearam a totalidade (7) candidatos ao 
posto de Asp-irante a Official, embora tres (3) não tivessem feito 
o curso - indispensavel - do Centro de Prepa':'ação de Officiaes 
da Reserva. como previa o Regulamento. 

Reswnindo. T r es candidatos foram nomeados Aspirantes a 
Official, sómente com um concurso elementar e tlm anno de praça. 
Assim sendo, os e.'\:-alunmos da Escola Naval que possuem: um ( 1) 
anno de praça e um exame de admissão prestado, em tudo superior 
ao exigiêlo então pelo Corpo de Fuzileiros Na.vaes; un1 curso gy
mnasial 1. preparatorios) e m;,.is os e.~mes em que tenl1am sido ap
provados durante o curso; devem, por equidade, ser nomeados tam
bem Aspirantes a Official do referido Corpo. 

Accrr;:sce ~ue este:; ex-alumnos, tendo passado pela Escola e 
sendo appro"·ados em algumas cadeiras do curso, embora inhabili
tados em outras, são os que no momento mais se approximam das 
exigenci:ts elo actual Regulamentó em vigor. 

Para supprir aos Aspira,ntes a Official acima citados a falta 
do curso do C. P. R.. e.-xigido pelo anterior regulamento e as 
matcria5 relativas á especialidade exigidas no actual. foi crendo 
c funcciona pr~entemente, no 'reierido Corpo; o Curso Provisor-io 
para Officiaes e Aspirantes. Semlo os ex-alumnos nomeados As
pirantes a Official obrigados á matricula neste' curso, ainda per
manecerão em igualdade de condições. Como o numero de e."'-alu
mnos nas condições exigidas é pequeno, poderão as autoridades 'da 
Armada. no grande numero excedente de vagas, nomear, ainda 
cumprindo o Regulamento.. os Sargentos que completarem os res-
pectivos cursos. · · 

At~ então o Co•po Je Fu:~.:i!eiros Navaes tem obtido a maior 
parte de seus Oificiaes dos primeiros postos commissionando Sar-
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gentós (foram presentemente effectivados por decreto legislativo) 
ou mais recentemente mandando-os ao C. P. O. R. ou ao Curso 
Provisorio citado . 

Nomeando os e..x-alumnos, obterá para estes postos valores 
tambem já iniciados na propria Armada. aptos a hombrear com os 
officiaes e.'tistentes por não serem alheios ao meio e promptos a 
fazerem êom os mesmos os cursos exig~dos nas escolas superiores 
do E.xercito. 

Ha ainda o precedente de decreto legislativo . nomeando Aspi
rantes do Quadro de Intendentes Navaes, independente de concu,-

- so, a t:x-alumnos da Escola Naval. 
Não haver:í augmento de despesa. pois, ha muito, as vagas 

estão previstas na lei de fixação de forças para a ·Marjnha de. 
Guerra. 

Sala. das Sessões. 11 de Setembro de 1935. - Lo11tra Costa. 
- Agcuor Rabcllo. - Hcmu-tc S ilv•a. - Cardillo Filho. - Ban
deira, Va11gllan . - ·Prado Kcll'y. - Bento Costa l ·unior . - Ar
lindo Pinto. 

- A's Commissões de S~"Urança Nacional e de Finanças. 

N. 255 - 193) 

( Primeira legislatura) 

Dispõe solJre a tra11sfenmcia- para o Districto Fi!deral de serviços 
ora a cargo da Uu.ião 

(JuEtiça., 156 - Finam;a,;. 249 - 1.• legislatura) 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.• Passam a pertencer ao Di~tricto Fed.eral os seguin
tes serviços de caracter local. até a~ora a cargo da União: 

Do Jlfini.<terio dq. Ednca{li.o e Saude Publica: 
O. Serviço de Enfermagem. as Inspectorias dos Centros de 

Saude e Delegacias de Saude, nesta Capital. Centro de Saude 
lnhauma, Saneamento Rural do Districto Federal, Inspectoria de 
Hygiene Sanitaria. Fiscalização de Generos Alimenticios. de Leite 
e Lacticinios. de Carne Verde. ·Laboratorios Brom:nologico~ e de 
Sau<le Publica. Dircctoria ele Protecção á :'.faternidade c á Infnn- . 
cia. com a Inspectoria de Hygiene Infantil. o Abrigo-Hospital Ar
thur Bernanles. Directori:a. de Assistencia Hospitalar. Hospitaes 
São Francisco de Assis, Pedro · IT. Estacio de Sá e ·curupaity, e 
Preventorio Paula Candido. Directoria de Assistencia a Psycopa
thas. Hospital Nacional de Psycopathâs. ColoJ~ias de Psycópa
thas. Ambulator'io Rivadavia Corrêa, Secção de Escola de Enfer
meiras e Instituto N euro-Syphillis; 

Do Jfinisf(;"T'Ío da Justiça e Ncgocios Iutcriorcs: 

A Censura Theatra1 e a Inspcctoria de Trafego da. Policia 
Civil du Districlo Federal . 

Art. 2.• Revo~m-se as disposições em contrario. 
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Sala das Sessões, 12 de Set~mbro de 1935. - 1Yogueira Pe
nido. - Candick Pessôa. - Caldeira de Alv~Nenga. - Atn<m:zl 
Peixoto Filho. - Aur;11sto Corsíuo. - H<!1~riqll(l Lage. 

Just ificação 

Determinando a Constituição 11ue sejam cobradas pela, Pre
feitura do Districto Federal, -a partir de 1 de Janeiro. de 1936, 
( art. 6." das Disposições Transitarias), diverso!) impostos 1.-uja ar
rccada<;ii.o importa em avultadas importancias (artigo s.·, letras 
d e c, e * 2.0 ), torna-se necessario pro,·idenciar sobre a passagem · 
para a Prefeitura dos serviços de caracter local. ora cu~teados pela 
União e que a esta não conven~a reservar para a sua gestão ( art. 39, 
inciso 8, letra c) . 

- As Commissües de Constituição e Justiça e de Finanças. 

N. 256- 1935 

(Printeir.t legislatura) 

Da 1/or.·o dmomiuaçiio ao actuu/ q11adro dt: Guardas clu. P(l/icia 
~ Aduaneira 

(Justiça. 157 - Finanças. 250 - 1~ legislatura) 

Art. 1.• O actual quadro de Guardas da Policia Aduaneira 
passará a denominar-~e de Fiscaes Aduaneiros. 

Paragrapho unico. Os actuaes commandantes, sargentos e 
guardas serão chamados: chefe: do~ fiscaes, primeiros e segundos 
fiscaes. respectivamente. 

Art. 2." Re\·o~<~m-se as disposições em contrario. 

Sala das Sessões. 12 de Setembro de 1935. - .1v·og!U:ira. Pmi
c!o. - ·Caudidu Pcssõa.- Caldeira d,· _-1/<•(lrcuga.- Tlwmpso r1 F/ (J
-rcs :Vrto . - :lfoHIC'S Puiva. - A.curcio Torres. - Victor Rus
somauo. - H mnbrrto 1lfot~ra . 

J ust ificuçíiu 

E ' incontestaYel r1ue as denominações dos cargos corresponderu 
ús funcc;ões egsencia~~ do.s me!;mos . . 

Assim, sem uma exacta correspondencia, tomam-se ellas ine.x
pressivas e improprias, e.xigindo. po~anto, uma modificação con
veniente. 

E' o que se verifica. actualment-e. com as "Policias Adua-
neiras". · 

A sua ~enominaçào já tc,·e raY.ão de ser. ao tempo em que 
os seus membros outra missão não tinham que a de policiar. 

H oje. porém. a orbira das activida<ies funccionaes destes ser
. ventuarios se dilatou a tal ponto que, aquclla funcc;ão, elementar 

e restricta, quasi desappa~eceu no comple.xo de deveres que se lhes 
impõem . 
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Assim, é que. dos dct,ercs commtws aos futrccio1tarios de FO:: 
.=cu.da , os guarda:; <la -Policia ."\duaneit·a, hoje. têm a ~eu cargo. 
principalmente, o serviço de fi~coli zac::ão c:<terna êt:~s Alfandegas, 
sob to<io c qualquer aspecto que se pos_sa idealizar. 

Elles ex'!rcem fiscalização sobre: 

a) a importac::ão. desde a descarga da mercadoria até o seu 
completo dc.c;cml>arac::o: · 

b) o volume dessa. importação. contando as unidades descar
regadas e. após. ortzanizando as folhas de descarga - unico ele
mento para a conferencia final dos manifestos:. 

c) o transito interestadual das mercadorias sujeitas a im· 
posto de cult.<tmw. taes como: alcool . aguardente (bebidas em ge
ral). sal. tecidos. etc. : 

d) a e.xportação dos productos sol>re que pesam taxas de 
sahida. COlllO. por exelllplo: o café; 

c) a e:qlorta<;ão dos nossos productos a~ricolas e pastoris. 
tornando efficitnte a acção do :!.\Tinisterio ela Agricultura no sen
tido de elevar o conceito destes productos nos mercados estran· 
~eiros: 

f) 
, 

e. finalmente. até o serviço ele c:tmbiae~. na parte appli~ 
C.'lda á ~xportação. 

Se. pois, a fum:c;ão do gnarda da Alfandega é. como se vê, 
convenientemente .fi~calizadora. porque. então. não lhe darmo!' a de
nominação de fiscal aduaneiro que tanto s ignifica. ao invés de 
C(lnservarmos a actual. qttl'. narla ~'-"Prime ? ! 

Conclusão : 

A modificação proposta é de grande necessidade; já para cor~ 
rigir a. de~conne.,dio a.pont:l.da. ajustando o funccíonario á funcção, 
já para evitar 'que se continue. erradamente (por culpa de uma 
denominação inadequada). a attribuir caracter militar a uma cor~ 
porac;ão rndical11!1!11fe civil. 

- A· Commisão de Constituição e Ju~tic;a e de Finam;as. 

N'. 257 - 1935 

(1,• T.Er.tSLATURA) 

Manda imprimi-r· mt7. (1.000) . exemplares da Co11stitniçõo 
Í"lltamcutc C<•m a. dos Estados 

(Justiça 158. Educadto 62 e Finanças, 251 - 1.• legislatura) 

A (amara do$ Deputados resolve: 

Art. 1." Fica a Commi~são Executhra da ('amara dos Depu
. t~~los autori:t.;lcl:t a m;mrlar imprimir. na Im~~sa N acional. por 
~ conta ela verba n:sultante do desconto tle tliarias dos Deputados, 

mil (1 .000) e.xemplares ela Constituição de 16 de Julho de 1934, 
juntamente com as nove estaduaes primeiramente promulgadas. 
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Paragrapl1o unico. Após a promulgação da ultima. Constitui· 
ção 'Estadual serão, outrosim, em ~-olume impressas as onze outras 
posteriormente approvadas. . 

Art. 2: 0 .; dois volumes a que se refere o artigo anterior 
serão distribuídos a todos os Deputados e Senadores, Presidente 
da Republica, Governadores e Mill:istros de Estado, Membros dos 
Tribunaes Federaes e Estaduaes, Juizes Federaes, Bibliothecas Pu
blicas, Faculdades de Direito, Estados-l\•íaiores do Exercito c da 
Arm(lda e ArchiYo~ Publicas, do Senado e das Assemblc!as Es
t aduaes. 

Art. 3." Re,·ogam-se as disposiç?es em contrario . . 

Sala das Sessões, 11 ue· Setembro de 1935. - Dor:;.•al lvfel
clziades. 

- A's Connnissões de Jusriça, ExecutiYa e de F inanças. 

N. 258 - 1935 

(1.~ U:CISf.A"l't:RA) 
(" 

Crêu o Cmz.s.:lho ~Yacional de lmmigraçào 

(Justiça 159. A!;ficultura 35 e Finanças 252 - 1~ legislatura) 

Art. L" Fica o Pode.r Executivo autorizado a crear o Cort
selho Nacional da Immigrac;ão, constituído de dez membros no
mea.dos p~:lo Presidente da Republica. 

Art. 2.0 Será o Con~elho constituido de geographos. antbro. 
pologista~ e sociologos brasileiros. 

Art. 3." Deco~>ridos dois mezes da data de promulgação desta 
lei . o Con~elho apre~entari ao Poder Legislativo um a.nte~proje
cto. creador das norlllas de immigração e local i;( ação do . colono 
no Brasil . 

:\ rt. 4." Re,·ogam-sc a.; dispo~ic;õe:; em contrario. 
Sala das Sessõe5, 21 de Agosto de 1935. - Rc11ato Bo.rbosa .. 
- A's Conuni;;>Ões de Justiça, de Agricultura e de Finanças. 

O Sr . Presidente - Vou suhmetter a. 1•otos du;~.s rerl~cções 
finac-.s .. iú puhlicacla~. 

Approvada a redaccão do projccto numero 120-B, de 
1935 (l! legislatura). que approYa as comas do exercício 
lie 19~4, apresentadas pelo Sr. Presidente da Republica. 

O Sr . Presidente - O projecto Yae a promulgação. 

Appro\·a<la :t redaccfto final rio projecto n. 202. de 
1935. que autoriza a abrir o credito especial de 48:000$ 
p:1.r~ p:~g;~r ao!> professon:s Enod i da .Rocha L ima e ou
tros. do Coll~gio Pedro II. 

O Sr . Presiden te - O projecto "·"e á sancção. 
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Em;onLra-se, tamuem, sobre a mesa e vou submettel-a a \'"Otos, 
c.m virtude da Camara ter concedido urgencia para o projecto, 
a seguinte 

Redacção final da e111CJrda da Cmuara dos Deputados ao projecto 
do Senado Fedcralll. 245, de 1935, 1. _lcgislrl/ura, que IJIII<~ri:a 
o Poda Exr.cuti'Vo a entrar em accõrdo c<n1~ o go-;.'cruo do 
Eslado do Rio Grande do Srú, para o fim de organi~ar a 
Uni;:crsicfadc de Porlo Alegre. 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 2.• A üni,·ersidade de Porto Ale,<rre se reger~ pela le
gisla<;ão federal sobre o ensino. e os instituto~ que a ella ~e incor
poram continuarão no gozo dos direitos. garantia3 e vantagens em 
que se encontram. 

Sala da Commissiio. 14 ele Setembro de 1935. - Valente á~ 
Lima. P residente. - Heitor ilfuia.. Y . Corrêa da Costa. 

ApproYada. 

O Sr. Presidente - A emenda Yae ser rernettida ao Sena
do Federal. 

O Sr . Agenor Monte ( pda. ord,•m) Sr . Presidente. repor
tando-me á questão de ordem suscitada pelo nohre Deputado \Van
derley Pinho. na Sessão de se.xta-fcirn, em que S. Ex. pediu que 
fosse remettido á Commissão de Constituição e Justiça o sub3ti
tutivo ao projecto n. 75-A. afim de que eosa Commissão o estu
dasse e, em seguida, apresentasse noYo substitt<tiYo. - pergunto 

a V. Ex. se essa remessa teria sido feita. 
O SR. PRESTDE~'IE - O projecto foi remettido á Commissão. 

O SR. AGENO'R ~TO.?\: TE - Pois bem. Sr. Presidente. na 
qualidade de relator do projecto em aprec;o. sinto-me no dever de 
trazer á Camara alguns esclarecimentos sobre considerac;õe;; Íeitas 
relo nohre Deputado. o Sr. \ Vanderlcy Piaho. 

§ 1." do art. 163 da Constituição determina o seguinte: 

"Todo· o brasileiro t obrigado ao juramento á ban
deir:t nacional. na íórma e sob as penas da le1. " 

F oi em Yirtude clesse clispositiYo constitucional que a Cama
ra. logo após o 7 ele Setembro. do anno findo, recebeu uma repre
senta<;ão assi~Tmda por pessôas r;rad:ts e altas :tlttoridades do Paiz, 
pedindo a elahorac;ão de uma lei que permitti:;se a e.xecução do 
alludido dispositivo da nossa Cart:~ ';\f::~gn::~ _ 

Tal representac;ao foi encaminhada á Commissão de Seguran
ça Nacional e, ahi. a mim distribuída. O meu parecer declarava 
que a Couuuissão. loll\·ando a attitude digna e patriotica dessas per-
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.sonalirlade.c;, aguardava o momento para se pronunciar, isto · é, a 
propria Commissão. opportunamente, apresentaria um projecto ou 
a;:uardar ia o que iosse offerecido em plenario, por qualquer um 
dos Srs . Deputados. 

~aturahnel1te. attenclendo ao appello d.:ssas personalidades e ao 
que Íicou resolvido na Commissão de Segurança Nacional, o no
bre Deputado-e meu prezado amigo, Sr. Domingos V elasco, apre
.st:ntou um projecto que permittia a e.'\:ccução do referido disposi
tivo constitucional. Esse projecto, enca111inhado á Conuuissão de 
Segurança Nacional. novamente n1e foi. da.élo a relatar. Em ple
nario, a propo~ição · recebeu algumas emendas; creio mesmo que 
duas, da autoria do .c;enhor Deputado \Vanderley Pinho. 

E1i1 terceiro turno já se encontravCL o projecto,. qúan<.lo a Ca-
. mara recebeu do ?.1inisterio da Guer:-a. algumas · suggestões, que, 

na opinião do :'l:firlistcrio, viriam melhorai-o, sobretudo no tocallte . 
a certos dispositivos que poderiam prejudicar a applica<;ão da lei 
do sorteio militar. Attendendo a essas suggcstões, a Com missão 
de Segurança Nacional entrou em entendimento com o Estado
il1aior do E.xercito, orgão technico e que bem podia oriental-a, 
no sentido de afastar qualquer obstaculo porventura existente no 
projecto originaria. < 

Quero salientar aqui, tambem, o esforço e a dedicação pres
tados pela · nossCL i1lustri3sima collega, Dra. Carlota de Queiroz. 

O SR. Do:-n~co:> ·vl'.LASCO - )Juito bem. 

O SR. AGENOR ).!ON'TE - Da collabo,.ação havida com 
o Ministl!rio da Guerra, surgiu o referido substitutivo. 

O no!Jre Deputado Sr. v\'=derlcy Pinho, julgou por bem, na 
Sessão de se.xta-feira. fazer, em tomo da materia, algumas consi
derações. apenali cabíveis. no que se refere á. redi!cção. Realmente, 
ha alguns termos não apropriados, no !JC"Ojecto S:.lbstitutivo, o que, 
aliás, seria iacilmemc sanado pela propria Commissão de Re
dac.:ção da Calllara. 

Diz o nobre Deputado: 

''Ainda o projecto esr.ab~ece que se faÇa o juramento 
da bandeira nos menores arraia~s, no~ mais reconditos 
districtos ruraes onde exista uma unidade de policia. As
sint, onde houver quatro soldados e um cabo. se farâ., com 
toda solenmidade, o juramento á bandeira." 

:Xão tem razão S. Ex .. que naturalmente desconhece o que 
seja unidade militar. Esta nao é uill destacamento de policia, sob 
o commanc.J.o de um cabo ou sargento. ou mesmo soo o commando 
de tlm ofiicial ,;ubalterno. A unidade militar. definida os nos50!:I 
regulamento~ e leis, começa com a companhia isolada. i,:to t!, a 
que tem administração autonoma. porque mesmo essa. companhia.· 
dentro do batalhão . não c! uma unich1dt. mas ~ull-tmidad~. Uni
dade militar é o ba.talhão d~ · infantaria. o gntpo de artilharia, o 
esquadrão de cavallaria. 
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Vi::se. assim. Sr. Presidente. que o alludido substitutivo. no 
art. 4.". bem definiu a competencia das autoridades que poderio 
com·oca-r os cidadãos para o juramento do dia 7 de Setembro: 

"Art. 4." A con\•ocação será feita: 

- a) na Capital federal, pelo Commandante da 1." R.t
l'{iãu ~filitar: 

· b) pelo Com mandante do corpo dt> patente mais ele
vada. onde :;e aquartelarem unidades do E:'i:ercito e da. 
Marinha; 

c) pelo director de Repartição Militar. onde não 
hou\'er tropa do Exercito e da Marinha. 

d) pelo Commandante .de unidades das policias mi
litares. na falta das autor-idades acima' enumeradas; 

c) pelos jui.zes de direito nas sédes das Comarcas. 
pelos ju izes municipaes na sede · dos termos e pelos juizes 
districtaes. nos districtos. quando ahi não existirem uni 
dades do Exercito. ela Marinha e das Policias :Militares, 
nem repartições militares." 

Não acontecerá, pois, o que suppoz o nobre Deputado senhor 
\~..-anderley Pinho. 

o s~. VV'>.z.;nERL.Ii:Y PDWO - Estou chebrando agora ao re
cinto, de sorte que peço a V. Ex. a fineza de e~clarecer-me. 

O SR. AGENOR MONTE - Dizia qu~. clea.nte do e:\':po~to, 
não se poderia verificar o que V. Ex. temia. isto é. um cabo. em 
determinado Jogar onde só houvesse elle e mais quatro praças. 
convoc;a.r os cida.dãos para pre.starem juramento :í. bandeira. 

O SR. WANDERT.EY PI?>HO - I sso me parecia e me parece, 
pois o substitutivo declara que. onde houver uma unidadt> de po
licia. ahi se fará o juramento á bandeira. Procurei conhecer o 
s iptificado da express.~o ' 'unidade milit;o.r". e soube ser o con
junto de soldados commandados por um superior. Dra. q~1atrn 
soldados commandados por um cabo constituem. de accôrdo com 
a informação que pude obter nos lexicos. unidade militar. 

O SR. AGENOR ~fONTE - V . Ex. deveria colher o si
gnificado da expres:>iio· na~ leis e re_!;!ulamento~ militares. 

O SR. \V:\NOERT.F.Y Pr~'FTO - Como a definem ? 
O SR . AIGENOR MONTE- A unidade militar começa com 

a companhia. isso me.:mo quando tem administrl'ção autonoma. O 
proprio substitutivo. prevendo a hypothese a\·entada pelo nobre 
collega. preciso11 a..~ autoridades que poderão h.zer essa convoca
ção. Tanto assim. q-qe. nas s~des das Comarcas onde ha destac;a.
mentos sob o commanclo de sar~ent<>s e mesmo officiaes subalter
nos. · a cmwoca.ção será feita pelos juir.es de direito, nas sédes dos 
municípios. pelos juizes municipaes. na séde de~ termos e pelos 
juizes districtaes. · · 

0;: proprios oHiciaes. clele~do:: da Junta de Recrutamcn~o. 
que os ha em diversos município~. não poderão tamhcm convocar, 
.porquanto tal Junta nlio constitue repartição militar. de vez que 
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os vencimentos dos officiaes que a sen•em são pagos pelo depar
tamento competente. ou sej~ a drcumscrip<;ão do recrutamento . 

O · SR. PHESJOE~"'l·E - Advirto ao nobre orador que está a fin
dar o tempo de que dispõe. 

O SI~. AGENOR MONTE- Vou termin:tr. 
Está a.fas.tado. as!"im. o ridi1.-ulo tjUt: ::.-uppunha o nobre Depu

tado Sr. Wanderlev Pinho. 
O SR. '~' .. \NoruEY PrNHO - Não suppuz ridículo algum. 

Seria incapaz <le taxar de ridículo llualquer pr<>jecto assignado 
por collega. Tenho o direito. todavia. de declarar que considero 
errada a c:lisposiçãó. chamando. por isso. a atten<;ão da. Commí~ão. 

O SR. PRF.Sinl'.h"'TI': - Attenção ! E.o;tã. terminado o tempo . 
O SR: AGENOR MONTE - Preciso dizer mais duas pala

vras ~obre a oracão de outro dia do Sr. \Va.nderle...- Pinho. 
Declarou S. E.-,: . a certa altura : · 

"Em tem-po de paz. as obrigações das mulheres para 
com a se~rança nacional resumem-se· no cumprimento 
desta 1 e i . " 

E accrescentou o § 7. • : 

"Para as esposas e filhas solteiras dos homens mo
bilizndos para a guerra. o destino de mobili?.a~ão é o 
lar ... '' 

o SR. vr ... ,,,..l)ERI.F.Y Pnmo - Ahi não ha ridículo, mas ir
risão. 

O SR. AGENOR MONTE - O nobre Deputado disse: 

«y. E..-,:. imaginará. Sr. Prt:sklente, que "o destino 
de mohi1izac;ão>~ será talvez um hospital da Cruz Verme
lha. na rectag·u:~rda das for~. numa fabrica de ntndura.~. 
de onde as mulheres possam prestar servic;os ao Paiz em 
guerra. Não .. A.nui. o "destino d~ mobili:lação" é o Üe;:
tino de uma mobiliza<;ão estatica. E' o se~inte: ". . . O 
destino de mobilização será o oroprio lar. de fõrma a ga
rantir a estabilidade da familia. sem prejuizo da sua co
operação nos interesses do ·Paiz . " 

Quero crer que as filhas solteiras. que estiverem nos 
colle~ios. tambem serão mobilizadas para o lar. afim de 
prestarem esses serviços de ~stabilidade da família." 

O SR. WA~nr-:Ru:V" Prxllo - Pelo dispositivo cja lei, terão 
_que sair do;: collegios, afim de irem para o lar. garantir a esta
bil idade rta i amilia. 

O SR. A1G'ENOR ::\fü~TE - Qualquer l~igo que leia o te,.."to 
poderá ver i ficar o contrario. 

O S R . WAXDERL'EV Prxl'to - V. E_ ... ;:. não pê>de affirmar isso. 
Quem ler a lei terá de dizer exactamente o que eu disse. 

O SR . .A.GENOR ::\WxTE - O pensamento do legislador 
· foi acautelar a tranquillidade do co~batente. Nas linhas de com-
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bate, ficará certo ela cstabilicla<lc <lo seu lar, porque as mulheres 
não serão obr1gadas a prestar sen r1ços militares. 

O SR. WANDERL EY PlN·HO - Pela Const-ituição, embora: er
ra-damente, ellas são obr igada:; a prestar taes serviços. 

O SR. AGENOR MONTE - No entretanto o proiecto não 
as exclue de cooperarem no:; interesses do Paiz . A nossa histo,·ia 
está. repleta de caso:; dessa ordem . No momento opportuno as mu
lheres brasileiras saberão cumprir seu dever. 

o SR. w.~NDERLEY PINHO - Sem precisar de dispositivos 
de lei~ ou da Cunstitu!c;ão, tivemos as nossas J oaona Angelica, 
Anna N ery e outras. , 

O SR. AGENQR MONTE - O projecto não a~asta a · col
laboração feminina. não pro!=:creve a !'ua sarlia, virtuo!'a e bondosa 
actuação. 

Mais acleante. o nobre Deputado di;: o sc~uinte: 

"As autoridades diplomaticas ou consulares deverão 
fornecer um certificado d~ juramento á Bandeira, aos 
brasileiros que ali o prestarem ... " _, 

Ali, onde ?" 

Pergunta S. F.x. 
Naturalmente na séde dos Consulados. tkts Le~ac;ões uu das Em

baixadas. 
O S"R. \V ... ::mERLEY PT~no -Não está declarado ahi . O te.'<tO 

está pessimamente -redig1do. 
O SR. AGENOR ~10:-.JTE- O Sr. ·wanderle\' Pinho ainda 

allude a "um certificado de juramento á Bandeira", é estranha não 
ser esse certificado definido no ,;ub3titutivo. -)Jada mais claro. es$~ 
certificado ~erá 'definido pela regt1lamenta~ii o da lei. · 

O SR. WAXD~>RLEY PJZ'Ho - Não appello para re:;,'l.1hunento~. 
FaçamO$ a lei como de.,·e ser feita. 

O SR . . • '\.GENOR MONTE - E ram essas, Sr. Presidente, as 
considerações que clesejaya fazer em torno do a~sumpto. (Jl1cito 
brm). 

O Sr. Presidente - Passa-se á Yotac;ão da materia con-
3tantc do an1lso: 

Vola~cio do projcclo n. 4~A. de 7935, (1 ." h•gislalura). 
dctcrmi·ua11do .mlario mínimo para os /rabullladorcs de ban
cos em geral. com parcures COIItrarios das Commi.rsõcs dr 
L~gi.slaçtio_ Social c de Fina11ças. com declaraçlio de voto 
dos Srs. loüo B cro/.do. Alberto Sun·k c Adalbcrlo Camar
go. c -.loto rm separado do~· Srs. Laatc Sclttúa/., Odan B<
:;crra c Carlos Reis. dcvcudo prcccdu á votaçcio o r.·qtt-.. :
rimruto do Sr. Thompson Florr,ç (1." discussão). 

O Sr. Presidente - Vou submctter á yOtos. o requerimento 
do Sr. Thompson Flores . 

.-\pprovado . 
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O Sr. Presidente - Em Yirtudc da aonrova~ão do rcaueri
mento do Sr. 'Phomp~on :Flores. o projecto vrl.e. á Commi~!;ão de Con
stitui<;ão e Jmti~;a. 

Vot(I(Õo(l ao twnfccto n. 110 A. nc 1934. dispnndo so
hrr tH st:r<.'ÍçtM fie turismo nn t>nrtn rln Rio rll' Jant:irn . e 
cnitccdcnda rra Tmtring Clrtb da Bmsil a assÍ.ffrncia te
clmica ãc dirr:cçlio dl!sst'.t scn·iços (3 ... disc~1s~ão). 

O Sr. Gomes Férraz - (P(frtr fncnminlrar n r·otnciio) 
Senhor Pr·e~idente: Sou dos que cornnrehendem que o t\lri!'mo be.m 
org"anizado' éoncorre. effica7.Illente. para augment~r as renda~. é l)m 

grande factor de _prosperidade para o paiz e um dos seus melhores e 
maiore:> elementos ou vehiculos ele propa~nda. Sahcmos C]ue na S\\is
sa. na Ttnli:t . roa Allemanha. na França e em outros pllizes. avultados 
!':ào o;; lncro~ que o era rio publico :lU fere do turi~mo : e. o nm:~o 
auerido Br:~~il. dotado nela natureza de tudo auanto é bello e :~ttra
hcnte. auxiliado neto brac;o do turil'mo. egtá fadado á conquista de 
~·Tannes oersnectivas de nrogr~~so nesse sentido. 

o s~. 'DrNI7. Ju:nnR - Para isso. precisamos !nl-Star muito: 
senão não terá. (. 

O SR. GOMF.S FERRAZ - Possue o Brasil. Sr. Pre~idente. 
para chamar a attencão elos estrans:-Piros que no~ visit:~m . ine~tima
veis e incomna.raYeis the$ourns de bellezas naturaes oue encerra e~ta 
!n":tncle metropole. ,iá apoellidada. nos dithyrambos do~ seus cantores 
- "lirlade ~r:~ravilho~a". "cheia de encantos mil. .. " 

O ~~t. 1>nn.z Tt.l J~;foR- '~Cid11de arti>-tica " . 
{) SR. -GO'M!ES FERRAZ - Além di~so. nara fazer a delícia e 

o emhevecimento dos- tmi~tas, sempre exigentes e ávinm: de sensa
ções noya.~ ... 

O SR. -Dn:v: Ju.xYOR - A este respeito precisamos t ambem de 
bons hoteis. 

O SR. >GOl\rf'ES -FF..RRAZ - O ~rasil. Srs. De..,utadns. T'O:<· 

::ue infindos recanto;: edenicos espalhados por toda a vastidão do 
seu territorio. 

Se a!'sim nenso. não serii. entretanto. -de se e!'tranhar affinne 
que o nrojecto n. 110-.'\. di5nondo sobre n ~erdco de tt1rismo no por
to do Rio de Janeiro .. não Pstá em condiciíes de se.r anprovado pel:t 
C;~mara. motivo nela qual lhe re~~;o o meu YOto. 

:\~ razões que me arrastam a esse nrocedimento !"ão varias. 
S r . Presidente: O t\lrismo. soh qualquer al:necto - ue o !!ncar!!

rr.o~. é materia da exclusiva competm!=ia da Prefeitura do Districto 
'Federal. oue. nara es!:e fim. em \'Írtude do decreto municipal n. 
5.297. de 24 de D'ezemhro d>! 1934. mantém um departamento com o 
t')u;J.l rlispende annualmente a ven:a de 6.646 :245 :000. conforme se 
Yerifica do decreto n. 5.311. de ·31 de Dezembro ·de· 1934. isto é. aa 
lei orcamentaria para o e..xercicio de 1935. 

O SR. S:\LL'ES iFrr.ffo - Po~~o );.\r~~ntir que V. Ex. está com
mettendo ~.ande indi!:cre,ão. porque ninguem ~abe da applicaçã,o 
dessa ·verba. 

O SR. -GOMES FERRAZ - Em todo ca..;o, a verba e};:iste no 
papel. .. 

o SR. s ... l.l.'ES FrLno - E é consumida. 
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O SR. GO?vlES ·FERR.:\Z - E que. C: da comjlr:teucia do Di~
tricto Federal, ·j>á o d::cidiu esta Camara. quando appro\·ou a en:en
da n. 13_. que a dignissima Commissão de Finança,; offereceu ao 
projecto n. 101-A, referente ao orçamento da receita e despesa para 
o anno vindouro. rejeitando a verba de 300 :000$000 para occorrtr 
a~ despesas de propaganda turi~tica, consignada na proposta ,·inda 
do :\Hnisterio da Ju:;tiça. 

O SR. HF.NRIQCF. Dou;woK1'H - ::\"Ia~. áhi, o fundamento ioi di
ver~o. 

·O S.R. GO.:\'f•ES FF.RR.-\Z- E,;t.í. ~:scripto no parec~r da Com-. 
mi!'são de Finanças. subscripto pela unanimidad~ de ;eu,; membro;. 
mais ou menos. o sl!guinte: 

".-\ Yerba não den! ser admittida. porque a propagan
~b do turi~mo é attribuic;ão da Hrefe!tura e. a consignação· 
dc~:;a ,-erba importa na dualidade de sen·i,o~. ·· · 

O Sk. S,\l,tEs F11.no - :\fuito uem. E' isso mesmo. 
{) SR. CO.:vt!ES FERRAZ - Esse parêcer. Sr. Presidente. 101 

appro,·ado pela Camara. nem esta poderia agi r de. outra iorma. :1 
\'iSta do que di!'pôe o art. 15 da -Constituição Federal. 

01amo a attenção da Casa para este ')Onto. isto é. para a ne
nhuma razão de ser do projecto. que já vem de Onmbro de 1934. 
época em que. por assim dizer. o Districto .F ederal ainda não ;.e 
achava ingressado no regime constitucional. i:."to é. não t inha Gover
nador. nem Camara :Yfunicipal. ~endo que. o parece r des,.~ projecto 
toi dado pela antiga Commissão ele Finança~. 

-Qra, Sr. Presidente. de ,-ez que se trata de mat~ria pert~ncent~ 
i•O Legislati-vo •::viunicipal. e desde que esta Camara recusou uma ver
ba de 300 :000$000_. para o mesmo fim, ao Sr. ::\finistro da J u~tic;a . 
4ue é governo, claro está . ue não poderá hoje votar em ~entido 
contrario. 

O SR. HE:->RlQUE Dou,:woRTH - :VIas o \'Oto da Commis~ão de 
Finanças não foi baseado ~xclu:3ivamcnte no fundamento que V. Ex. 
;~cab<l de ler no parecer do Relato r. :'\'a realid<1de, não poderíamos 
conceder ao ·Governo Federal a importancia de 300 :000$000 para tu
r1smo, porquanto. evidentemente. esta quantia seria ridícula par~ o 
c.-bjectivo por ella collimado. Seria. com cert~a. despesa inutil. E ,;tc 
o fundamento principal do voto da Comniissào de Finanças, no ca~o 
;~. que V. Ex. se refere. 

{) SR. G0:\1ES :FER:R:\Z - -Lastimo immensameme discord:'-lr 
da argumentac;ão de V. Ex .. porque o parecer diz o contrario. O 
pnrecer-apn:scnta ra~õcs jurídicas, tão sómente . 

. O SR. HEXkiQt:e: Doo,;woRTH- O parecer do R-dator r:xprime, 
na realidade. seu pen:<amento pe~soa!. muito embora V. Ex. pos~a 
allegar que o \"Oto da Commissão te1;h<< e:1dossado tal parecér. 

O SR. -GOMES FERRAZ - O parecer foi subscripto por to· 
dos os membros da Commissão, sem re;;tricção de especie a lguma. 

O S R. HE:XRlQ!:E Dou:>woRTll - .-\gora. qu::..ndo foi recusado 
esse credito de 300 :000000. tambem. foi. eg-ualmeme. o de ....... . 
200:000$000 para propaganda no e.-.;:terior_. _porque o Departa mento, 
subordinado ao ::0.·1inisterio da J u:;tiça. não podia ter credito para 
p;-op;~ganrla quando foram re.dnzidas as propri~s verbas do :\Iinis
t~rio do Exterior_. a quem incumbe, como func<:;ão da sua acti,·idal.k. 
a ·propaganda no estrangeiro. 
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o SR. s .. u.i.Es FILIIO _:__ o argumento de v. E:<. não iíwalida 
o que está dizendo o nobre orador. 

·O SR . OOMJES •F'ERRAZ- Estou discutindo o projecto ape
na.> sob o aspecto juridico. Mas, albn da razão jurídica, Sr. Presi
-dente. ha uma outra muito mais importante. que é a precaria situação 
financeira do Pai7.. . . · 

o s~. SAr,r_r.s FIY-110 - 2\1uito bem ... 

O SR. G0:\1lES :FERRAZ·- ... que não permitte que a Na
ção dê de mão beijada uma verba que attinge a mais de 140:000$000. 
rro\'enientc da venda de ingressos no cacs do porto desta Capita l, 
conforme se verifica do • uadro demonstrati\·o, junto ao anne..~o. a 
uma ~ociedade cuja utilidade eu não contesto. mas, que não está nas 
condi~Õt's de ser beneficiada por essa forma. E por que não está 
nas condi~ões de receber os favores que o projecto lhe outorga? 
rorq11e, nos termos do art. 2.• do prvjecto n. 24, que me parece já 
l~i em Yigor. por isso que o apprm·amos logo no ·inicio das sessões · 
desta Camara, o Touring Club não satisfaz a nenhum dos requisi
tos desse dispositivo. O governo só deve fa,·orecer aquellas institui
ções que se ,de~tinam u amparar os desvalidos ou enfermos. a ma
ternidade. a infam::ia: a ,;occorrer as famílias de próle numerosa; 
a estimular a educaçãd' eugenica: animar o deseuvolvimento das 
sciencias.. das arte~. das letras e da cultura ; em fim, proteger os 
objectos de interesse historico e o patrimonio artístico do Paiz. 

O SR. HE);'RIQUE DoJ>~wORt'H - .~'fas V. E..~. se refere a um 
projecto que não e!;tá approvado !Jtla Camara. 

O SR. G0!\1!ES •FERR-.1,.2 - Affirmeí que me parecia ser lei 
em YÍ~or. 

. O SR. HE);'RIQUE DouswoRTH - _'-\ffirmo que não i lei. mas 
apena.> projecto que está em exame na Commissão de Finanças. 

O SR. GQ'!\·IiES ·FERRAZ- Que o seja. Em t odo o caso esse 
projecto faz referencias a varios artig-os ela Con"tituic;ão 'Federal, 
138 letras "a" e "c", 14S e 5, XIX letra "m" e aos decretos ns_ 
20.351, de 31 de Agosto de 1931; 23.071, de 14 de AgMto de 1933 e 
outros. 

O SR. HEX1UQv<: DonswoR'l'n - ?-.Ias ainda é projecto. relativo 
a subvenções. 

O SR. GO:YIES FERRAZ - :1tiuito bem: t! justamente ao que 
qtteria chegar. O Toming Club não tem esses requisito~ para. rece
ber ' uanrias. nem mesmo a titulo de subvenção. 

O SR. HENRIOt:E DonswoRTH - Não poderia receber. 
O SR. GO?.f.ES FERR.-\.Z - O Sr. Presidente da Republica, 

ainda h<~ pnucos d ias, ·vt:tou um projecto em q~1e .se est.1.bel!!cia um 
auxilio. aliá~ digno de toda a sympathia., tanto assim que a Camara 
o appro\'ou. a catechese dos índios Cha,·antes, naturalmente influen-
ciado pela difficil :;ituac;ão de nossas financ;a.3. · 

O SR. tHF.:IiRIQt;P.: DooswoR·TTr - Peço licença para um escla
recimento. com o intuito de collabora; na exposição que V. Ex. está 
fazendo br ilhantemente. · 

O SR. GOYf.ES FERR:'.:Z- Bondade de V. Ex. 
O SR. !HENRIQUE Don:.:.woRTR - O projecto n . 24 se refere a 

~\lbYenções, para as quaes c:xiste tWla dotação especial uo orç-.uueiJto. 
Quer dizer que sómcnte d~terminadas instituições poderiam ser 
beneiiciadas com tal \'erba ó_rçamentaria. Isso não implica que iós-
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tituic;õcs de outra natureza não possam receber subn!mjües por outra 
,·e.rba. como na realidade recebem. 

O SR. :GOMES FERRAZ - ;~Ias nós não podemos appro\·ar 
dispo~;ições que ferem a Constituição J;ederal. 

· -Q SR. 1-ú:l:I.'RIQUE DooswoKTH - E' e,·iden·re. Nada póde ser 
votado que desrespeite a Constituição. 

O SR. GOMES if:ERR.t\iZ- .. . e este projeeto como affroma. 
ac:intosa á miseria das nossa,; finanças. miseria que o parecre assi
gnala, dá ao Touring .Club a eoncessào federal de .um serviço que 
)'ertenee exclusivamente ao município do Districto Federal, além de 
entregar-lhe a nssistencia technica e a direcção dus st:n·Í!)OS dt: tu
ri~;mo no .Brasil. Para evitaã que se consume esse atte.ntado, \'OU 

t:nviar ir. ~fesa um requerimento pedindo a audiencia da Commissão 
de Constituição e Justiça para dizer sobre o aspecto jurídico do pro
jecto, com adiamento da ·votação, e, bem assim, da actual Commi5s5o 
de Finanças_. que não fôra ouvida e que j i tem noYa jurispntdencia 
sobre o assumpto. 

Agora, se e,;se. meu requerimento fundado no art. 241 do Re
gimento fõr ~ecusado pela :\{t!$a ou rejeitado pel:t Camõ\ra_. re,;ta-me, 
entretanto. uma esperança; o véto presidt:ncial: O Sr. P residente da 
Republica, justiça ,;e lhe iaça, ultimamente no5 tem dado se,·eras li
c;&es <lt: direito con:;titucion;~l , com 0:1 :<cu;; .,contínuos \'étos ás reso
luções da Camara. (M'uitu bc·m.) 

Vem :i .:\!esa o !"eguinte 

RF.QUF.RDIE!'TO 

Rc uciro nos termos do art. 239 do Regimento u adiamento, 
por 48 hora:;, da \'Otação do projecto de lei n. 110-A, de 1934, para 
que a Commissão de Constituição e Ju;;tic;a diga sobre o aspecto ju
rldic:o do projecto. 

Saia das. Sc~sõe:;_. 16 de Setembro de 1935. - Gome:•· Fcrru::. 

O Sr. Presidente - O requerimento está prejudicado. Só
mente durante a discussão é que a }fesa póde receher requerimentos 
dessa natureza. 

O Sr. H enrique Dodsworth- (Para cncamiulrar u t.•otuçiio) 
- Sr. Presidente. tenho ·duvic.la,; sobre se, ne.~r.a phase do e.."<ame do 
assumpto. o Regimento penni tte approyação do que acaba de sugge-
rir o eminente !Deputado . . 

O SR. Go~rF.s •FF-RitAZ - O iundamento é o artigo 241 do Re
gimento Interno. 

O SR. HENRJQl:JiE IDODSWOR'PH - Na hyporhese de que 
o Regimento consinta no deierimem:o deste pedido, st:ria a.o mesmo 

. tempo fa,·orav'el, pelo desejo que tenho, erri todos os assumptos. de 
que elles sejam melhor esclarecido~; pelas Cómmissões Tcchnicas, em 
face de duvida.~ oppostas por algum dos Srs. Deputados. • 
. Não sou relator do projecto na Commissão ele Finanças. Devo, 
entr~tanto, ~clarecer ao nobre collega. que. recusando uma ,·erba ao 
Governo Federa I, de 300:000$000, para desenvolvimento dos serviços 
de turismo, o que a Commissão te,·e em vista foi, principalmente, 
evitar uma despesa inutil, dada a desproporção entre a quantia que 

o • •• 



Cima-a aos Oe~oos- Impresso em 2610112015 15·33 - Pá!) na 343 ae 358 

- 314-

:;cri:~ destin:td<t a e5~e,; ~ervic:;os e. na re:~lidade, o quonlu-m indis
pensa n:l a um trabalho efíiciente. 

:\ Commissão não entrou na apreciação do illustre Deputado. 
qne. in ft:lizmen te, :;ó a faz agora qu<qtdo o pr!)jccto já e~tá em ter 
ceiro turno, afim de ~er votado. sem o (JUe . .-stou certo. teria ]e\·ado 
e:m conta as objec,i:,c,; )ei'<Jntadas por S. Ex. 

O que irr.pre~,;ionou a Çommis~ão não foi • ue o Governo Fe
deral !;e em·oh·e~~c no,; serviçal' de turismo. nem ella, absolutamente. 
examinou o a.-r;ecto da cxclu!'h·a prcrogativa. nesse !'Cntído, tio ~o~ 
vemo elo Disrricto Federal , O fJllC a imprt:ssionou foi mna solicira
(';10 clrJ Go1·erno -Federal. Uc 300 ;()(!IJ$001J, para ,;en·iço~ ;:ubprdina
dos ao :'llini~~erio tl:l Ju!>liça. quando essr. quanti,a ~eria clespendirla 
i7nproficnamcnte d;ula a sua e~casscz. p:tra o prnpo~ito que col li
nia\·i:i. 

() arglmlelllo dn nobre Dt·putado. porém. não poderia deixar c!t.: 
~<:r :wreciado ne:-t:.: in,;tante. porquanto ~- Ex .. que ~u~citou un1a. 
<1uestiio ele ponto ele \· ist;~ cr•n~titncional, ~t: lnl•strou conveuciclo ck 
qm: u erro pon•eutura comm~:ttiuo nel:l Camara pndes~e ~er C:'l!'ri
~iclo pelo Sr. Presidente tia Repuhlica atnwt!,: do ,-étt~. tbdo~ ~cu:; 
<'11tecedente;; jnridico,; na mnteri11. qne S. F.:..: . acaha de enc:.1.rccer 
:. ronto ele cntenrler que o. l'rt~iclC'!Ht: cl.1 l~epuhli~\ ten1 r.lndo ;I C<lm:Lra 
ultiman:c::ntc. liçijes nota Yei~ de Direito 'Con~tituciona I. 

):f::nos tlf:lo desejo de di;r.er mal rio co,·erno do que pela nc
cc-::::irlnd<: de mostrar os facto~ ta::~ como exi!ltcm. ~ou ohri~;~.-io a 
clcsilludir 0 illm;tre colleg-;~ so!.rc es:<a extraordina ria canacirlade ju
ri,]ic;t dn Sr. Pr~sidente da Repu!Jlica. em rel:v.;ftn ao t•rojecto em 
:,p:"eco. -o nr.hre Deputado não póde e::ntrar que ,., rre~idenrc -:l1t Re
;1\lblica v.:te este nrojecto soh funclamcnto con~titucional. r.or ncr
trnccr o scn•ic:;o d~ turi,.;mo txclusÍ\·amt-nte ao \.o\'l·rno dn n::<trict•> 
Feclcr:l( de \'t:7. une elle proprÍ•J fui qu~rn ~olicitoll :i Camara a ,-ot:l
çiio de ~00 :000$000 r.ara turimto no .:\rini::terin ela lu,;t:c:;:t. 

O Sk. Grntt-:s F't-:t:lt.\7. - ).lfas nara o )fini::terio dlt T•:~ticn é
r·t~tra c t>i:"a. 1\e::h: ronro eu e::1arin de acc-:>rdo . .\'iio conco~d:~ri; :'-:: 
t(l!'~e para. umn instituirão particular. :·o rqlle cr•llCt:,.::ão de::sa nrclem 
,:, r:ódt: ser icil:l pelo Gl)\'t:rnu F'ctl.::ral. ~~o~ ::'ITunicipios ou ao,; F.::
!?.clo ,;. 

O SR. HEXR!Ql..'E DODS\VORTH - V. Ex .. ne~te parti
cuia~. _i;·, e,;tá fa;r.tn!lo mn:t !:'r;mdl' conc::,;~iio qu:tnto ft doutrina t!Ue 
t:XJ)IJ;( U:t trilJuna. por Clltelldt:r que 0 ;;Ct"\'ÍCO cll' t\lri_.;rnl) pert::I1CC, 
J·t'la ·Cat1!'tituição, exclu~h·amcnte ao T>istricto .Feder:~!. 

O SR. Go~t 1-:s F~;tltl .~7. - Ne::sc sent ido decidiu a Commi,;::;i.o 1le 
!-'inanÇ;~s _ 

O SR. HE):R IQtJE :f:'ODSW·ORTH - V. Ex. ni'n ~;.,1,. trnn
~i.~ir. portattto. ctr. que o -Go,·ernn r~dE-ral 50licitc ~00 :000$00() para 
turi~mo numa ,.c_rlm do :'l'finisterio d11 ,lu~tiça. 

() Sk. Go:.tF.s F~:KRAZ - :\~ri hase."ld·'l no p:trecer da CoiHtnis_.:ão 
ele Fin:•nc:.s. ao oual V. F:x. dt:\1 a,.sclltimcntfl. 

O SR. Hf::NRTQUF. DODSWORTH- Esrou me valendo das 
propri~s naJa,·r:t5 de. V. Ex. proferida~ da trilmna d11 C:1m~ra. 

O St<. Go:.n:s r-~:tu: ,\z - :\í0:1trei. :t~!1a.s . :1 tlu:tlirlad~ lle se.-
,.:c:;os. 

O SR. HENRlOUF. DODSW·OR1~H - V. F.x. !'! mamou 
cllmpens<ld~ do hrilha;ne e~ forço que fez da tribu~la, para que o pro-
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jecto não fo~se appro\·ado, imocando a possiuilidade de véto do Pro:
sidentc da J{epublica ao mesmo. 

Es~e \'éto é impossível porque o proprio Governo F.:deral é o 
j;rim<.:iro a. entender que o st:n-iço dt: turismo não é exclusivo do 
Districlu Federal, tanto assim •1uo: solicitou \'l:rlm vara estt: objccti
YO, a fim do: que o ser \'iço fosse exo:cuta~o por uma repaniç:í.o subor
dinada ao :vi inisterio ela Justiça. 

O SK. Go~1ES F~:Ktv..z - Eu dissc que o G•)\:crno ultimamente 
. nos te111 dado Jic~ões . Ainda h~, poucos ciias, vétou o projc:cto sobre 
o casamemo religioso. 

O SR. AKTil U R S,\f':Tos - .Protesto, porque entendo que o véto 
do l.,n:sidentc: da .Republica é ah~olutamcnte in:;ustcntavd. 

{) SR. GoM~S F~:KKAT. - E' insustcntan~l, mas o que \·ac acon
tecer é que, amanhi't, a maio•·ia desta Casa concorcl~tril co.m o ,·éto, 
quando elle fõr subrnettido :'L vota..;ão. 

O ~K HE).JJ<lQUE l.).Ql)SV\'o0R1'H- ~ão de~ejo entrar na 
avrcciaçào do véto .opposto pelo .1-'rc:;id::nte da Republica á questão 
clr, c-•samcnto religioso, por ,m: não pcrtem;o ú Commissii.o cle Ccm
stituiçàu e Justi(;<L1 ·a uuica L!L!e ~c puueria mostrar mt:limlraua, me
nos com o \'~tr, do que com o~ fundamentos do mesmo. 

O réto ao projecto relativo ao casar.k.nto religioso é apenas 
!.!ma dcmon!ltraçào c1· identc dt: que: o Gun:rno não tem or iemação 
~obre mat:::ri:l alg uma. Não c.le\·emos admittir que <•Ssmnpto tiio im
vortante, encaminhauo no · plctia rio da Camara por um /cudrr que 
mterprcta o pensamento do Go,·erno, fo~:;e, em :>eguida, sujeito a um 
vét~ pelo Pr.eside;:nt~: da Republic<L . 

. Defencl~rei, por conseguinte, ncst<! particular. a a tt itude d:1. 
Commissão de Coustituiçãu c Justiça, cujos membros me mt:n:
cem·, incontt:stavelmemc. mai~ con fian<;a em materia jurídica, du 
que os precarios, hypotheticos conh<.:cirncntos jurídicos do Sr. Ge;:
lulio Vargas. 

O SK. GoMl' S F~:~Az - Nem eu est!Ju censurando a Commis
.>são de Justiça. 

O SR. HENf<.lÇ)üE. oDODSW()RTH - Voltando, porém, á. 
questão do turismo, devo declarar a V. Ex., que hypotheco, com a 
111aior satisfação, m.eu. \'OtO liO requerimento íom1tlllldo pelo nobre 
Dt:IJUtado, lamentando apenas que a decisão da :;,vrt:Sa. seja contra
ria.. !•da circums~ancia de nfl<! tc::r :;ido apres~ntado em tempo habil, 
que era o mo1nento <.la di:;cu~~iw do projecto. (Muilu bem). 

O Sr. Cardoso de Mello Netto- ( pda ordem) - Se oRe
gimento t~ão irr:pedc, ente11do que a Ca,;a de\·e mandar o prõjecto á 
Com missão de Constitui<;ão c; J Uj;tiça, á \·i~ta da :;~ria duvida con
stitucional le,·antada. 

~O Sr. Presi,dente- O requerimento não pócle =:ler acceito flt:la 
);lesa; po~q_ye . dt:veria tc::r. sido Íom1ulauq no mom.~!l~à da discussão . 
.No tramite da YOtação, ni1o :>âo perrn ittidos n:quc.i-iincntos dessa na
tu re:~;a . 

I: J 

o. Sr. ·Gomes ·Ferraz (Mla. ordem ) - Sobre o requerim-:n to 
q,11e ,apresentei, 1\o s~nt,ido da. au~liet)cia das Commissões de j ust iça. 
e Finanças, já)l9\W~ sôlução -.de }.i. E.x. ? o requerimento é baseado 
no art. 241 elo -Rêgimetiio, que · diz: ; . · 
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Requerendo um Deputado o adiamento de uma \'Otação, 
para audiencia de determinada Commissão, a .Mesa re
cu!'ará submetter o requerimento á considera'<ão da Cama
ra., se 11âo houver relaçãu directa e iiDlilecliata entre a pro
posição e a competencia da Commissâo" . 

De:;ejo saucr se o meu requerimento tem rela<;ão directa: e im
medíata com as attribuições d,essas 'Com missões . 

O Sr. Presidente - Ten: relação directa: não 'se suscita, po
rêm, essa questão. Pe)o Regimento. repito. os requerimentos de tal 
1:atureza só poden.l ser apresentados por occasião da discussão. 

O Sr. Presidente - Vou submetter a ;·otos o projecro. 

Rejeitado. 

O Sr. Presidente - O projecto vae para o Archivo. 

O Sr. Moraes Andrade (pda ordem) ~ Sr. Presidente. não 
tendo podido ouvir o qu~, V. E:-<. annunciou. quando poz em vota~ão 
e:<te projecto; pediria o obsequio de me dizer qual o projecto dado 
como reje.ilado pela . .Camara. ' 

O Sr. Presidente - .Foi o projecto n. 110-A. de 193-1-. 

Votação do projecto n. 193, de 1935. (I" legislatura), 
que crêa, o quadro de officiaes do Serviço de Recruta~ 
mento. com pareceres contrarios das Cotnmissões de SeguJ 
rança e Finanças (J.• discussc7o) . 

Rejeitado. 

O Sr. Presidente - O projecto vae para o Archivo. 

Votação do parecer n. 17, de 1935 '( L" legislatura), 
approvando o acto do Tribunal de Contas qu<: recusou 
registro ao termo de accordo celebrado entre a Estrada 
de Ferro Noroeste do Brasil. Estrad.r de F~rro Soroca
bana. etc., para a construcc;ão de. uma no\'a estaÇão em 
Baurú ( di.tcrt..ssiio 1tnico). 

Approvado. 

Vota.<;ão do requerimento n. 131. ele 1935 (1." 1e
gi:;latura). do Sr. .Furtado de ·~{eoezes. de informações · . 
sobre a .tarifa, na Estrada de ·Fer ro C!ntral do Brasil, 

· para o transporte de. m:nerios (discussão t~n.ica ). 

Approvado . 
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Votação do requerimento n. 133, de 1935 ( 1." legis
latura), do Sr. Thompson Flores .. e. outros, de informa
<;~ sohr~ o funccionam~nto da Commissão de Liqui
dação da -Divida Fluctuante ( disw.ssiio mticu). 

Approvado. 

Votação do re .uerimento n. 134, de 1935 (1." le
gislatura), do .Sr. Plínio Tourinho, de inforrnações so
bre o su~rintendente. da Estrada de Ferro S. Paulo
Rio Grande (discussão 1micu). 

Approvado. 

Votação do· n~querimento n. 135, de 1935, 
(1." legislatura), do Sr. Tei.xeira Pinto e outro, de in
formações sobre. esclarecimentos pedidos ao Ministerio 
da Educação e Saude Publica pelo requeri.mento sob n. 
1.187 (discussão 11nica ). 

Approvado. 

Votação do requerimento ~- 139, de 1935 ( 1." le
gislatura), do Sr. Plinio Tourinho, de infonnações so
bre a reintegração do funccionario João Cabral Filho, 
da Estrada São Paulo-Rio Grande. (discussão ttt~ica). 

Approvado. 

Votação do requerimento n. 141, de 1935 (1." le
gislatura), do Sr. Ahguar Bastos ~ outros, de infor
mações sobre a prisão da menor Genny üleyser ( dis
.clu·sã.o 1mica). 

O Sr. Arthur Santos (Para. cncaminltar a votCiçào) - Em 
· verdade, Sr. Pre!'>ide.nte, o requerimento de que ·fui um dos signata

rios e or a submettido ao conhecimento da Casa.. dispensa maiores 
JUstifica.ções. . . 

Esposando-o ,a Camara. dos Deputados, em cuja altíssima tri
buna tm resoado sempre todas as reivindicações nacionaes, se .soli
darisa com o protesto unanime que se ergue de todos os quadrantes 
do territorio pattio, contra as violencias que. á sombra da lei, victi
mam a menor Genny Gleyser. · 

A sua historia, .Sr. Presidente, é tristíssima, mas, merece ser 
recordada. 

Ha dois mezes, seguramente, essa níenor desapparecia da cida
de· de São Paulo, não obstante declarações reiteradas da Policia 
paulista de que ella não ~ achava presa. A imr>rensa daquell:~:. ci
dade, porém, no firme proposito de descobrir seu paradeiro, depois 
de varias reportagens, encontrou a menor: presa e recolhida a um 

_ dos cubículos da Cadeia Publica da Cidade de Campinas. 
·.; - ·Dias depois publicavam os jornaes um hilh~te em que essa me-

iior;·,burlando a vigilancia de seus ca-rcereiros, havia dirigido a seu 
:::..,: .. ·: .. pae e que é, . Sr. Presidente, ·trtáu grado--o egoísmo desta hora cre-

.. ~ - • +,; • • 
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:r;uscular que ~'amos ,-ivendo, uma pagina de amargura e de dôr, que 
ha de causar, fon;osamentt;, a mais profunda emosão nos corações 
bem fornlildos. (M11itu bem) . 

Ficou desde então o publico sabendo do calvario desta menina 
e de sua t'ia-cmcis atra\'és das prisões do Estado de São Paulo, para 
ft1rtál-a ás providencias asseguradoras das leis, em nome de uma 
i ~rseguição que Í! attentatoria dos nossos foros dt: liberalismo. 

-~té nesta cidade, na Capital do Paiz, Genn:r Gleyser esteve presa 
na sua jornada amargurada pelas cnxovias e pelos presídios. 

· Sob pressão dos acontecimentos foram ouvidas as duas mais 
altas autoridades responsaveis pela ordem publica no ·Est_ado de São 
Paulo e na Capital' Federal. aquelle bacharel em Scíencias Jurídicas 
e Sociaes. este official do- E...,.e,~cito Nàcional,· e- por elles soube ·a 
~ação < u~ Genny havia chegado ha dois annos neste Paíz glorioso, 
C· ~nl de1-eseis annos de idade, into~icada, diúa-se, pelas seducções 
ci~ doutrina liberticida e aqui. e:n terras de Santa Cruz, havia se 
tor·n.ado elemento pernicioso i paz política. e social e ás proprias insti
tuições da Republica. 

A Nação esclarecida, soube mais que o ::VIinistro da Justiça do 
Govt:mo da Republica -endossava e prestigiava essas prisões e que 
Genny se, acha\'3. envolviaa nas malhas de um proce:;so basead!) na 
iamigen~da. lei de Segurança Nacional, que os poderes publicas 
arrancaram da passividade do Congresso . 

O SR. BIAS FoRTES - Com o protesto da minoria. 

Ó SR. ARTHUR SA: ... ~WS- Tudo isso seria profundamente 
ridículo, Sr. Presidente, se não fosse um opprobric lançado á nossa 
civilização. 

Será possível que toda a organização política do Brasil, e a. 
pr_opria ?egura,nça do Estado estejam amea<;adas por essa joven es
trangeira_ de 17 annos, cuja pcrmanencia. em nosso sólo as autori
dades publicas .r:eputam um perigo para as instituições ? 

Sel'á possível que a at'vore da democracia, t:rn terras bnsileiras, 
tenha tão poucas raizes fincadas na gleba e um tronco a podrecido, 
capaz de ir ao chão ao simples sopro da palavra v-ingadora dessa 
communista? 

. Devo dizer, Sr. Presidente, que -reaffinno neste momento, a 
minha crença na· 'democracia e a minha impermeabilidade ~s doutri-· 
nas c.'i:tremistas ·que ameaçam o Paiz, por isso que sou democrata e 
tenho minha ·formação · plasmada den.tro dos princípios democrati
cos é que me r-evolto, com ·todas a s veras do rneú coração, contra a 
iníquiclade que se pratica á sombra das leis dos Estados Unidos do 
Brasil. (muito bem)' contra uma menina que ainda naquella idade 
em-qu~ os po~tas chamam a mulher de meniJ;~a. e moça. 

Não é possível, Sr. ·Presidt:nte, que todi essa apparelhagem de 
que o Brasil' se u-fana, a nossa civiiizac;ão e a nossa cultura, planta
das e êreadas ao SOpro do ~ÓS.SO idealismo ha mais de. CjUatro seculo·s 
em terras do Cruzeiro, a R~publ ica fundada pela nossa livre e.o;:· · 
;;olha ha· ma:is. de meio seculo, não é possív-el, dizia, que tudo isso, 
a paz política e .a ·paz social de que fementidamente gozazr:t~s, impe- ., 
çam que uma· j oven estrangeira viva em nosso convívio e aqu! pre- . 
gue as- suas •doutrinas; sób o pretexto de que essa pregação .atient?-. . " ...... 
contra a esta:bilidade do- r~gime e das instituiçõ~s? _ _,:. ,-.. .-;;::.::- ;.~. 

t 0 0 
:. • 

0 
I o t + • . " ~-

0 
o 0 .. ~ ..... "' 
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O SR. CHRYsosTo?-ro DE -OLl\'ElRA - Emquanto isso, os supe
rintendentes de empresa-s continuam a não cumprir a lei e vivendo 
soltos, causando ao Paiz maior maL 

O SR. AJR{I\HUR SA-NTOS - Saibam os quarenta e tantos mi
lhões de brasileiros que v_ivem nestes oito milhões e meio de kilo
metros quad.rado3, que a-s instituições democratica:- do Brasil, para 
~e manterem nesta ho•·a tristíssima da ,:ida política nacional, preci
sam do afast:a..mento do territorio brasileiro de uma menor estran
geira que aqui não pode viver sob pena de ia.zer periclitar essas ins
tituições e a segurança do E!ltado! 

O SR. ABELARDO MARIXHO- V. E:x:. está enganado quando diz 
que ~ão inst'ifuições .democraticas. Essas não preci;ariam de golpes 
'de violencias. São e.'(actamente, as nossas instituições de pseudo-de
mocracia que. delles precisam. E ' mistér não coniundir uma coisa 
com a outra. 

O SR. :\iR'IIH:UR SAI!~TOS - S r. Presidente. ne.c;te momento. 
meu coração -e meu pensamento se volvem para a terra paulista. para 
aquella gloriosa terra. da qual meu Estad.:> ha menos de setenta 
;u,no.~ fazia parte ; para a terra paulista. que c.xcrce sobre minha per
sonalidade pr-edestinação quasi providencial; para aquella terra pau-· 
j;:;ta, onde se processou a minha forma-:Jào rr:ental ; para aquella 
tradicional 1Faculdade de Direito de São Paulo. onde aprendi. menO$ 
nas palanas dos mestres, do '<1ue 110 ambiente saturado e sagrado 
de tantas pregações cívicas, a respeitar a lei e a amar a liberdad~, 
e onde me armei cavalkiro para os bons combates em prol da Jus
tiça. e do D ireito; para aquella Faculdade e para aquella terra, que 
tiv~ram sempre uma pala'Vra em favor de todos os injustiçados e em 
prol de tudos os oppr imidos ; para a venera,•el .'\.c.ademia da qual é 
r roiessor cathedratico o Ministro Vicente Rio. que com esse titulo, 
se~ndo :>e alles-.t. foi convidado para os Conselhos do Governo da 
Uepublica, afim de que aqui pudesse realizar a s aspiração da terra 
paulista e ser o penhor da bõa execução da nos,;a Lei .).fag-na. Nio 
queremos, Sr. Presidente e Srs. Deputado,, un:a Con::.tituição para o 
gozo platonico de possuirmos uma carta política; quc:remos uma 
Constituição. para que assegure ao Brasil um regime de liberdade e 
de justiça, conforme está nos porticàs .do nosso Estatuto magno. 

Não i isso, desgraçadamente, o que. se vê. E, se me fosse licito, 
iaria, desta cadeira, um appello ao -~1inistro Vicente R.áo, aiim de 
que não desminta as t radições da Faculdade de Direito de S. Pauio_. 
e não traia, com essas violcncias_. a consciencia CÍ'\"ica do ~;lorioso 
Estado de S. Paulo. 

O -SR. AuRELIA~io Lt:'nt: - V. Ex. está sendo proiund:~mente 
injusto. O $ r. -Ministro Vicente Ráo é uma ~ande pt;rsona!idade, 
um eminent-e bras_ileiro, digno do maior acatamento. 

O SR. ARTHUR SA·NTOS- Sel-o-á, Sr. Presidente. c eu não 
o nego, = não encampe S. E.x. a monstruosidade qne se Jaz contra 
essa. estrangeira: · · · · 
· O SR. Dol'nNcos VELLASCO .:._ AsSirn:· não vale a p-ena ser jurista. 

Queremos :tetos. "' · 
O SR .. ARTRUR SANTOS- Não foi is~o. Sr. Pre~icil!nte, 

o c ue o Sr. Vicente Riáo aprendeu nos cursos. e ensina nas aulas da 
Faculdade de .Direito de São Paulo. · 

:· 0 SR. JoÃo· NEVES - Aprendeu e ensinou . . . 
~ .>r·;~··;- ' 

.... -... · ~ '" 
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. SR. .-\:RT·~·UR SANTOS- O ce.rto é que S. Ex. está encam
pando as violencia~ que se praticam contra essa moça, que ha. sessen
ta dias vive escorrac;ada de todos os presídios, escondida, 'transpor-
t~da de prisão em prisão.. · 

O SR. Ac~.:RCIO ToRREs - O Sr. Vicente Ráo é .culto, mas 
viol~nto. · 

:0 SR. A•RTHUR S:\,NTO.S - . . . de enxo\·ia em en.xovia, 
r.uma pa.gina feudal de prepotencia e de arbítrio. . . 

O SR· • . Do!IHNcos VELLAsco - Factos iguaes a esse nunca 
houvt: no B rasil . · 

O SJC . .Al!Et.. ... RDO ?.lARt.:'I'HO _:_ V. Ex. está esquecido dos cofres 
de Cambucy, em São Paulo mesmo. 

O. SR ARTHUR SANTOS - Sr. Pre.o;id~nte, eu já esperava 
e~se eterno e estafado refrão: no passado se praticaram tambem 
essas violencias, e, por isso, de ... ·em ser praticadas no presente e 
merecem continuar no futuro ! 

O S1c A:r.Et..'\lmo 11',-..Rx:xrro ~De maneira alguma. 
O S'R. A'R'IJHUR SANTOS - Eu já esperava dos meus col

legas d<~. maioria esse fatigado refrão, Mas, então, por que se fez a. 
Revolução? Não foi feita sob o fundamento· de que o passado estava 
t:rrado ? 

O SR. AcU'RCIO ToRRF.S - Foi só para chegarem ao poder. 
O SR. AR'DHUR SA·NTOS - Então, con~inuamos na pratica 

dos mesmos erros, aggravados com maiores requintes de violencia.s 
e illegalidadcs? 

o s~. Acu~CIO TORRES -Os revolucionarias de verdade estão 
fora do poder. 

O SR. ·Do!>UNCos VELl.ASco ·~ Como revoludonario, protesto 
:>.gora contra essas violencias, como protestei anteriormente. 

O SR. ~ONTE ARRAES - Est..il-$e fazendo grave injustiça aos 
.revolucionarios. 

O SR. Acl'Rcro ToRRES - A maioria dos que estão no poder 
é constituída dos aproveitadores da obra revolucionaria. Os revolu
cionarias authenticos se afastaram a tempo. 

O SR. ~Mo=-<TE A1tRAES - () nobre collega está accusando sem 
base. · · 

O .SR. AcuRcro ToRRES - V. Ex. sabe melhor do que eu que 
accuso com base. Mostre V. Ex. os revolucionarios de verdade entre 
os que estão nos altos postns da administraçãn da Republica. 

{) S1t. MoNn: ARRAES - Estão todos com a minoria. ... 
· O SR. AcuRCio ToRRES - Alguns até já combateram a revolu

ção. e, hoje, servem ao Sr. Getulio V:argas. O que querem é mandar, 
seja como iôr. · 
· O SI<. PRESIDENTE - Attenção! Está com a palavra o senhor 
.'\rthur Santos . · 

O SR. A;RTHUR SANTOS - Sr. Presidente: Vem-me â me
moria, neste instante, urna ph rase que li numa obra de André Mau
reis, attribuida ao Duque de Devonshire, em situação. identica: 
'~Póde ser que tudo isso seja muito claro, mas ;pio comprehendo 
nada!" 

E'' o que occorre, agora, commigp. PócÍe ser que tudo isso seja._ 
muito claro . · · 

: A violencía que ·soffre essa menor é .um desrespeito á · Jei. um . 
arbitrio, uma demasia, uma illeg-.Uidade, mas, ~~' Sr. ·Pre.sidente, n~o-.:: · .~.;'::;: 

. . . . ...... _.,.-
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compreh~ndo coig ilsuma, ou por outra, comprchcndo, apenas, que 
é um quadro da miseria que vae por esse Brasil a fora, sob a tyra-
t.la do Governo da Republica. (M1tito bem). . · 

Srs. Deputados: E' preciso que, neste momento, a. Camara, toda, 
Deputados, minoria e maioria, e a repr~sentação classista, que a inte
gra, sejant todos uma unica voz a bradar para que, em nome dos 
sentimentos de humanidade do povo brasileiro e e em nome das suas 
tradições liberaes. ,cessem essas arbitrariedades, bastem essas violen
c:ia~! (Palmas prolrmgcrdas. il1uito bem; muito bem, O orador é 
CmiiP,rimcntado.) 

O Sr. Cardoso de Mello Netto (Paro orcamiulror a 1.:ota.;üo) 
Sr. Presidente : dou meu voto favoravel á appro\'ação do requeri
mento de infonilações ao Governo sobre ·a prisão da menor ~nny 
Glevser. · 

·O .SR. AuR~:LJA:-;o LF.r·rF. - Ct!rtamentt: é o voto de tod.:t a h;m
cada paulista. . 

{) SR. CARDOSO DE ~fEi..:Lo )l'ETI'O- Dou o meu voto 
nesse sentido, afim de qtie a Camara verifique não haver, no caso, 
-violencia de qualquer nantre.za ou · especi·.-.. Cumpriu-se. ora como 
~empre. unica e cxclush·amente, a lei. . 

As informações do Sr. Ministro da Jm:tic;a demonstrarão, -á e\'i
dencia, que se trata ele um caso typico de expulsão· . 

Era o· que tinha a dizer. (M uiJo bem.) 

Em seguida, é apprO\·ado o requerimento. 
Votac;ão do requerimento n. 143. de 1935, (primei

ra legislatura), do Sr. Salgado Filho, ~obre a codifica
ção da!: leis relati\'as ao trabalho (discussiio 1mica). 

:\ppro,·ado. 

2." discussão do projecto n. 58-A. de i935 (pri
meira legislatura), que dispõe sobre limite de idade 
para transferencia de 6fficiaes do Exercito para a 
reserva de 1." classe; com· parecer fnvomvel da Com· 
missão de Segurança. 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o artigo unico. 

O Sr. Daniel de Carvalho ·- .Sr. Presidente: O projecto 
melhora a situação dos milita.res, em rlilação á idade compulsoria, 
<;.ue havia sido consideravelmente diminuída; augmenta o limite para 
dois annos mais, põe em vigor, desde logo, uma lei que e."onera o 
Thesouro Puhlico de enorme desPesa c livra o 'povo de ver, quoti
di~~ente, fóra· das fileiras, militares validos' e capazes de bem 
desempenhar as suas funcções. Quizera eu que a nova lei fosse ainda 
melhor para as tradições do nosso Paiz e _volta$5etnos aos tempos 
em que Caxias, com uma idade bastante avançada;. pudesse repro
duzir, -em .Itororó, a façanha de moc;os como Napóleão em Arcole. 

. T-emos, p~ém, levado demasiado longe a idéa do rejuvenesci-
:: :-:; .' • li'Íento dos ·quadros, e pri·vado o Paiz da collaboração de homens per

;,;~.:-~:~:~~tamente capazes, :que· sâo attingidos pelo limite da idade. 

~~:~~~ .. _; .. -.:~·::::·," :·-- .. -;.. .- 11 
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· Uma comparação da idade compulsoria em ~osso Paiz cqin a .de 
outros paizes, sobretudo com os quadros de corupulsorias que já 
...-igoraram mesmo ~:fl1 nossa t~rra, mostraria que t=os caminhado 
ás cégas nessa materia e temos procurado rejuvenescer demais os 
quedros, quando o alto commando, quando os cargos de direcçáo· de
vem ser entreglies aos mais velho:;. 

-= Creio .que possa falar com bastante isenção no caso, porque 
não me considero aímla entre os velhos ... . 

Julgo, porém, indispensavel a collaboração dos velhos e, sobre
tudo, que os conselhos devem ser dados por esses hÔmens que, peÍo 
saber de e..-.cperiehcia feita; que é o melhor e o mais efficiente, 'são os 
mais indicados para orientar o~ mo<;os . 

• Meu desejo é que esta lei, hoje submettida ao. nosso voto, seja 
. precursora de o:utra que leve mais longe o mesmo principio e que não. 
prive o paiz do t rabalho de. homens compltamente. capazes, afasta
cios do serviço sem (JUe hajam demonstrado qualquer incapacidade 
physica ou n1ental para continuar no e:-cercicio dos altos postos . . 

Já mostrei, estudando o orçamento da Marinha. como, de 1930 
a 34, com poucos annos de di fferença, a verba de inactivos passara, 
de pove mil e tantós contos, para mais de dezenove mil, al~m do do
bro, em virrude, sobr etu:lo, das leis espec,iaes que, querendo reju
venescer os quadros, vinham privando o paix dá c:ollabora.ção de 
!Jome.ns eni condições de bem servil-o e onerando os cofres publicos 
de enorme despesa, perfeitamente e"-itavel . 

Assim, dou meu apoio ao projecto e faço votos para que elle 
seja o ponto de partida de reforma nesse sent ido, para que volte
mos á.~ tradições da .Marinha e do Exercito de outr'ot'a. (dl-fuito b1:111; 
1m1Ú0 bem.) 

Em seguida , é encerrada a discussão e approvado o 
artigo unico do 

PROJECTO 

N. 58 A- 1935 

(1.• legislatura) 

O Poder Legislativo decreta : 

Artigo unico . A contar de 1 de Julho do corrente anno, en
trarão em vigor, para effeito de transferencia de officiaes do Exer
cita para a Reserva de 1. .. ctasse, os. limites de idade estabelecidos 
ut') :o..rt. 18 da ~ de Promoções (decreto numero 24.068, de 29 de 
Março de 1934) . . . · . 

O Sr. Presidente - O projecto passa a 3.• discussão . . 

· D iscussão unica do parecer n. 19, de ·1935 ( 1." le
gislatura), c,ue opina seja devolvido ao Tribunal de 
.Contas o processo rela,tivo ao termo de accordõ celebra• 
do: entre. o .Governo Federal c o Estado de S. Paulo, 
vara execução dos serviços de fiscaliza~ão da exporta., 
~o de fruw nu porto Üe Santos, ao qual foi reetLUdo 
registro. 

. . 
Encerrada-a discussão e approvado. .:.~: ~ . . ~.: :.!~~.~~~;/; : 
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O .SR. PRESIDENTE - Esgotada a materia constante do avulso, 
vou' dar a palavra aos oradores inscriptos em explicação pessoal. 

O Sr. Cardoso de Mello Netto (Para uplicação pessoaL) 
Sr . Presidente, á guisa de esclarecimento ao aparte dado no 

correr do discurso em que, .na qualidade de relator. ná .Coruruis
'são de Finanças, do tratado entre o Brasil e os Estados Unidos, 
sustentava eu o parecer da commissão - o nobre Deputado, Sr. 
Souza Leão entendeu d:: lêr diversos documentos escriptos c assi
.gr.ados por paulista,s - o orador inclusi..,·c, durante o movimento 
·constitucional. . · i 

A · razão da sua "intervenção ·com essas recordações".· S. Ex. à 
c.'CJ)ressa no seguinte trecho do seu discurso: · 

. ·~Dahi o choque de acustica. com que recehi a bri
llJante voz do S r. C. ?lf. N. t!1ll defe;;a do Sr. O. Aranha, 
cuja actuação sob todos os aspectos, São Paulo. inteiro, 
indus.ive S. Ex., condemnara. em uma eclosão de repulsa 
que ainda re:~ôa em todo ., Pai%''. 

O .SK. SouzA LEÃo - V. ·Ex. cst:i. dc ·;.u:conlo com isso? 
'O SR- C.A:RDOSO DE MEIJLO NETTO - Para que, d'ora 

em diante, nenhum "choque de acustica", se· produza ao falar 
qualquer de nós, da bancada do P. C., direi a S. E.--c.: 

" ·Nenhum de nó;; se de:;diz, nem s~ arrepende, das 
palavras que pronunciou, da attitude que assumiu, dos 
;,.ct()s que praticou, dmante o movimento constituciooa.
lista de São Paulo". 

Nenhum de nós, porém, agiu, naquelle momento, por adio a 
homens, nem por despeito. . 

Inutil, pois, recordar, para o effeito visado r.as entre~inhas do 
aparte do nobre D~put-.t.do, o que então fizemos. 

O SR. SouZA LEÃo - O Sr. Getulio Vargas tem duas perso
nalidades: o dictador e o Presidente . 

O SR. CARDOSO ·DE :ME{fu0 NETTO - O que f izernos 
está bem feito. e .foi feito por nó!'. 

O que nãv podemos fazer, e não faremos jám:t.is é decidirmo-
1105 contrariamente a um acto do govtÍ'110 - o accordo dos Esta
dos 'Unidos. na especie, - pela razão unica de que o seu nego
ciador foi um homem por nós combatido. 

O SR. Sou·zA LEÃo - .Não esti em jogo. 
·O SR._ C.A!RDOS.O DE MELtLO NETro - Percorra o se

llhor Souza Leão a bancad!! da honrada minoria, da qual é um dos 
l,lrilhantes elementos . .. 

O .SR.. Sou-zA !.tio - Obrigado. 
;Q SR. CAJRJDOSO DE MELLO NET-T.Q - . .. verificará 

que., a adopta(-SC o seu criterio, clla não existiria, nem estaria em 
condições de p restar ao Brasil os serviços que dell.a. se esperam 

. .. . . colllo collaborao:;ão e iiscalização dos negocios publicas. (Palmas. 
:. · .·:.::..· . .. · O orador é cumprimentado) . 
. : . -.-- ~~ ·' O Sr. Souza Leão (Para. explicação pessoal) - Sr. Pre-
· . ...:._:;·;~·,, . .•. ~ídente, .não· me interessam a mim as genuflexões e as curvaturas 

·~..t:;·,· ·~{~~~ - ;;:.··.-._:!. . . . . 
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de S. Paulo situacionista ante o Presidente da Republica. Eu pão 
contrario as ambições de ninguem. 

Vou lêr á Cantara un1a carta que acabo de receber do Sr. ·Mar
rey Junior, e.'(-Deputado federal por S . . ·Paulo, a propositó . do dis
curso que me permitti fazer dando verdadei ro sentido ao aparte 
com que interrompi S. Ex., o Sr . Cardoso de Mello Netto. 

Chamo a attenção da Camara para o theor ç.e~sa carta: 

"E:'i:InO. Sr. Dr. Eurico de ·SOuz<i Leão: 

Seu discurso, sobre a ·volubilidade politica do senhor 
Cardoso de Mello Netto, contém a inveridica afFrmação 
de que o Pa.rtido Democratico, en\ n1anifesto da lavra· de.s
se seu collega. me e.'-pulsou do seu seio. Naturalmente 
suli>ceptibilizado - porqu~ não sou quem !;e possa. expul
sar ele uma agremia<;ão - e por amor á verdade histo
rica. certo de ·que V. Ex. fez a asse\"eração sómente por 
estar· mal informado. recorro ao seu e~pirito de justi~a, 
para que conste dos Annaes da Camara a necessaria recti-
ficação. · 

Posso garan: ir a V. Ex. que, em virtude do presti
gio de que me sentia cercado dentro do Partido · Denio
c:-atico. o Sr. Cardoso de Mello Netto, qualquer dos· ou
tros signatarios do maniiesto, ou todos reunidos, não se 
animariam sequer a propor aos cor.rel,igionarios a minha 
e.xpull1ão. Deixei o partido voluntariamente. Não me con
vinha a companhia de quem, para cortejar a opinião su
pere.xcitada e illudida, não trepidava enl atacar a hono
rabílidade do mais dedicado dos chefes. Foi quando, fal
seando a verdade, os sig:oatarios do manifesto disseram 
publicamente que eu comn1ettia uma perfídia emquanto 
elles ficrn-am de pé com S . Paulo ... 

O Sr . Cardoso de Mello Netto, em discurso a 21 de 
Julho de 1932, que V. Ex. não leu. affirmou que "São 
Paulo não seria jámais parte do territorio submettida . á 
dictadura, por ser preferível desapparecer a viver sem 
honra . . . " Dois annos depois, entretanto, o notavel par
lamentar já se· dispoz ao sacrifício de ser Ministro do 
governo iniciado por quem acabava de deLxar, de fresco, 
a dictadura. E' que S. Ex .. melhor reflectiu e achou 
mais pn1tico não desa.pparec.er: - poderia tomar-se, como 
se tornou "magna . pars" na política que apoia o mesmo 
homem, cujo ·contacto considerava deshonroso ! 

Sr. Presidente, nada tenho mais a aditar ao incidente, senão 
pôr em relevo cada vez mais o choque de ·acustica com que recebi 
a. brlilhante vóz do Sr. Cardoso de Mello Netto - defendendo a 
actuação do Sr. ·oswaldo Aranha, - o qual, tendo combatido o 
Sr. Getulio Vargas de armas na mão, vem mais tarde se render 
a ·eJte a troco do prato de lentilhas de u_ma accomniodação po~itica. 

· O SR. ABREu SonRE' ,.- Tem àutoridade para pOder; hoje, 
apre<::tar os actos pubticos, attendendo ·só aos . principi.os. .., __ ,~·.:'~Y; 
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O SR. SOUZA LEÃO - Essa questão de princípios vem 
de muito lon;;e. Já Berryer, quando quíz justificar sua deserção, · 
appellava para os princípios. 

Conhecemqs muitos monarchistas que teudo querido passar-se 
para a Republica, appellaram para os princípios . 

~las a verdade é uma e inconteste: O que S. Paulo official 
queria e quiz .sempre foi um entendimento com o poder. E como 
e.:se poder, no presente, é representado pelo Sr. Getulio Vargas, 
nada como -a approximação com S. Ex . máo g-rado a repulsa do 
Po\·o paulista. ·Em nome desses fallazes principio:;, ~ que se visa 
é empolgar a successão presidencial da Republica, que desde o pre
sente momento. começL a desp~:rtar a cubiça do occupante dos C.un
;•o~ Elyseos . E" contra a insi~ceridade desses princípios que me 
levanto. 

o s~. :-\RRI'.v SnoN.F.' - v. Ex. figurou. em Pernambuco, 
em chapa ~:m que estava tambem o Sr. João Alberto. 

O SR. SOUZA LEÃO - Não é verdade. Não figurei em 
chapa alguma em que c.~tivesse o Sr. João Alberto . . Desafio a 
\i. Ex. a que o prove e appéllo para a deputação pernambucana. 

O SR. AEREU SooRE' - Fez, então, urna alliança política. 
com eJic. '' 

O SR. SOUZA LEAO- Tambem não é verdade. O Coronel 
João Alberto fez parte de uma chapa em que todas as forças 
políticas de Pernambuco em opposição ao governo, se aggregaram. 
Mas se nos Uf!issemos para combater o go,·erno, nada de pejo
rativo haveria. em detrimento nosso. Na planície. no ostracismo, 
os adversarios de hontem podem encontrar-se sem desdoiro . O 
mesmo não acontece quando os homens sobem as escadas do poder 
pCJ.ra CJ.dherir. Não carrego commigo. mercê de · Deus. na minha 
já longa e atonnentada vida publica. a marca de nenhuma adhesão. 

O SR. Amu:u SooRe' - A logica de V . Ex. é differente da 
nossa. 

O SR. SOUZA LEÃO - A minha logica é, felizmente. diffe
rente da de V. Ex. Se eu entendesse a actual politica do Brasil 
ela maneir;t por <1ue V. E."C. a comp(ehende. não me caberia o di
reito de censurar a politi~o-a do s~:u . partido. Seria um contrasenso. 
. O SR. ABRE:t.; SooRE' - Estão no partido constitucionalista 
~s pessôas que se bateram de verdade. e não as que torceram pela 
re\·olução. . 

O Sn. THEOT0:-1Io MoNTEIRo DE BAR!<Os - Estão os que se 
bateram até depois de 28 de Setembro. . . 
· O SR . SOUZA LEÃO -Só se bateram até 28 de Setembro. 

Ó SP.. THEo1·oxm l\loNTEIRo J>!O BA~Ko.s - Até depois.' 
O SR. RoBERTO ~tonF.:IRA .- Em S . Paulo todos se bateram 

de verdade. . 
O SR. AcKtc:t: SooRE' - Não exclui o P. R. P. Estou falando 

de paulistas. · · . 
O SR. DJ.-\LM,\ Pixntc:IRO C!iACAS - Os outros foram. tam

bem aproveitado"res ? Fomos. ·Eu não fui Já !ll>eoas para . torcer. 
E' ele agradecer o aparte de V. E~ .. .. 

O SR. AuRF.LIA,NO •LEITE - {) Sr. Djaln:a -Pinheiro Chagas 
. ·. :--estit se precipitando . Ninguem visou a pessõa de. S. E.'<. 
~: "· . .. , .. 

· ..... ...:_. 
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o s~. DJAIM .. A PINHEIRO CHACAS - Não estou me Px:~cipi
tàndo absolutamente. Segundo V. Ex., os não paulistas que lá 
ioram são considerados intrusos. Agora é que o estou sabendo. 

O Slit. RoliER'J:O MoiUo:uu. - V . Ex. e todõs os que lá esti
veram prestaram çoncurso desassombrado em pról dos ideaes pelos 
quaes combatiam os. 

O SR.. Al!RlW SODilE' - Aqui m~-mo, no pt:riodo ·da Consti
tuinte, enalteci o concurso do Sr. Arthur Bernardes e outros . Os 
que, em outros Estados, ou nclles, se bateram de verdade merecem 
igualmente, todo o nosso r econhecimento e admira~o. · 

O S:a. W &'mEIU.EY PINHO - A revolução de 1932 encontrou 
repercussão em todo Paiz . Em todos os Estados achou gente que. 
se bat.eu. · 

O SR. SOUZA LEÃO - Verifico que o nobre Deputado 
Abreu Sodré, com seu aparte, quer attingir o humilde orador, que 
deu sua collaboração á revolução paulista, servindo-a como _põde 
e na conformidade: das ordeus de seu chefe o bravo Coronel Eu
clydes de Figueiredo, ·sem. comtudo, na hora do soffrimento, afas
tar de si quaesquer responsabilidades. 

O SR. AURELIANO LElTJ:: - V. Ex. está clieio de veneno, e 
nós costumamos trazer c6funosco sôro anti-ophidico... · 

O SR. SOUZA LEÃO -E não será difficil a V. EX. ob
tel-o. O .Lostituto Butaotan está ao alcance da sua mão. Senhor 
Presidente, como V. E..x. verificou, tornou-se perfeito o sentido 
de meu aparte. Estranhei apenas que S. Paulo situacionista, de~ 
pois de haver de armas na mão combatido o Sr. Getulio Vargas ... 

O SR. ABREü. SoDRE. - V. E."<. continúa a combatel-o syste
m;;.ticameute nos postos da opposição. 

O SR. SOUZA LEÃO - ... procure, agora, uma porta de 
saipda com a tal que~tão dos "princípios" , para vir apoiar o seu 
governo. (1Ytttito bem.) · 

O Sr . Presidente - Nada ma. i~ ha.v~ndo a trat<l.r, vou le
vantar a sessão. E; designo para ordem do dia de amanhã, a. se
~inte: 

ORDEM DO DIA 

Votação do projecto n. 139-B, de 1935 (1." legislatura), que 
organil'.a a Assistencia Judiciaria; com parecer da Comm.is.ão de 
.Justiça ~obre. as ellleudas ~ 3_- ç!iscu.s_~ão (3,". discussão); 

Votação do projecto n. 135-A, de ,1935 (1.~· _legislatura), que 
revigora por dois annos a. validade do ultin1o concurso para medico · 
~a Policia Militar · do Districto Fede.ral; cow ·parect:r f-o~.voravel da 
CoJ;Umissão qe Segurançá .( 3: discu.sséif!) ; . .. . 

1." discussão do proj·ecto n . 174-A, de 1935 0" le&;slatura), 
que modi.fi.ca. o § 1.". do art. 83 do Çodigo d~ Caça .e Pe:;c-c~., visando 
,;.mpliar o campo de pesca para amador:es; com 'pareceres favoraveis 
ci~ C.om)llissC?e~ de Agricu~t.\lra, com ~~nda, e de ConStituição 
e JWi~iça;, , . , . . . ' . . 

·votação do parecer n. 18, de 1935 (l_ll legis1<;1.tura), que ap-
. yr~va ,o . acto _.do ~rib~al de Çontas que reÇuSou registro' ao con

ttácto celeb~~do, _pela PP:.~etoria . da J?e~esa. S~p.i~í-;a ,lnter;_na<;io
nal da Capital da Republica com D . Candida Ermelinda Lobo, para 
locação de lllll predio m:sta ·Capital ( dúcussão · wtica.) ; 

• .J .... 
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Votação do requerimento n. 140, de 1935 (t.• legislatura), de 
informações sobre a :;onstrucc:;ão das pontes sobr: o rio "Curuçú:' 
e outras lltl trecho de Jaguary-São Thiago do Boqueirão-São Borja 
t discz:~·sã.:J 1wica) ; 

2.~ di.!:cussão do projecto n. 141-A, de 1935 ( L" legislatura), 
llue autorit.a a mandar publicar as uuras do engenh~::iro Francisco 
Satumino Rodrigues de Britto; com parecer favo!'avel da ·Commis
são de Educação e parecer con~ emenda da Commissão de Finan~; 

Discussão unic:a do parecer n. 22, . âe 1935 ( 1" legislatura), 
que approva " acto do Tribunal de Contas que recusou registro ao 
contracto celebrado com a firma Castro Sobral & Comp.; 

Discussão unica do parecer n. 23, de 1935 (1.• legislatura), 
que approva o acto do Tribunal de Contas, que recusou registro 
ao contracto c.elehrado com a firma Castro Sobral & Comp., no 
Districto Federal c a Sociedade Radio Atlantica, concedendo per
missão para estabelecer wna estação de radio na cidade t.le Santos; 
São Paulc; .. ·"'I 

1.' di.;cussão do projecto n. 181, de 1935 (1• legislatura) , que 
reforma o ?.Jinisterio da _'\gricultura, com parecéres contrarios das 
Commissõe,; de Agricultura c Finanças . . ~ 

Le~-anta-se a sessão, is 16 horas e 40 minutos_ 
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114.• Sessã~ em 17 de Setembro de 1935 

PRESIDE.J.~CIA ·DOS SRS . . ANJONIO CARLOS, PRESI
DENTE, E EUVALDO LODI, 2.• VlCE-PRESlD.ENTE-

A's 14 horas. compan:cem os Srs. : 

Antonio Carlos. Euvaldo Lodi. Pereira Lyra . Agenor Rabello. 
Ge:-.eroso Ponc:e. Caldeira Alvarenga. Edruar Carvalho. Caro de 
Godoy. Lauro Lopes . AL-ylino de Leão. Abguar Bastos. Henri
que Couto . .Eliezer Moreira. Godofredo Vianna. Agenor Monte. 
Hugo .i,\;'apoleão. FTcire ~e Andrade. Plinio Pompeu. Fernandes 
Tavora.. Humherto de Aridradt:. Xavier de Oliveira. Antonio de 
Góes. Domingos Vieira. Heitor Maia. Simões Barbosa. Fernan
des Lima. _-\mando Fontes . .Alfredo Mascarenl1as. Jair Tovar. 
Henrique Do~dsworth . Sampaio Corrêa. Levi Carneiro. Prado 
Kdly. Bandeira Vaughan. Arthur Bernardes. Bias · Fortes. Pi
nheiro Outg-.LS. Pedro Alei.xo. Clemente Medrado . Carneiro de 
Hezende. :Maca rio de Alm~ida. Vi~::ira Marques. Matta. ·Machado. 
Rezende Tostes. Barros Penteado. Moraes Andrade. Cincinato 
Braga. Alves Palma. Jorge Guedes. Gomes Ferraz. Roberto Mo
reira: Aureliano Leite. Miranda Junior . Fab;u Aranha . Jairo 
Franco . Dontingos Vellasco. Claro Godoy. Generoso Ponce. Ar
thur Santos. Paula Soares. Diniz Junior. Borges de Medeiros. 
Baptista Lusardo. Vespucio de Abreu. Renato Barbolõa. Dt:metrio 
X;o.vier . João Simplicio. Barros Cassai. Adalberto .. Corrêa. Nico
lau Yergueiro. Oscar Fontoura. Aniz Badra. '\bel dos Santos. 
Abilio de Assis. :\ntonio Carva!hal. Arthur ·da Rocha . Francisco 
Moura. Albe;to Surek . Chrysostomo de Oliveira. José do Patro
cínio. ~lartinho Prndo. Ricardo :\'!achado. Oliveira Coutinho. 
Ga:>tão Vidi~l. :\·[oacyr Barbosa. Abelardo Marinho. Salgauo 
Filho 186) . · 

O Sr. Presidente ~ A lista de presença accusa o compa
recimento de 86 Srs. Deputados. 

Está aberta a Sessão. 

O Sr . Claro de Godoy {S!If'plrntc, scr.:iudo de 2." S i:crcta
rio) pruct:dt: á leitura da Aeta da Sessão antecedente, a qual, é, 
P?sta em discussão. 

O Sr . Domingos Vellasco (Sobre á A c ta) - Sr. Presi
dente_. encaminho á Mesa_. por escripto, uma rectificac;ão que tenho 
de fazer i1 acta, e CJUC é a SCl:,"UÍnte: (Lê) . 
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Sr . Presidente, d:.~rante o discurso do Sr . . A!'thur Santos. hon
tem proferido a proposito das violencias que ven• soffrendo a me
nor Genny Gleyser, tive opportunidade de a ffi rmar. em aparte, que 
caso igual ainda não havia occorrido no Bnsil. A isso redargiu 
o Sr . AbelardtJ Marinho que eu me havia esque:ido dos cofres do 
C;.mbucy, onde a p olicia política de São Paulo encerr:\va os .revo
•ludonario~. antes de 1930. · 
• : 3finlu resposl!l, Sr. Presidente, a essa. intervenção do meu 
·prezado a:ni!'o S..-. Abelardo ?.farinho. não foi registrada pela ta
chygraphia, devido ã. confusão dos debates. Disse a S. E:..:. e que- . 
·ro que fique consignado em acta. que não e3queci, nem esqueço as 
·violencias do passado. E tanto assim é. que combato os de,;mandos 
:elo presente. . 

Tiveram li beracs e revolucionarios palavras as mais candentes, 
CJuando a policia paulista c~JJSIIIJÚII, durante mezes. varias jornalis
ta$. entre os quaes se encontrava o Ca{litão Trifino Corrá -
hravo reYo!ucionario - que hoje é novamente perseguido pelo 
goyemo. Na occasiào. la'\Tei o meu protesto. com a mesma velle
mencia com que condemno a actuaçfio claquel\a polic ia no c:tso de 
Gemw Glevser. 

A siniularidade do caso pre.:ente utá no f:lcto de ser mulher 
e menor a \'ictima da sanha policial . Isso é que me parece o apt:r
jciçoamcuto que a Re\·oluç2o trouxe aos methodos da Velha Repu
hlica. Emll.o se prenderam ~enhuras de ui fi~iaes vu•· tnolivos po
líticos. mas em logar certo e sabido. O sumiço poré.m. de mulheres 
e menores é caso itovo em materia de perseguições políticas, Prote5-
tei, como protesto, tnntra issn. 

Dean1e desse quadro de miserias. conforta-me apenas o saber 
qtte todos os revolucionarias, menos os que estão com o governo, 
ta!nhem o çoadernnam. 

O Sr. Agenor M onte - Sr . .Presidente. pe<:o a V. E.'l:. 
tna.nde rcpublicar o diKUrso que proferi .na sessão de houtem, por 
J:er saído com algun:as incorrecc;ões. 

O Sr. Presidente - O nol>re Deputado ~er;i attendido. 
Em seguida. é approvada a Acta da sessão antece

dente. 
O Sr. Presidente - Passa-5e :í leitura do Expediet\te. 
Q. Sr. Agenor Rabello (2: Stcrmrrio, sa~·indo de 1.") -

procecl<" á Jeirura do ~eguinte 

EXPEDIE~TE 

Dõ 1\Tinisterio da F:uenda. de 16 do corn:nte remettenclo dois 
dos autol;:rapho:; de resoluc;ão · legislativa: lkuu;;~io:.ad:t . autorizando 
o Govet'llo a. üar garantia a uma opcrac;ão de credito até a importan
c!a de 50.000 :000~000, entre u Estado do Rio Grande e o BaJico 
do Brasil . 

Do Tribunal Superior de Ju;;ti~a Eleitoral. de 16 do corrente, 
nos seguint~s ten11os: 

E..'-"TllO. Sr. Presidente da Camara rios 1Jcputado5. 
Tenho ·u honra de remetter a V. Ex .. pnra ·5er $ubmettida :í 

Camar~ ,Jns D eputados, a proposta dos juizes deste Tribunal (ac-
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éordão de 11 do corrente, por copia devidamente authenticada.) no 
sentido· de sua Secretaria ficar const ituída do pessoal em seguida 
·mdicado e remunerado, tambem, na forma indicada: 

1 Director 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 o 
2 chefes de secção a 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 
4 officiaes a o o o o . o . • o . o .• o . o . • o o • o . . o . . o o o o o • ·o o 
3 
4 
1 
G 

12 

auxiliares a 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 . ·o o o o o o 
dactylographos a 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 
porteiro o o o o o. o o o o o o o. o o. o o. o o o ...••.• o. o •• • 
contínuos a o o o o o . o . o .. . o :o . o .. o . o . . o . .. . . .. . . 
serventes a 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 o . o . o o 

Mensaes 

3:000$000 
1:800$000 
I :500$000 

900$000 
600$000 

1:200$000 
700$0(10 
515$000 

Reteiro a V. E:'l:o os meus protestos de estima e consideração. 
- Hl!nnl!ni!gildo de Barros . 

.ACCOKDÃO 

Os juizes do Tribunal Superior de J ustiça Eleitoral : 

Attendendo a que procede a representação do Dr. Director, 
quando evidencia, para os serviços do Tribunal, especialmente os 
do .A.rchivo Eleitoral, ser actualmente deficientíssimo o nu~ro de 
dactylographos (2) , e de serventes (2) , havendo apenas um con
tinuo; 

Attendendo ainda á insufficiencia dos vencimentos percebi
dos pelos funccionarios da !iua Secretaria e a parecer de justiça 
igualar ta~ vencimentos aos dos funccionarios da Secretaria da 
Cõrte Súprema, e.xclu!das· as "custas; 

attenút:ndo a que as propostas de varios dos Tribunaes Regio
naes depende de maior exame e raais detidas infonnações, a serem 
solicitadas de todos os mesmos Tribunaes Regionaes : 

Re~olvem. 'iuanto ás Secretari:\s dos T ribunaes Regionaes se
jam pedidas as alludidas informações, e, relativamente <t. Secreta
ria deste Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, propor ao Poder 
Legislativo que se constitua com o pessoal em seguida indicado, 
ren1uncrado tambem na fonna indicada : 

Um Director, com 3:000$000 ( tres contos de réis) mensaes: 
doi5 cl1efes rle secção, caíla. um com 1 :800$()00 ~um eontó e oito
centos mil réis) mcnsaes; quatro officiaes, cada um com 1 :500$000 
(um conto e quinhentos mil :t:éis) meJlSles; tres auxiliares, cada 
um com 900~0 ( novecentos mil réis) mensae:~; quatro dactylo
graphos, cada um com 600$0000 ( seiscentos mil réis) mensaes; um 
porteiro com 1:200$000 (um conto e duzentos Il'il réis) mensaes; 
seis continuas, cada um com 700$000 (setecentos mil réis) mcn
saes; e. 12 serventes, cada um com ·515$000 (quinhentos e quinze 
mil réis) mensaeso 

Rio de Taneiro. 11 de Setem~ro de 19350 - Htrrmcncgildo de . 
Barros, Pre~idente . J . de Mirallda V al,verde, Relator :-
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Da S~::cretaria G~::ral de Saude e Assist~::ncia . do Districto Fe
deral. de 14 do corrente, communicanáo haver assumido a direcc;ão 
dessa Secretaria o Sr . Gastão Guimarães. 

- luteirada . 

Re<juer~mentos: 

Do general· José Assis Brasil. solicitando um a~ilio para pu
blicação de um livro sobre a utilidade do cavallo nos serviços mi
litares e nos serviços communs . 

- A 's Commissões de Agrict,Jltura, Industria e Commercio e 
de Finanças e Orçamento . 

Do ~encral José Assis Brnsil, solicitando relevnção de pre-
scripc;:iío. para pleite."lr melhoria de sua reforma. . 

- A"s Commissúes de Constituição e Justiça e de Finanças 
e On;amento . 

Telegramma: 

Urbano - Presidente Camara Deputacios : 
Q s,·ndicato dos Electrici~ta~ do ~istricto Federal com devi

da venia· appe11a bons of.ficius · vos~encia andamento projecto Cai
xn Pensões Aposentadorias Metallurgicos nesta Casa legislativa. 
- João Cherem, presidente . 

- A' Commissãt> de Legislação Social . · 
De Fortale?.a - Presidente Camara Deputados - Rio: 
Communico V . E.x . devidos fins que por motivos relevantes 

continuo 1mpossíhilitarlo fre<Juentar sessões . Saudações . - Olavo 
Oli'õ:N:irrz. 

-Inteirada 
São lir1a;; e vão a imprimir as seJ::uintcs 

I'ROJF.CTOS 

N. 18 B - 1935 

(1.* legislatura) 

Rcr!ctc(õn fiunl do .Projccln n. J8-A. de 1935, qm: transfere d4 
CIITSO de doutnrcdo d<'-< Faculdadl!s Ju,·idir.a.s para. o de bach~J-
rdadn. as r.adciras de Direito Roman.o e Direito !ntcrnadoML 
Pri-::culo . 

O Poder I.c~islativo decreta: 

Art. 1. Na!. Faculda.rlf!s de Direito officiacs e nas reconhe
cidas pelo Go,•erno Federal. é facultativa, a juiw das respectivas 
Congrcgac;;Jes. n e:-cistencia do curso de doutorado. · 

Art . 2_ • Para a installac;ão on suppressão do!sse curso em qual
quer Faculdade de Direito Official ou rf!conhecida serão observa
das as disposic;õcs seguintes-: 
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o) entrando em vigor a presente lei, a Congregação se reu
nirá, dentro do pra.zo razoavel e, tendo ~m · vista a eonvenieneia ou 
não da existencia do curso de doutorado na respectiva Faculdade,· 
deliberará, por maioria de votos, sobre a sua continuação ou nio; 

b) sen1pre que a Con~regação resoh-a suppressão do curso. 
es~a decisão se executará se.m prejuízo dos alutnnos existentes, aos 
quaes fica as!'egurado o direito á conclusão do mesmo curso ; 

c) supprimir o curso de doutorado de algunt;l :Filculda
de jurídica official, o;; respectivos cathedraticos poderãô ser apro
veitados nas catht:dras de materias affins do curso de bacharelado 
da mesma .Faculdade, nos termos da legislação em vigor (decreto 
federal n. 19.852, de 11 de Abril de 1931); · 

J ) em qualquc:r tempo fica salvo a intetes--ados, em numero 
nunc:1 inferior a vinte e cinco. requererem a in:::tallac;ão, em qual
qut:r Faculdade de Direito official, do curso de doutorado; 

c') os cursos de doutorado que, por deliberação das respecti
vas Congregações, eo11tinu~rem a funecionar. regcr-se-ão pela le
gislação vigente; 

f) da decisão da Congregação sobre o a ssumpto, caberá sem
pre a qualquer interessado recurso. com effeito devolutivo sómente 
para o Conselho N-acional de Educação, que ueciuirá em definitivo, 
ouvido obrigatoriamente o Conselho Universitario, sempre que a 
Faculdade estiver incorporada a alguma Universidade. 

Art. 3." Ficam transferidas do curso de doutorado para o de 
bacharelado. nas Faculdades jurídicas ofiiciaes. as cadeiras de Di
reito Romano e de Direito Privado Internacional. que se denomi
nará Direito Internacional Privado. aproveitados os respectivos ca
thedraticos e respeitados os direitos dos substitutos e docentes li
vres, porventura existentes. 

Paragrapho uni co. O Direito Romano será leccionado no pri
meiro anno do curso e o Direito Internacional Privado no quinto 
anno . Em todos os annos do curso de bacharelado haverá pelo 
menos tres aulas semanaes de cada disciplina. e:'<cepto quanto á 
«Jntroducção n Sciencia do Direito", cujás aulas continuarão obri
gatoriamente diarias . · 

Art. 4.• A cadeira de Sciencia das Finanças passarã da se
gunda secc;ã~ do segundo ;mno do curso dê doutorado para o se
gundo anno do curso de bacharelado. 

§ 1.• O ensino de P hilosophia do Direito da terceira secção 
de "egundo anno do curso de doutorado passar:\ a ser ministrado 
na primeira sec<;ão do primeiro anno do mesmo curso. 

., . 
§ 2: A ·cadeira rle 'Economia Política e Sciencia das Finanças 

do primeiro anno elo curso de bacharelado ficará denominada: ca-. 
de ira de Economia Política. 
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Art. 5.8 Não havendo titular effc:ctivo das cádeiras transferi
das para o curso de bacharelado. abrir-:;e-á concurso. nos institu
tos ofJiciacs, para o provimento das mesmas na fórnÍa da legisla
ção em vigor. 

Paragrapho unico. Para a inscripção em concurso, além dos 
demais requisitos le,noaes, deverá o candidato apresentar cincoenta 
t:..xemplares da these que haja escr ipto. 

Art . 6: O presente decreto çntrará em vigor no anno lectivo 
cle 1936. cxcc:pto quanto á abertura dos concursos a que se refere 
O art. 5.", <JUe serão abertOS desde Jogo. 

Art. 7.• Revogam-sé as disposições em contrario. 
Sala d~ Commissão. 11 de Setembro de 1935. - Vale11tc de 

Lima, Pre::;idente. Viccme Miguel.. - Hcit~r ·Ma·ia. 

N. 188 A- 1935 
•) 

(L" u:GJSLATt;R.'>) 

RcdaccHo final do projccfo 11. 188. de 1935, 1." legislatura, qu.e au.
tori::a a a~Jcrir, pelo Ministc>rio da Justi(a, o crcdito especiaL áe 
170 :787$000. para pagar ao desembargador Pedro de Akal~
tara Nal>uco de Alln!11 c- outros. 

(Vide Projs. Re.~. 6 e 7 - 1." Leg. - Exec. 10) 

O Poder Legislativo ·decreta : 

Art. L" Fica o Poder ·· Executivo autorizado a abrir, pelo l\fi
nister io da Justiça c Ne~ocios loteriore:;. o credito especial de cen
to e setenta contos setecentos e oitenta e sete mil réis ( 170 :787$000). 
para pagamento aos desemhar1{"o~.dores Pedro de Alcat1tara Nabuco 
ele Abreu. Luiz Guedes de Moraes Sarmento e Ataulpho Napoles 
de Paiva. proveniente de differença de vencimentos. no periodo de 
14 ele Janeiro c!i: 1928·a 31 de Dezembro de 1930, na razão de cin
cocnta e seis contos novecentos e vinte e nove mil réis ( 56 :929$000) 
a cada um. 

Art. 2." .Par:t occorrer ao pagamento acima. o Poder Ext":cuti~ 
vo fica autorizado, igualmente. a realizar as necessarias operações_ 
de creüito . 

Art. 3." Revog-am-se as dispo~ic;ões em con~rario. 

Sala 'da Commissão. 17 ele Setembro de 1935.- Valente de 
·· Li111(;.· Presidente. - Yttrin Corrêa da Cosia. - Heitor Maia. 
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São lidos e vão a imprimir os -segumtes 

PROJECTOS 

( 1.• LEGISLATURA) 

PROJECTO DE R~OLUÇÃO 

N.3-A-1935 

E1rquadra o cr.rl. 149, do Rr:ginr,c,r.fo brteT110 drJ, CattJ<lffa. 11a.s dis
f>o~ições tio a'l't. ,P, da Constitt~ição; com. stlbstilutivo da Com
n~issã'· E:r:~crtfiva. 

(Vide Projs. Res. 6 e 7 - 1. .. Leg. - E.'ec. 10) 

A Com.mil'são E.'(~~tiva.. estudando os projectos de resolução 
da Camara. ns. 3. 6 e 7, do anno em curso. apresentados pelos 
Srs. Henrique Dodsworth. Edmar Carvalho e Levi Carneiro. opina 
p~la re!ip~ctíva a!)pro'l.-a~ão, redigidos no substitutivo geral que 
;~.deante -é proposto. 

Sob~e o primeiro dos citados projectos, foi ou>ída a douta 
Commissão de Constituição e Justiça, que emitti,; longo e bem.. ela
borado parecer. que vae adea.nte transcripto . 

A referida Commissão, no seu longo e magnífico trabalho of
fereceu duas emendas. que á Commissão E.xecutiva parecem ta.m
bem muito uteis e que. assim, foram incluídas no substitutivo. 

Sala da Commissão Executiva. 16 de Setembro de 1935. 
AIIIOIIÍO Ca.rlos. - A_qrncr RabeUo . - Generoso Poncc Fil-ho . 
Edmar Can·allzo, 3.• Secretario interino. 

SUilSTITO'T.tVO 

A Cama r a dos Deputados resolve: 

Art. 1." O art. 149 do Regimento Interno da Camara dos 
Deptltados terá esta redacção: 

Art. 149. O projecto vetado. total. ou parcialmente, pelo 
Presidente da Repuhlica se:-á distribuído ás commissões competen~ 

. tPs, se~ndo os. f~damentos do véto. e constituirão nellas materia 
preferencial. · 

§ 1.• Desde que se funde ·o -véto na incon!ltitucionalidade do 
projecto. ou de disposição vetatla. ~erá obrigatoria a sua remessa á 
Conunissao de Constitui_ção e Justiça. 

§ 2. A Commissão a cujo e.'<:une fôr enviado o piojecto ·deve
rá emittir parecer dentro de dez dias, a contar do dia do seu rece-
bimento nella. -

§ 3.• Se as Commissõe.~ não se manifestarem sobre o projecto 
vetado.' dentro · ·do prazo do paragrapho anterior, poderá ~lle ser 
incluido em ordem do dia. independentemente de parecer, pelo P re-:
sidente, t!x-offic_io_. ou por deliberação da Camara. 

-.- -
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§ 4: O projecto, ou os ilispositivos do projecto, vetados, serão, 
impréterivelmente, incluídos na Ordem do dia, com ou sem parecer, 
até o 30.0 dia do seu recebimento pela Cantara. ·· 

- ~ 5." O pr0jecto totalmente vetado será su;eito, em globo, a 
discussão e votação, em escrutinio secreto, uni co. 

§ 6." Em caso de véto parcial, a votação dos dispositivos se 
· fa.rá destacadamente, sempre que a Camara assim decidir e na con
fonnidade da mesma decisão. 

§ 7.• Votarão "sitn"· os Deputados favoraveis ao projecto, ou 
·á disposição vetada, ·e ,...não" os favoravcis ao véto. 

§ s.o O projecto, ou a disposição, vetados, que não c-onsegui
re.m a maioria absoluta dos votos da totalidade legal da Cam.ara dos 
Deputados, estão rejeitados. 

§ 9.0 No caso do projecto, ou dos artigos, vetados, mantidos 
pela Camara. dos !Deputados, dependerem do voto d(J Senado Fe
deral, serão a elle remettidos. 

~ 10. O projecto ou artigos vetados, mantidos pela Camam dos 
Deputados, que não dependerem do voto do Senado Federal, serão 
devolvidos ao Presidente da Republica para a formalidade da pro
mulg-ctção. 

§ 11. O Presidente da Cunara dó\ Deputado!; promulgará 
como lei o projecto, ou a parte delle, vetados, se o Presidente da 
Republica não o promulgar dentro de quarenta é oito horas após 
a. sua reme.~ pelo Poder Legislativo. 

Art. 2.0 Redija-se o art. 185, § 3.", letra f., du Regimento In
terno ·da Camara dos Deputados, assim: 

f) os artigos de projccto de lei, que o Presidente da Repu
blica haja vetado." 

Accrescente-se ao me$mo an. 185. § 4.", esta letra : 

''f) o projecto de leí vetado pelo I'resideme da Republica.." 

Art. 3." Substitua-se o art. 154 do Regimento Interno pelo 
seguinte: 

"Art. Lei de fixação !las forças at'madas da União é a que 
detennina o effectivo do pessoal do E."ercito e da !\.farinha de 
Guerra nos varias quadros e ~tegorias, que os compõem . " 

§ l." Compete á Commis~o de Segurança N<tCional dar pa
recer wbre o projecto de lei de fixação ele forças, envlado pelo . 
Presidente da Republica, oíferecendo-lhe as em.endas que conside~ 
rar necessarias. 

§ 2.• Se. até o. dia 20 de )1aio do primeiro anuo da legisla
tura, não tiver recebido o projecto de fixação das forc;as apresen
tado pelo Presidente rla Republic:a, a Comrr.issão iniciará seus es
tudos sobre :l. lei em vigor, elaborando a propos1ção, que apresen
ta:á á Mesa até 5 de Junho do mesmo anno . . 

§ 3:" Se, até 5 de Junho do pripteiro anno da legislatura, não 
tiver a Mesa recebicl~ o projecto em-iado pda Commissão de Se
guran~.a. incluirá em OTdt:m do clia da sessão seguinte o projecto 
offerecido pelo Presidente da Republica. ou, se não houver, so~ a 
forma de projecto, a · propria lei em vigor. 

··. ·-
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§ 4. • O actua.l §5. •. 
§ s.· o adiamento da discussão desses projectos só se fará 

pelo prazo ma..'timo. de 72 horas; e o da sua voraçã.o, pelo dé 48 
horas. 

§ 6. • O actual § 8. •. 
Art. 4.• Os Deputados que desejarem qwuqucr. informação 

das autoridatles publicas apresentarão seus requerimentos escriptos 
ao Presidente da Camara, que independentemente d.e leit.ura, em 
sessão, debate e votaçiio, os fará publicar no .Diario do PoáCT Lc
gislati'ü'o, ·com o respectivo despacho, que só poderá ser no sentido 
do deferimento. 

§ 1." O despacho e a publicação não poderão ser retardados 
por mais ·de 72 horas . 

§ 2.0 E' licito ao Presidente, sempre que a~sim julg:;.r conve
niente, affectar a decisão desses requerimentos ao plenario da 
Camara. submettendo-os á leitura, em sessão, discussão e votação, 
nos termos regimentaes. 

Art. 5." Revogam-se as disposições em contrario. 

PAlri~Cnt DA COMM'r:SÃO DJ;: JUSTIÇA. SORRE O PROJECTO 

DE RESOUJÇÃO N. 3 

O nobre Deputado Sr. Henrique Dodsworth apresentou pro
jecto tle resolução moilificativa do artigo 149 :Jo Regimento In
terno, qui! se refere á discussão e votação dos vétos do Presidente 
da Republica. 

1. Trata-se, especialmente, dos vétos parciaes. Nesses -casos, 
a\"Uita o mteresse das regras propostas. 

-Na justificação apresentada, suscitou o illustre autor do pro
j ecto a questão de saber se a expressão "parte" de projecto, cons
nnte do artigo 45 da Constituição Federal, '·abrange apenas as dis
posições parciaes de que se compõe elle, regimentalmente. ou pode 
abranger. ainda, parte dessas clisposi~ões . " 

Logo re3olveu a duvida. assim formulada, o brilhante e o~
roso representante do Districto Federal. affirmando: 

"Pelo proprio dispositivo constitucional que rege a 
materia. deprehende-se que o véto parcial ha de sel-o a 
uma parte integra . . a uma paf:te que possa ser devolvida 
de per si, isoladan\ente e constituindo enunciação da von
t.."lde le~islath-a em uma só proposição, ao Podt:r Legis
lativo". 

A seguir. procurou S. E.'\:. mostrar . que, pdo Regimento da 
Camara. artigos 185, § 3.". 187, 229 e 230, a \'Otação do projecto · 
vetado se ha de fazer "artigo ,por artigo», só se admittindo a vo
"taçãu '~por parte de artigo, ou emenda, em s~gunda discussão", 
~'quando requerida durante a discussão e concedida pela Cam;~.ra". · 

O projecto 'ltisa supprir a omissão do a(tigo 149 do Regimen
to, que só se refere ao projecto vetado totalmente, 01,1, antes, ,qt.le 
regula unifonn~ente a votaçâo dos projectos· vetados, quer o ·,:~to 
seja total, quer apenas parcial.. · 

- ·- :-"' :.-' ; 
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2. Em tomo da doutrina acolhida na justificac;ão do prajecto 
em aprec;o, houve largo e brilhante d~bate .no pltnario da C.amara. 
iniciado na mt:lima data que apresenta o projecto. , , 

A proposito do véto parcial ao projecto de reajustamento dos 
vencimentos do funccion~Jismo civil e militar, o emi~ente , Depu
tado e consagrado jurisconsulto Sr. JoÃo MANG.ABEikA. desenvolveu 
a these adaptada · pelo SR. HENRIQUE . . DooswoRTR • (Di{lrio. de 
11-VII-1935, pgs . 2.211 e seg-..tintes): o véto presidencial não póde 
attingir partes ele artigo~, de p<tr<tgraphos, ou de alineas, do proje
cto. mas · sómente «os te..xtos em que elle se diYide". no sentido 
technico ou no commum. 

Secundaram-no os SRs. Un .. u.no R .urALHI!:TE (Dia·rio de 
27-VI-1935,. pg. 1.6í9) . PEDRO Cn:\Io::s- (Diario de 28-VI-35, 
pg. 1.749). EDUARDO DuviVIER (Diario de 26-VI-1SI35, pagi~ 
na 1.636) . 

Contentou-o, com grande copia de arg-umr.ntos, o eminente 
representante de Minas Geraes, SR.. CARLOS L~:z (DiaA"io de 
23-VI-1935, pgs. 1.522 e seguintes). 

A Calllara acceitou o véto alludido, rejeitand.o o projecto, e, 
assim, esse e ainda outros fundam=tos,:l(].e n~ior relevancia, ,!'!vo-
caclos em seutidb contrario. · 

Ante,; disso, como se notou, tambem, já acr!::itá.ra o vt!to at
tingindo apenas palavras de um projecto (vide sessão de 31 de 
~faio Diario do Poder Legislativo, de 1 de Junho de 1935, citado 
j:do SR. CARLos 1Luz). Acceitára mesmo o véto para reduc,ão 
de verbas orçamentarias, conto . adeante veremo;;. 

Toma-se. pois, desnecessario reproduzir aqui o debate travado. 
Não nos furtamos, c.omtudo, a recordar um dos argumentos do it
lustre StL CARLOs Lvz: - o que mostrou a ne~essiuade de admit
tir~se o \-éto de palavras de um artigo. desde que se autoriza o véto 
parcial. quanto a artigos ou outras divisões logicas do projecto -
porquanto, em consequencia deste mésmo, poderá tornar-se neces
saria a exclusão determinada por aquelle . 

3 . Contra. o véto parcial, podem produzir-se argumentos de or
dem doutrinaria. bem Yaliosos - notadamente os que se fundem 
na autonomia plena do Poder Legislativo. 

Proscripta, \10 emt;~.;,to, a separação, per.feita e absoluta, dos 
podert:S, realizavel apt!nas nus don:inios da d1eoria pttra; consa
grado. pela Constituição. o Yéto parcial - as r;u;ões invocadas com 
o intuito de rcstringir-ihe a applicação e o alcance, toruam-5e. mui
tas vezes. contraproducentes. ou pro,·am demais. 

Seriam razõe..~ para que o não admitisse a Constituição. De$de 
· que esta o admittill. des~:alorizam-se, e não é possível decidir por 

ell:ls <ts du\'idas suscitadas. 
Ao contrario. ha de acceitar-:>e o véto parcial como noYa 

regra c.oJtstitucional, de que resultam relações · de llO\'a c:>pecie 
entre os dois grandes poderes politicos. e da qual decorrem tambem 
noYos moldes para a elaboração legi!'lativa. . . 

4 . E' sabido. que, na America. o Yéto parcial aos prujectos 
de·.orc;amento está geralmente admittido em quasi todos os Estados. 
Ao tempo da 3." edic;ão da obra de 0.(/g & Ra.v (lntroductiou to 
.A:merican Gcrvf?m., 1929. pag. 739) , sômente dez Estados não o 



Cânara dos Oei)JtadOs +Impresso em 28/0112015 15:39 + Pág na 11 de 73 

-338-

lle>viam estabelecido. Na. 'Pensylvania, e em outros, pennittia-se :a. 
redu~o de· vétos. Em dois - Washington e Carolina do Sul -
se adoptava o véto sobre· quaesquer partes de quaesquer projcctos. 

Na "Cycloped·ia of A•m.crican Govermnenl", (Vol. III, pagi
na 614) apontam-se tres Estados- Washington. Virgínia, Ohio
•em -que cabe o v-éto parcial sobre projecto de lei de qualquer espe
cie ·(Vide tambem BEARD, American Governmcnt cmd poLitics, 1930, 
-pag. 571). . . 

Mas nem só esses tres Estados se devem contar entre os que 
adoptam o véto pa.rcial, em todas as leis: Bt.AK (Thc R~lat-ion óf 
the Executi~t·e Power to I...:cgisl.ation, pag. 106) - em obra mais 
antiga (1919) , que as que ttcabamos de citar - apont~va apenas 
dois Estados, sendo um delles a. ·Carolina do Sul, que uão c:stá nas 
outras indicações reproduzidas acima; mas tambem refere que, em 
varios Estados. o governador tem o direito de condicionar a sancção 
do projedo á acceítação de emendas, com que o devolve á legisla

. tu r~. Assim é, com pequenas variantes, ·em Alabama, Mâssac:hu
setts. Austral ia e Virginia (op . cit . pagõ. 106-7). Isst' é tinto, ou 
mais, que o véto parcial. 

5. Através dessas normas, opera-se transformac;ão de maior 
alcance: é a collaboraç~o do ·Executi-vo, com o Legislativo, na pre-
J:aração das leis: · 

''In such wa:rs, the governor's power in legislation, 
wh ich in law is of a purely negative c-haracter, !llay be 
transformed. without c:hanging a letter of the Constitu
tion. into a positive. affirmative. influence ... " ( ÜGG & 
RA:, op. cit., pag. 741). 
. . .. 

O véto não mais se justifica pelas razões em que se amparou 
primitivamente . 

De modo geral. o véto. por si mesmo, justifica-se pela necessi
dade de assegur:tr essa collabornçio. Não é de admirar que dla 
se intensifique. se estreite, e que, através delta, o Poder Executivo 
procure fortalecer a sua influencia sobre o ;Legislativo. 

Condemnado o antigo véto absoluto, immotivado e fulminante, 
desappareceu das Constituições estaduaes ameri~"las, s6mente tres 
o admittiram. 

R!!:appareci'!U, porém, a principio, c.om('J arma d!!: defesa do 
:Executivo contra as e..xpansões exaggeradas do Legislativo, funda
mentado, e sujeito ao voto definitivo do proprio Congresso. 

Depois. :>s fundamentos admissíveis do .véto Jilataram-se: sua 
occurrencia tornou-se mais ~requente. 

N~ propria A.nlerica.. se diz: 

". . . the veto power has been so e>."Panded in use as 
to become a general revisory power, applicable to · all le
gislation. wbether importanf or not, whether "relating 
to public matters- or to priva te and personal interests. The 
rt>~ult has been to ma:ke the president a far more. active 
and potent factor in legislation than be originally was o.r 
was intended to be". · (Occ & RAY op. cit. pag. 265)-.· 
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Se o véto póde justificar-se pela inconstitucionalidade da. reso
lução h:gislativa, e se a inconstitucionalidade póde attiogir apenas 
uma parte desta- é irrecusavel que o véto deve, em taes casos, re
cahir resh-ictamente sobre essa parte; não ha ra?..ão para que ful
mine integralmente a resolução. 

Nem ha porque recear que o Poder Executivo collabore. as
sim, na obra legislativa. 
_ Essa collaboração mostra-se ine\ritavel, e até proficua. A opi
nião publica encarece-a; O Poder Executivo conhece, melhor que o 
Legislati'Vo, certos aspectos, certos effeitos da legislação; tem _até, 
mais que o :Legislativo, o sentimento da responsabilidade. 

Taft chegou a aff!rmar que o Presidente da 1Repnblica, eleito 
pelo paíz inteiro, fica, por isso mesmo. mais afast4do da influencia 
dos poderes locaes e Jo jugo dessas for~s. que ás vezes se unem 
para impõr certa especie de leis; de tal sorte, o Presidente repre
senta melhor a vontade de toda a Nação. 

·GoNZALEz C.'\LDERON bem disse qtie. o Presidente da Republiea 
é um "poder colegislador" . 

Na. generalidade das Constituições modernas, destaca-se o que 
um con:mentador já denominou - "funcçoes legislativas do Pre
sidente"· - do mesmo passo em que obs~rvava : 

"The modern exponents of the principies of democra
cy, di5trutful of their own representative!;,. have tended to 
give control to a single individual, an ele1.:ted Presi.dent, 
r~ther t11an to a second chamber" (HEADLAM lVfo'RL'f:Y, 
Thr 11~•· demacratic Costit1~tious of Er~r;~j>e, pag-. 166) . 

vVILI.OVCRliY1 recommendando. não ha muito. O véto presiden
cial ao estudo da Associa<;ão Americana de Scieneia Política, ac
centuava a generaliza<;ão do seu uso, que tornou. '\'Crdadeiramente, 
o che.fe do Poder ·Executivo um terceiro ramo de legislatura: -

"The result is that the of ehief executi,·e has become, 
to ali intcnts and purposes, a third branch of legislature" 
(in A111cr. Polir. Scír11cc Rr-.•ie::u, Fevereiro, 1933. pa
gina 18) . 

O véto. como instrumento de collabora<;ão legislatiYa do chei~ 
do :Executivo, é. aliás. men·os significativo que a e:'Cclusividade de 
iniciativa conferida em certos casos, especialmente em materia fi
nanceira. 

5. O "pockrl-'l•cto" appl ica-se. nos Estados Unidos. aos pro· 
jeetos remettidos ao Presidente ela Republica, nos ultimo5 dias 
da sessão legi:::lativa, equiYale ao véto· absoluto. e por isso mesmo 
a nossa primeira Con~>tituic;ão Republicana e.xcluiu-o C.'\.l>ressamente 
(art. 37, § 2: - •Con:;t. de ·1934. art. 45 § 3.•. que aliá!' não 
allurle e.:~pre..c;c;amentc: ás r.azões elo Yéto no inten-allo 'das sessões 
legislativas) . 

.() "pocket-'i.:c~o·· é ainda usado com bastante frequencia .. No 
final da. sessão de 1931, houve cinco (Tire A.mcriccm l"car B ook. 
1932; pag. 6): até 1928. contavam-se mai~ de 400 (BEARD, Tltc 
.American Le-.:iatha1~, pag. 285). Impugnado perante a Cõrte Su-
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prema. reconheceu-lhe esta a· constitucionalidade ( Thc Anrer. 
Pol. Scirnce Rruic-d.'. 1930. pags. 67-9) . 

Rem se vê, no emlanto, , ue essa prerogativa é bem mais ~rave 
que a do véto discriminativo. Nella resurge o v~to absoluto. 

Nos Estados Unidos. ainda não se conferiu ao Presidente da 
Repuhlica o véto parcial. apezar de já se ter considerado neeessario 
fazel-o para assegurar 'a elaboração uo orçamento (QGG & R.11.Y, 
<·1~. cit . , pags. 266.5 e 7). CH_ARLES .BEARD, ·escrevendo o capitu
b "veto power". na "Cydopedia of American Go\·ernment", (vol. 
Jll, pa~s. 613-5) , reconheceu que o véto parcial dos Govemado
res representa "um grande avanço sobre a lei f;:dernl" ("a great 
advance over the federal law). 

"J.o~.~El:i GAMJ.:R disse qne o poder do vêto presidencial é de
feituoso nesse ponto ("ldées ct i11stitutio11s américa.i11es) pagi
nas 119<~1) • 

. HERBF.RT s~nTn reconhece que· a falta do Yéto parcial é um 
embaraça sério para o presidente (Fctkralism i" Norlh Amcr-ica, 
pag. 140). Proposições tem havido no ~entido de sua adopçã.o . 
( Vide "Co11Sti(utÍ011al l?N·iMt•. 1927, pag. 246). Nenhuma terá 
vingado sómente porque. apezar elas sérias razões que a~ justifi
cam. con~idera-!'e que o v~to parcial. ou "véto selectivo". é. afinal, 
desnecessario quando o Presidente dispõe de forte maioria no Con
gresso (vide BLACK. op. cit. pags. 109-115). · 

. 6. E' certo que, nos futaclo~ americanos, o uso do véto par
cial tem lhe revelado certos defeitos. Especialmente na Pensyl
vania, a reducçio do qualllum de verbas orçamentarias deu lo
~r a conÍlicto prolongado entre a legislatura e o governador ; os 
vé.tos attingiram a 23 % da despesa. orçada. Noutros Estados, 
<.'m. numero de doze approximadamente, os Governadores viram 
repellidas pelos tribunaes as tentativas de véto parcial com re
<h.:cção de verba orçamentaria, por falta de dispositivo que as au
torizasse e-"\.-pressamente. 

Esses conflictos mostraram a. inefficienc:ia do véto parcial 
para conseguir o equilíbrio orçamenurio - pois em certo senti
do estimulava o~ augmentos pela legislatura. Iniciou-se, então. o 
movimento . legislativo sobre a elabora<;ão dos orçamentos - em 
varios Estados. até mediante emenda constitucional. Sentiu-se que 
havia uma inversão a corrigir: ao Executivo deveria caber a ini
ciativa da proposta, sujdta. á revisão pela Camara . Orientada 
nesse sentido, a reforma não exclue, porém, o véto parcial - an
tes o tem fortalecido em varios Estados, especialmente no sentido 
õe permittir a reducção· de verb~s orç:~mentarias (vide ROGER 
\VELLS. ;,~ Thc American Politi.caL Scic11cc Rc-..:ic:iJ, 1928, pagi-
nas í82-91 ) . . 

7. BLACk cita. a~ Constituic;õe,;. do :\-Icxico, da Argentina, 
<lo Paraguay. da .Colombia, Ço Panamá, admittindo o véto parcial; 
c a.s do Equador e Costa Rica, pennittindo correcc;ões ou emen
das (op. cit. pag. 107) . 

• -\ Constituição -Federal .-\rgentina, no an. 72, pre,,ê o · véto 
rareia! . 

"Dt:~echado. en el todo o en parte um proyeto por -el 
Poder Ejecuth·o. vuelve con sus objecciones a la Camara 
de su origen .. . ·'' . . . . 
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A ssim, o vétó é parcial, mas o projecto é ~tbmettido, de novo, 
integralmeme, a nova votac:;ão. 
· Esse systema tem . soffrido criticas relevantes. mostrando-~e, 
aliás, iriefficiente. 

-GoNZALEz C.AI.DF.RO:S cscrc\'eu: 

" Podria criticarse el sistema de Ia Constitución en 
cuanto implica que en todos los casos el veto de! proyei:o 
de ley o de algunas partes obliga ai Congrcso a reconsi
derarlo por entero y a insi~.tir -forzosamente sobre ' todo 
él. sin haherse previsto que las objeciones del ejecutivo 
n alguna o al;unas de sus partes pudieran ser aceptadas, 
entra11do las dcmás en vigencia, cOnlo del}eria ser en e1 

·casu de! pt·esupuesto . · 
.Del contexto de! . articulo 72. se infiere fâci lmeBte 

que el Congreso debe insistir sobre el proyeto entero: 
"Si ambas cimaras lo sancionam de nuevo". etc .. dicc ; 
condusiún que confirma la parte final dei mismo ar
ticulo: "Si las Camaras difieren sobre las objec-iones el 
proycto no po&á' rep"etirse en la.<;t sesiones de quél afio". 

Por lo tanto, si e1 ejecutivo ha "observado um articulo 
o un item dei presup\lesto, y éstos no cuentam con dos 
·terei os de votos em "ambas . cámaras", o si las cámaras 
difieren sobre las objeciones, todo el proyeto se consi
derará f raca..--ado . Además, cuando ei ejecutivo unica
mente observe un articulo o un item de! presupu~to todo 
esto debe volver a las câmaras, suspendiendose asi la 
apl icacion de los otros no objetados. ·Derecho Constitu
cional argentino. vol. III, -pags. 40-41) . 

No Chile, pela Constituição de 19?....5, art. 54. cabe ás Cama.
ras a faculdade de acceitar em parte a ob!lervação do Pre5idente . 

A Constituiçã~ elo Perú. de 1933_, nao consigna o véto pre
sidencial (arts. 128-9) . 

. N a propria 'Argentina, porém, algumas pr~vincias - de Entre 
Rios, de Catamarca. de S. Luis - estabeleceram -já o véto parcial 
nas leis de.orc:;amento. com reconsideração. pela legislatura, apenas 
da parte vetada (op . cit ., pag. 41 ). 

8. Dentre as Constituições modernas, sómente talvez a 
Constituição da ·Republica ,H cspanhol_a apre.senta (art. 83) um 
dispositivo que facilita a e."clusão. em certos casos·. do véto 
parcial - i:>to é, quando a lei. seja. declarada urgente por dois 
terços dos votos emittidos no Congresso. 

· "Ahora bien. si dicho ·veto queda sin efecto encuanto 
que · una mayoria cualificada lo acut:rde asi, es evidente 
que se puede gana.r tiempo empezando por declarar m 

. gente la Ley mediante ese mismo "quornm". PERE'S SER
RAJ'O, Lo Ct)II.Siiluciou. T;.spnnoln . pag. 271). 

Adverte, porim. esse mesmo autor que se torna demasiado 
'fàcil 'invalidar o véto : havendo 4ó6 deputad?s em exercício, bas-

·: . . . 
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tam 156- cerca, de um terc;o - para invalidàr o véto ou conc~
der a urgencia ( op. cit. , pags. 271-2). 

9 . Em nossa Constituição, o v~tQ presidencial t~:ve st:lllpn: 
grande importancia, que tem augmentado. 

Partiu, talvez de RUY BARBOSA (Conferencia, 1910 - pagi~ 
na ) , c não poderia partir de mais alto. nem de autoridade mais 
insuspeita - a recommendação de conferir-se ao Pre.;idente da 
Republica a prerogativa do véto parcial aos projectos de .lei de 
qrçamento . 

A reforma constitucional de 1926 instituiu o véto parcial, 
par-a todos e quacsquer casos; e. desde a Co~c;titui<;ão de 91, se 
admittira a recu!;a de sano;ão, por inconstitucionalidade, e, tam
bem, por ser o projecto tt contrario ao~ interesses da Nação" -
(Constituição, art. 137, § 1.0

). • 

E' de notar, aliás, que, mesmo na vigcncia da Constituição 
de 91, a Constituição da Bahia (art. 41 ) permittia o véto parcial 
na lei de orçamento (BAR'S.'\ LllO. Comment. pag. 146); outras, 
;___ do Ct:arit. Pará c >faranhão - tambem o acolheram nesse caso ; 
a de ~finas Geraes. em quaesquer hypotheses. desde que entre a 
parte sanccionada e a ~tada não houvesse tal conne."'táo, e depen
dencia que fosse mtttilada a pro11osiçio; algumas o prohibiram ex
pressamente - como as de Alagôas, Sergipe, Santa Catharina, · 
Paral1yba e Rio de Janeiro. (Vide CASTRO Nusr.s - As Consti
w içõu EsttJd1laes, 19ZZ, pag. 119) . 

Depois da publicação da e..xcellente obra do SR. CASTRO Ku
!l;f.S. e antes da reforma constitucional de 19Z6, tambem a Constl· 
t ui<;ãç de Pernambuco, em 1925, consagrou o véto parcial, em re
lação ás leis de fixação de. forças e de orçamento . 

.-\~5im. entre nós, como na Argentin~ come. na America, é 
nos Estados ou nas províncias, e em relação ás leb de orçamento, 
que se inicia o desenvolvimento do véto parcial . 

Depois - torna-se irrecusavcl a pergunta formulada por 
Bl.ACK: s.:: o presidente pode vetar pa rtes separ:1das do projecto; 
ft.Or .. ue ha de ser assim sómente quando se trate do orçamento ? 

A nossa Constituic;lo .Federal \'igente manteve o mesmo pre
ceito ( art. 45, principio) . Q11anto, porém ao quorum e.xigido 
para a approvac;ão definitiva do projecto vetado, houve notavel 
modificação. A constitui~o de 91 requer ia "dois terços do suf
fragios presc:nlt:s" (art. 37, ~ 3.0

) ; agora é necessaria "a maioria 
absoluta dos membros" da ·C:unara (art. 45, § 2."). 

Assim dispunha o ante-projecto elaborado pela C omniissão do 
Itamaraty (art. 35, § 2. ") , conferindo este. por.:m, o prazo de 20 
dias uteis para o pronunciamento do Presidente e e.xigindo. na 
Camara, a ·\Cotação nominal . A Assembléa Constituinte restabele
ceu o prazo de 10 dias para o veto, c detcrn:inou que a votac;ão 
do projecto vetado se faça em escrutino secreto . Fortaleceu, pois , 
considenl\·elmentc a. li\'re deliberação da Camara . 

· 10. lnter~sa nota r qtte a rt:ducção de verbas orçamentarias, 
mediante ,-éto parcial. tem sido praticada entre nós, sem impugna
çiin relevante. nem perante os tribunnes, nem mesmo, ao que sai
bamos. no seio do Congresso. 

Dispenso-me de verificar o uso do véto parcial pelos Presi
áentes da Republica, en.tre nós, depois que o con..~gro~ a refonÚa 
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constitucion·a:t de 1926. Acredito que não houve impugnação maior 
contra o véto de. pala v r as, nem contra a reduc<(ão de verbas. 

Apenas recordarei o véto parcial, que o então Prefeito do Dis
tricto Federal oppoz ao projecto de orçamento municipal de 1930. 
Esse véto attingiu varias palavras destacadamente; e attingiu, tam

·bem, em certa verba, o algari;;mo 8, pois_ a consignação ~ de 
3 :600$000 e não de 36 :800$000. 

A Commissão competente "do Senado Federal deu parecer ap
r;rovando o v~to ( virle ''·Diárin do Congresso .N acionai" de 17 <).e 
Junho de 1930, fls. 1.021 e seguintes). . 

Pode, pois considerar-se tambem admittido, entre nós, o véto 
para reducção de verbas orc;amentarias. · 

Nos Estados Unidos; os tribunaes tém condemnado a appli
·çação do v-éto parcial parà .-ess.e effeito, quando não autorizada ex
:;JTes!'~lente, entendo que : 

:"The veto is a negative, not a cr eath·e power. anti 
under the doctririe of separation of powers "the govemor 
may not e.xercise any c!·eati\·e legislative power whate
ver". To allow him to use bis discretion in substituting . 
in thc bill an amount different ~from that speci fied by 
legislature is to vellt him with a funct ion which bclongs 
e..-..::clusi:vely to the legislative'' . (Tilc .'lmrr . Poli f . Scirn
cc RC'".JiC1(', 1924, pag. 572.). 

Ainda no me..,mo sentido, vide a revista citada, Dezemhro de 
1934. pags. 1.062-3. 

E' e ... idente. comtudo, que, ainda ahi, se trata de applicação 
inellutavel do véto parcial. Se este cabe, principalmente, para ga
rantir a política orçamentaria - não é evidente que deve servir 
para cohibir as majorações indevidas da despesa publica ? 

Em nossa Constituição ella. ainda se conjuga com a garantia 
d:'i' observancia do art. 183. Veda este a creação de encargos para 
o Thesouro. sem a attribuição de recursos correspondente5. Como 
ha de o Pre3idente velar pela guarda deste preceito sab!ta.r se t i
ver de acceitar. passivamente. as mais desmacaradas mnj9rações 
da despesa fixada no orçamento ? 

.\. Constituição de 16 de. J ulho foi, porém, omissa em adoptar 
c~rtas normas completamentar~ que o véto parcial e."<igiria. 

Nas recentes Constituições est'.tduacs se observa essa mesma 
falta. Parece que unicamen.te a do Rio Grande do Sul a suppriu, 
consignando o dispositr\'O seguinte., no · art. 39. § 3.•: 

"Quando o v~to fõr parcial, poder;'. a Assembléa. não 
só acceital-o. ou recusal-o, mas tambo:m retirar inteira
mente o projecto, se juigar que o véto o desdrtua." 

Nada impede, por~m - e. é até recomm:eHdavel - que a pro
pria Carnara consigne, em seu regimento, regras como a~ que se 
contêm na indicacão do Sr. Henrique Dodsworth, tendentes a 
permittir-lhe. a apreciação minucio~a e profusa do ,·éto parcial. 

·1 1. A doutrina e a pratica constitucionaes. Íinnada~ ·e:ttre 
·' .. nós, favoraveis ao véto parcial, bastante ampliati,·as de sua ap-
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plit:ação, têm, po:-tanto, justificati .. ·as e apre:~ent..m vantagens 
aprecia v eis. 

Com·ém. no emtanto. e por. isso mesmo, ass~gurar a aprecia
c;ão detalhadit do Poder Legislativo sohre . o véto; se se trata. de 
.:ollaooração. se se permitte a do Presidente da ·Republica. não ha 
·porque excluir, preterir, amesquinhar, . a do proprio Poder Legis
lati-vo. 

Nesse sentido, a proposição do S r . Henrique Dodsworth -
ainda quando se não acceite o pensamento ori~nario que a inspi
l "OU - ~ venladeiramente opportuna e merece approvaçf.o. 

Não ha razão para <jue a Camara vote, englobadamente, as 
J;i'irte$ vetadas do projecto de lei. Ao contrario, convém que possa 
·reexaminal-as de.c;tacadamente. mantendo-as. ou . não, como en
tender acertado. ante as razões "qlte o Presidente da -Republica te
nha arguido em relação a cada um. 

Es!ôa é a finalidade pratica da emenda propo~ta . 
12. Alvitraremos. no emtanto. duas pequenas modificações 

uo teõr da emenda. 

• '11. " . 

A primc;.ira visa o § 4.~, que assim dispõe: 
c . 

"0 projecto veta"do será incluído, obrigatoriamente. 
em ordem du 'dia. com ou sem parecer, no trigesimo dia 
de seu recebimento P_ela C amara . 11 

~ã.o ha. por~. ra.zão para que a inclusão se dê, precisa e 
forçosamente. no 30." dia. 

· Parece preferível ~ubstituir esse paragrapho pelo seguinte : 

·"{) projecto. ou os disposith·os do projecto. vetados, 
serão. impreterivelmente. incluidos em ordem do dia. cora 
ou st!ln parecer. até o 30.• dia de seu recebimento pela 
Can:ara. " 

Outra modificac;ão refere-s~ ao ~ 6.", redigido nos termos 
~eguintes: 

"O projc:cto vetado parcialmente será sujeito a dis
cus,;ão e votação. em e..~crutinio secreto, artigo por artigo." 

Tan1bem esta regra parece demasiada e inconvenientemente 
rígida. 

E' preferível pe.rmitttr que ;t propria Camara delibere sobre 
a conveniencia da votac;ão parcellalta do projecto; e. quanto á. dis
cussão. nem ha necessidade de cxig:ir a separação. que a alongaria, 
r•or \·eze.c;. desvanta:josamepte. . 

De tal sorte. proporíamos que o § 6." ficasse assim redigido: 

"Em ca.o;o de v~to parcial. a votação dos dispositivos 
s~ filr:\ dcst;Lcadamemt:. sempre que a Camara assim -de
cidir. e .na conformidade. dessa n:esrna decisão ." . . 

.: --
13. ·A colenda Commissãu Executiva já, se pronunciou · fa- · 

voravelmente ao projecto .de resoluc;ão .. 

•.:.. 
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J\ Commissão de . Constituic;ão e justiça, pelo~ motivos ~xpos
.tos, tambem assim se pronuncia, offe.recendo as duas emendas aci
ma fundarilentadas. 

Sala das Sessões. 10 de Seternbro de 1935. - Waldcmar Fer
reira, Presidente. - ·Lc<-•i Caruciro, Relator.- Pedro Ali:ixo . -
Gndnfrcdn Vianna. ·- Artlr1tr Santos, pelas conclusões . - C(l.r
Zos Gomes de Oliveira.. · - ClcmCillillo Lis'úúu. - Ascmtio T1tbiuo . 
- Dom·iugos Vieira. · 

l'ltOjl:<..'TO llF. RESOI.Uç.:;,o , . 3, F.:-.!E:SD.'\DO l'El.A COM)HSSÃO 

J)l; Jt.:STl ÇJ\ F. QI,;F. RF.ÇF.RF.I.l SUIISTlTt.lT,V'O PA CO.M~Il$S:\O 

r:.Xt:C\.i'fl\' A 

.-\ Cama na. dos Deputa 'dos re..;oh·e: 
Art . J.• O art. 149 do 1-l.egimento Interno d;~. Cama.ra dos 

Deputados terá esta redacção: 
"Art. 149. O projecto vetado, total, ou parcialmente, pelo 

Presidente. da Republica será distribuído ás commissões competen
tes, !>egundo os fundamentos do Yéto, e constituirão nellas matcria 
preferencial. ~ 

§ 1. Desde que se funde o véto na. . inconstitucionalidade do 
projecto, ou de disposição ·vetada, _será obrigatoria a sua remessa 
á Commi.~são de Constitu ic;ã.o e Justiça. 

§ 2." A .Commissão a .cujo l!..xame fór enviado o proje.cto de
ver:i. cmirtir parecer dentro de. dez .dias, a contar do dia do seu re
cebimento nella. 

§ 3.• Se. as Com.mi~~ões não :!e mani·fe5tarem sobre o projccto 
vetado, dentro do prazo do paragrapho anterior, poderá elle ser 
incluído em ordem do dia, independentemente de. J>arccer, pelo Pre
sidente. r:.r-officio, ou por deliberação da Camara. · 

§ 4." O projecto vetado será. incluído, obrigatoriamente, em 
ordem do dia, com ou :r;em parecer, no trige.simo dia. de seu rece
bimento pela Ca1nara. 

§ 5." O projecto totalmente vetado será. sujeito, em globo, a 
discussão e votação. em escr.utnio secreto, . unica. , 

, ~- _6.• O projecto vetado parcialmente será sujeito á di,;cussã.o, 
e votação, em escrutínio secreto, artigo por artigo . 

. !§ . 7.v Votarão "si111'., os Deputados favora.vcis ao projecto, 
ou a disposição .vetada, e .. mio·· os fa.vora.Yeis ao vêto . 

. ~· 8.~ O projecto, ou a dispo,;ição n!tados. <., ue não consegui
rem a .maiori.a absoluta ·elos ·votos da totalidade legal da Camara 
do~ Deputac.los. estão rejeitados. 

: § .~." . No caso do . projecto, ou dos artigos, \'etados, mantidos 
.vela Cam~ra dos Deputados. dependerem do voto do Senado Fe
<leral. serão · a elle . remetticlos . 

,'§ lQ. :{) projecto, qu artigos, ,·etados. mantidos pela Camara 
dos ,Deputados . .que •. não .. dependerem do. Yoto do Senado. iFederal, 
serão·. dt;yolvidos. ao Presidente da Repu Mica·. para a fo"lllalida.de da 
promulgação . · .• 

. .§ ll. .. O• ... .I?:re.s.idente da Camara .dos Deputados promulgará 
con1o lei o projecto, óu a parte delle. -vetadoS;. se. o Presidente -da. 

.Rep~9lj.ç~ . .p_ão.: o .. pro~ulgar .. dentro .. de, qmp:enta e oito horas após 
a ~a~ remess.'l pelo Poder Legislat·i'\to , .' .. .·. · 
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Art. 2.0 Redija.-se o art . 185, § 3.", letra f, do Regimento· In-
terno da Camara dos Deputados, . assim: . 

"f) os artigos de projecto de lei, que o Presidente· da Re-. 
publica haja ''etado." -

Accn:scente~se ao mesmo artigo 185 § 4.0 esh letra: 
" f) o project~ de lei vetado pelo Presidente da Republica." 
Art. 3.v Revogam-se as disposições em contrario. . 
Sala das Sessões, 17 de Junho de 1935 . - Henrique Dods-

'it•ori/J. 

PROJ~CTO DF. RESOLUÇÃO 

:\. Constituição ela Republica admitte: 

":\rt.' 45. Quando o Pre;;idente da Repubtica julgar um pro~ 
jecto de lei, 110 todo, ou em parte, inconstitucional. ou contrario 
aos interesses nacionaes, o vetará total, ou purcial-111CI~fe. dentro de 
dez dias uteis. a contar daquelle err: que o receber, devoh-endo, 
ncs~e prazo, c com os motivos do véto, o projccto. ore a parte ve
tada, á Camara dos Deputados." . 

Ha. por esse precei::J constitucional. duas hypotheseli de ,-éto 
;;. projecto de lei: o véto ao projecto. totalmente, e o véto a parte 
do projecto. · 

."\ segunda hypothesc, em apreço. suscita este problema : a 
C-'-"P•e.~são "parte" do projecto abrang t: apenas as disposi<;ões par~ 
ciaes de ~ue se compõe elle, regimentalmente, ou póde abranger. 
;dnda, parte dessas disposições ? 

O Regimento Interno da· Camara dos Deputados estabelece, 
no "Art . 45. Os projectos deverão ser assignados pelos seus au
tores é di<1ididos em artigos numerados. concisos e daros. sendo 
precedidos sempre de emenda enunciativa de seu objecto". 

A "parte" do projecto vetavel é um seu artigo, ou parte desse 
artigo. isto -é. e."pressões. palavras, ou sígnaes de pontuação nelle 
contidos ? Pelo proprio dispositivo constitucional, que reg~: a ma
teria. deprehencle-se que o véto parcial ha de sel-o a uma parte 
integra, a uma parte que possa ser devol-dda de per si, isoladamente 
e constituindo enunciação da. yontade legislativa em uma só pro
posição. ao Poder Legislativo. E. pelo Regimento Interno da Ca~ 
marn dos Deputados.' _não é possível dissociar a mater1a de um mes
mo artigu de projecto de lei. porque; pelo seu_já invocado artigo 145. 

§ 3.• Nen/11nn artigo de projt!cto f!odt!rfr conta duas ou mais 
p.-oposições, i1t-dcpendc-ntes cnfr.c si. "de modo que .se po.s.ra odoptar 

· 111110 e rejeitar out1·n." .. 
Logo, não se póde dividir um artigo de projecto. para vetal-as. 

em partes, de sua disposição. 
· Ao demai!\;, o~ .projectos de lei, se vetados totalmente. estão 

sujeitos. pelo Regimento Interno da Cantara, art. 149, ~ 1.0
• "em 

~loho. a uma unica rliscu~o e vota<;ão". vota<;ão essa correspon
dente ;i · tf'_rceira . ( Re.gimt:nto. arts. 230 e 231) : mas, o Regimen~ 
to estabelece. no a.rt. 185 : · 

§ 3." . SoiErerão uma só discussão, que corresponc!erão á se· 
~nela. as se~uintes proposic;õe~: . 

c) ·approvando. ou não, os projectos de lei .. ou de resoluçã~, 
que o Poder Exe~tivo haja Yetado. . · · ·. ··. '-
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Ora, pelo Regimento Interno da Camara, 
"Art. 187. A segunda discussão dos projectos será feita por 

artigos, separadamente". 
_-\ votação em globo do projecto de lei vetado totaln1ente cor

responde á da terceira discussão, pois assim o dispõe o Regimento 
Interno da Camara dos Deputados: · 

"Art. 230. A' '\"Otação aos ·projectos em t erceira discussão 
.ser .á feita· em globo". 

Já em segunda discussão, a votação dns projectns, se faz ar
tigo por artigo, c.r·vi este preceito de Regimento Interno da Ca
mara dos Deputados: 

· " .\rt. 229. Em ·segunda dis~ssão, votar-se-á o projecto ar
tigo por artigo". . 

Em assim sendo, como é possível discutir parte do artigo ve
tad~ de projecto de lt:i, se essa discussão ha de ser feita artigo 
por artigo ? E essa tliséussão ba de ser assim feita, até porque, pelo 
art. 29, já alludido, 

"§ 3.v A votação por partes de artigo, ou emenda. em segun
da Uiscus'são, só será permittida quando requerida durante a res
l·ectiva discussão e concedida pela Camara':. 

)J"ão se póde, pois, annunciar discuss~ de parte de artig-o e 
~ó poderá ser elle votado por partes - votadas todas as suas par
tes e não certo numero della.s - se isso fõr requerido durante a 
sua discussão e a Ca.mara Ó conceder. 

A' "\·ista do e.'CpOStO e para regrar a discussão e a votação dos. 
projectos vetados parcialmente, uma vez tJue o Regimento Inter
no da Camara elos Deputados só dispõe, no artigo 149, sobre os 
projectos de lei vetados totalmente, propomos o seguinte pro
jecto de resolução, para cuja discussão e votação requeremos 
urgencia, obedecido o art . 27, paragrapho unico da Constituição." 

PkOJ ECTO D.E RESOLU ÇÃO "X . 6-I -, .AOS QU-'>F.-5 FOI APRES'F:NT-~DO 
SUBSTITUTIVO 

(E..xecuún 27, 1.• legislatura) 

Propomos que, llO Regimento Interno da Camat-a, sejam in
cluídas as seguintes aisposições: 

Artigo U}lico. Os Deputados _que desejarem qú'al'quer informa
c;ã.:> das · autoridades publieàs apresentarão seus requerimentos es-

. criptos ao Presidente da Camara, que, independentemente de lei
tura. em sessão, debate e votação, os fará publicar · no Diariô do 
Poder úgisloii,.,•o, com o respectw_o despacho, que só poderá ser 
no stintidrY do· deferimento: · · . · , · 

. §" i.• 0 despacho e a publicação !1àO podÚ.áo ser· retardadÕs 
. por mais de 72 horas. . .. . · ' · · · .. 

· · § 2.• E' licito ao Presid~nte, sempre 'qu_c assim julgar con
·\·eniente, affectar a decisão desses requerjmentos ao plenario da 
Camara, submettendo...os i leitura em ses)ião, · discussão e vot~c;ão, 
tios termos regiméntaes: · · · · · · · 
:· -. § 3.• .Revogam-se . as disposições ~m contrario. Edmar 

ca·r;;alho-. . ' . . 
, .... . ! . 

~{ ~-:~~~}~ ... ~:D : +,. - .:· 
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SUJISTITU'E O. ART. 154- DO lu:GpU:NTO· ll>!TERNO 

(Executiva 28, i: ·legislatura). 

Substitua-se o àrt. 154. do Regimento. Interno pelo seguinte: 
"Art. ·Lei de -fL .... açãp das forças armadas da União é a 

Q\\e det~rmina o effectivo do pessoal do Exercito -e da Marinha 
de Guerra nos varios quadros· e categorias, que os compõem" • 

. ~- 1.• Compete ·á. Con:mi.s.sã,':l de Segur-ança Nacional dar pa
rc::cer sobre o , projecto de lei d:: fixaçãu de fur<;rui, em·iado pelo 
Prl!sidente da· Repuh!ica. oiferecendo-lhe~ as emen4as que conside-: 
rar necessarias. . 

§ 2." -Se, at~ o. dia 20 de ::\1aio do ;>rimeiro ann."l· da legisla-. 
tura. não th·e~ recebido o projecto de fixação das forças apr-esen
tado peiQ Presideute da Republica .. a Commissão iniciará seus es
tnclos sobre a lei em vig\')r. elaborando a proposição. c ue apresen
~ará á }[e;;a até 5 de Junho do mesmo ar.no. * 3." Se até 5 d~ Junho do pr imeiro anno de legislatura. não 
ti"er a ~1' e~a recebido o pr·ojecto ·e.nviado pela Cummissi;.l) de Se
gmança. incluir!J, em Ordem do dia da. sessão seguinte o projecto 
oiferecido pelo Presidel",te da Republica, ou, se não houver. S:.::ob 
a forma de projccto, a propria lei em vigor. * 4.0 O actual § 5.0

• 

§ 5.~ O adiameato da discltSsão desses prO'jectos só se fará 
pelo prazo maximiJ de 72 hora~: .e o da sua ,·otação. pelo de 48 
horas. 

§ 6." O actual § 8:. 

Justificaçtio 

l." O int\Üto principal da emenda proposta é harmonizar o 
Regimento com o ;ut . 39. n . 2. da Constitui,ão Federal. que dis:
pôe. clara e inequivocaTnente: 

"-compete privativamente ao I!)der Legi~lativo. con1 a sancc;ão 
elo Presidente da Reoublica: 

... 2) votar . .. no inicio de cada legí~latura. (1 lei rfl! fi~(1ç(io 
da.s fon;as arruadas da Uuiüo. tÍ qual. nesse período sómente po
derá ser modificada por iniciativa do Presidente da Republica." 

A Constituição se refere. precisamente .. a uma lei unica; a . uma 
só lei, que. rhrmalmente. vigorará por cerca de quatro annos. 
inalterada, a não· ser. por iniciativa do Presidente da Rerublica ;, 
a uma lei abrang!ndo conjunctamentt: toda!' as forças armadas fe
deràes - quer do Exercit(!, quer da ::vrarinha.' 

E'. aliás, . razoavel que assim seja. E' conveniente que se faça, 
na mesma. lei, a fixac;ão de todas essas for<;a:1. Ella!; se comple
tarn. Servem ao mesmo alto ohjectivó commum. A Constit\tkão 
quiz dar á legisla<;ão sobre a materia - estabilidade. d<;tenninan
do a !lua vigencia na furma... -que acabamos de recordar: e · unida
de. conjugando ~ norma..; apl'llica-veis ao ·Exercito e á 'Y!arinha de-
Guerra, os quadros de um é de outra. . .. 

· P6de mesmo· (l)nsidcrar-sc qtle. da e!luhii'idade da. lei. da : ~ua-. 
p~rmanencia pelo resto ~o l:,ef!!PO .d~ . legisl~tur~ decor:r:e ·a · ne~es: 
;;1dade de _sna unidade. Votand(! a lei · de forc;a;;, o ~oder .~t~-:. ~ -:·:. ::: 

. . ... ,:~ .. : .. 
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lat~vo c:xgota. a sua iniciativa. e a sua. competencia decorrente dessa 
iniciativa auropoma, pelo resto elo tempo da legislatura. Só na 
legislatura s~<>"Uinte , poderá voltar á materia - salvo mediante 
provocação do ·Presidente da Republica. •Mas entã,o, como pode
ria, após uma, votar a mesma legislatura outra lei fixando forças 
da Uniãt), augreentando-as. ou are diminuindo-as ? 

· Por isso mes_mo, ainda que a Coostituic;ão desse competencia 
ao Poder Legislath·o. para "votar as leis de fi..xaçáo de for~as" -
crêa que se deveria entender que será uma lei só, e · unica: em cada 
legislatura ; mas, se ella ~e refere, nesse (\asso, á "lei de ii.~ac;ão 

-de forças", parece que puz fóra de toda a du\'ida b l.ue deter-
minou. · ' 

Z. A letra do preceito constitucional é tão clara que parec~ 
e."cluir qualquer interpretação: i11 claris ccs.sat i!!lcrpretatio. 

Ainda no art. 41 . § 2.0 da mesma Constituição, se lê: 

" . . . compete e."clusivamente ao Presidente da Republicà a . 
iniciativa dos pn.>jectos de lei 'que modifique, durante o prazo de' 
sua ,•igencia. A Lei de fixac;ão da.~ forças ann(l.(iali." 

E ' certo que, no mesmo art. 41, § 1.~. ha uma referencia á 
legislação, de que se trata e em que se e11Jpregou o numero plural: 
a:;.sirn. 

"Compete exclusivamente á Camara dos lJeputa.dos e ao Pre
sidente da Republica a iniciativa das kis de fizaçtio dà.s forças ar-. 
1i;adas, e, em geral, de todas as leis ~.:>bre rnateria fiscal e fi
nanceira." 

Não me parece, todavia, que esta expressão contrarie o en-. 
tendimento decorrente dos dispositivos que precedeutemc:nte in
voquei. 

Ahi não se diz que se faça, desdobradamente, em varias leis, 
como se fazia anteriormente. a fixação das forc;a~ tederae.s. Al
lude-se a "leis" de forc;as. porque, na successão das legislaturas -
ainda que havendo uma só lei dessa especie em cada qual - ha
verá varias "leis". 

A Constituição disse, e redis~e, que a lei será una: serâ -
uão das "forças de terra e. mar", como dizia a 'Constituic;ão de 91, 
art. 34, n . 17 -mas da-o; "forças annadas''. E ao determinar a 
iniciath·a - para a plt.Jpusitura, e para a votação, dab leis dessa 
especie. não se referiu só a uma dellas, mas a todas, á successão 
dellas, de legislatura em legislatura . 

•Mui.to correctamente, portanto, e sem comradicçào. ficou re-
digido o § 1." do art. 42. . 

3. A Commissão dos 26 .. na Assembléa Constituinte, nà•::> ti
vera essa orientação. 

O art. 46, n. 2. do seu projecto (projecto n. 1-_-\) estava re-
digido nestes termos: · 

" .. . por _período corn:SiJ)udente a cada legh,Jatura. As. Leis 
de fix.ac;ão das forças armadas da União. " 

Era; aliás, a mesma norma do ante-projecto do Itamaraty, ue 
assim dispunha, ao determinar a competencia do Poder L egi.o;la
rivo ~bre a materia. 

" ... fixando periodicamente, em _leis especiaes, as; organiza.
c;~!> e ~s e.Ifectivos do tempo de pa.z. " (Art. 30, numero 15) . 

9 dispositivo -do · projecto n. l·A penna~cceu inalterado até 
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o projectt.:> l-C, ou seja até a red:tcção final. Ahi está o art. 40, 
n. 2, em que se continha o art. 46, n. 2, que já transcrevi - as
Eim como o an. 42, § 1.", ·assegurando a iniciati\' 3. do Presidente 
da Republica para "a.s leis de fixação de forças" . 

Só então, ao discutir-se a redacc;ão tina!, os illustres Depu
tados Srs. ~[auricio Cardoso e Adroaldo Mesquita offereceram 
a emenda n. 346, em que surgiu a e.'\.t>ressão adaptada. no art. 39, 
n. 2, da Constituição Federal. 

A unica, e pequenina, differenc;a de redacc;ão está em que a 
t:menda dizia:- ··qui!, nesse período ... "; na Con~tituição se lê : 
•· a qttal", nesse período .. . " . 

· -Não encontro, nem me red.Jrdo de que tivesse havido, justi
iicação ou âebãte sobre a . emenda, assim adaptada . 

.1\l!erêce, enn:etanto, ·recordar que o Sr. .c'\lcantara. Machado, 
c outros illustrcs Deputados· paulistas . suggeriram, tambem, em 
emenda (sob n·. 351), ao art. 42, § 1.", que onde se lia- aít.Jrças 
de :terra e mar" - se dissesse - " forças armadas" - fundamen-
tando nos termos seguintes essa proposição: · 

"Cumpre não esquecer que as força;; armadas hoje compre
h<:ndem tambem as do ar, não alcanc;adàs pêlo text.tu que se procura 
emendar. '' · 

Dessa emenda resulta, ainda, evidente, outra razão que justi
fica a formula consagrada pela Constituição. 

4 . A emenda, que proponho, toma mais conciso o texto dto 
Regimento, e corrige-lhe algumas pequenas informações; porque 
não ~ em todos os annos - mas só no principio de cala legislatura 
- que se ha de elaborar o projecto de lei de ii."<ação de .forc;as; e 
porque o projecto enviado pelo PresidC!lte da Republica, quandlo 
haja, - .e não a lei em vigor - será objecto da deliberação da 
Camara. 

Sala das ·Sessões, 8 de Agosto de 1935. - L (!';,-i Carneiro. 

N. 222-.-\ - 1935 

(Primeira legislatura) 

Redaccllo, para a 3." disc·ussão, do projecto n. 222, de 1935, 1,." le
. · gi.slatura, q~te dispõe sobre as segu1idàs provas parciaes do 

CIITSO juridico. 

(Da Comm. de Euucação- Ed. 57.- 1." legislatura) . 

. o Poder -Legislativo decreta: 
.-\rt . 1." As provas parciaes, nos c:ursos de direito, realizam

se na segunda quinzena d.e Junho e na primeira quinzena de No
vembro. respeitado o dispõstó na lei n: 74, de 24 de Junho de 1935. 

·Paragrapho unieo. ·Os ·disr.lositivos da presente lei não serão 
applicados ao corrente anno Jectivo. · 

Art. 2.v Revogam-se as 'di~-posições em contrario .. _ 
· · Sala da Commissão, 17 de Setembro de 1935. - Valente de 

Lima, Presiden~e. - Heitor Moia. - Matllia.s Freire. ·, · 
··E.' lido e 

guinte 
rem~ttido á O:>mmissãÓ ExecUtiva· o se-' ' 
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JU;:QUERt::>!EXTO 

N . 144- 1935 

(Primeira legislatura) 

Requeremos fique a :Mesa autorizada a providenciar para que 
o Diario do Poder Legislativo seja anne.-..:ado ao Diario Officíal, 
como sempre occorreu para que a . elaboração legislativa e os 
dê bates parlamentares tenham, na ·sua integra, a Jivul;a.c;ão 

.que. e.'tige o interesse · publico . · 
.Salã das Sessões, 16 de Setembro de 1935. - Wanderley Pi-

1:/to. - Borges da Medeiros. - João Ne-;.•cs . - Octa<:io Jlfa)rga
beira. - Rego Barros. - So•usa Leão. - Roberto Moreira. -Ma
cLJrio de Almeida. -Pedro L ago. - Fcmamles Lima. - Nind
lau Vcrg·uciro. -Oscar Fo1•t01cra. -Pedro Ca!mo11. - PirJlzâ. 
ro Chagas. - Gomes Ft•rras. - Alves Palma. - He11rique Dods
'õ.t•orth. - Ubaldo Rm11allrete. - Jairo Frartco. - Asdmbal' 
Soares . . - Domingos VcUasco. - José Aug1tsto.- !lide Sam
poio. - Acr!'rcio Torres. - Baptista. Lusardo. - Pli11io Torcr-ic 
nho.- L1ri:; Viumw.- Lacrte Srtr~bu.) . .....: Ari/111r Suntus. ; 

E' lida e remettida á Commissão E special de Estu
dos da Marinha Mercante a seguinte 

11"DlCAç.\o 

-N . 9- 1935 

(Primeira leg-islatura.) 

SoLicita. providc11cias para o csto.óclecimeuto de dm1s lirdzas de na
vegação, mna para os portos 1zortc-americanos c outra 1'>ara 
os por/os da Europa . · 

(Com. Esp. !\1arinha Mercante - 9 - 1.• leg.) 

Indico que a Commissão de ·Estudos da Marinha ?\[ercant<! 
d.esta · Camara cogite das n~:cessarias providencias para u estabe
lecimento de duas linhas de navegação, partindo do Estado do 
Amazonas, sendo uma para os portos norte-americanos e outra 
para os portos de paizes da Europa e ambas funccionando uma vez · 
por mez . 

Ju.stificaçã,o ... .. . 

A providencia suggerida é essenciai para o desenvolvi'rr.ento da 
respectiva producção, tendo em vista a grande deficiencia de 
meios .de transporte, já. observada na região- amazonense, a qual 
tem motivado um elevadíssimo preço para o transporte dos produ
ctos da alludida região . 

Sala das .Sessões, 16 de Setembro de 1935. - Antotzio d~ 
. G_óes . .. 
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E' lida e enviada· á :Commissão de Constituição e 
] ustiça a seguinte 

J:-:DICAÇ.i.O 

N. 10- 1935 

( Primeira legisla tu r a) 

Indaga sobre COIIIO de1.·c ser oblido . o quocicnlc eleitoral e .sobre 
cotno se . caracteri::a (t proporciotllúidadc do sj•stcm.a ekitoral, 
11os ten11os da. legislação 'i.'Ígcnt~. 

(Justiça 162 - 1.• legislatura) 

A Constituição da Republica estabelece, no - " '--\rt. 181 . As 
eleições para a composição da <:amara dos Deputados, das Assem
bléas ·Legislativas Estaduae::; e das Camaras ~Iunicipaes obedece
rão ao systema da represc"lação proporci011aL ..• " 

O Codigo Eleitoral do Governo Pro~·isorio estabeleceu, 110 
<!rt . 58 : . 

"6." Determina-se o quociente eleitoral, dividindo
se o numero de eleitores c ue concorrem á eleição pelo 
numero de Jogares a preencher . . . " 

() decreto n. 22.627, de 7 de Abril de 1933, estabeleceu, no 
artigo 59, § 1.0

: 

" o Tribunal Regional verificará o numero de 
eTeitores que compareceram á. eleição, e tleterminará o 
quociente eleitoral, dividindo esse numero pelo de repre
sentantes ·que couber á respectiva região eleit~ral •• . " 

O · decreto n. 22. 696, de 11 de Maio áe 1933, estabeleceu, no 
artigo 12: 

" § z.• Serão considerados eleitos os que obtiverem a 
maioria absoluta dos suffragios, ou seja metade e mais 
um da totalidade dos votos validos manifestados." 

O aclual Codigo EI~toral estabelece: 

"Art. 91 . Determinar-se-á o quocienu eleitoral,. di
vidindo-se o numero ·p.e ·votos- validos apurados pelo de 
Jogares a preencher na circlllllScripção eleitoral. 

_.Paragrapho unico. · Contar-se-ão como validos os vo
tos em branco. ~· 

·A' ·Vista dessas .disposições - a. constitttciooal e as legaes .
indieamos que a Commissão d~: Constituição e Justiça. da. Ca.mara. 

. dos ·Deputados ·se manifeste, na forma do !Regimento Interno, neste 
- sentido : · _ · _ : 

1.• - E' proporcional a eleição cujo quociente eleitoral- têm.~ 
por "dividendo numero menor do que o dos elegendos ? . . . : 

2.• - E' proporcional a eleição cujo quociente· eleito.ra.t"~t~ 
.- _~ ;;-;_:;;{ 



Cânara dos Oei)JtadOs +Impresso em 28/0112015 15:39 + Pág na 26 de 73 

.· 

-353-

por dividendo numero maior de que o dos votos manifestados. apu
rados e validos ? 

3." - A exigencia de maioria absoluta para a eleição do re
presentante, quando o num~ro de elegl'ndos ~ de mais de dois, 
attende ao systema da representação proporcional ? 

4.• - -''0 numero de eleitores que concorrem á r/ciçào '", pre
visto na legislação eleitoral. é o dos que comparecem ao acto de 
votar, ou é o dos que effectivamente -v.otam, collocan4o na urna 
f'l~ítoral sobrecarta com cedula, isto é, com voto ? . · 

5." - Que ~ .. ua technica lt:gislativa, voto, voto manifestado, 
voto apurado, voto valido e voto em branco ? 

6." - Podem ser computados como validos votos ine::dsten
tes em sobrccarta eleitoral vnsia, ou com papel sem qualquer in
scripção - legenda, OU nome, -não tendo, assim, OS r~=!UÍSÍtOS 
legaes -da. cedula eleitoral ? · 

7.• -O quociente eleitoral para a eleição dos representantes 
de classes tem por divisor o numero de eleitores que comparecem, 
ou apcn~ o numero de votos "Validos manifesta<fus ? 

8." - Se o Codigo ·Eleitoral vig~nt~, ap~sar da obrigatorie
dad: do eleitor comparecer ao acto de votar, não quiz computar, 
r:ara. o fim em apre<(O, a totalidade dos ~itores alistados, ou dos 
comparecentes á eleição, ou· dos que, effectiva,mente, \'Otar.am, e 
-reduziu o dividendo para a determinação de quociente eleitoral -
que era, pelo primitivo Codigo "o numero dos eleitores que com
parecem i elei<;ão" :,_ estabdecendo que é "o numero dos votos 
\--alidos apurados" (tal qual se estabelecera na elei~ dos repre
sentantes classistas), como se e."'plica. que mande contar, para esse 
fim, avultando, assim, o dividendo, "como validos os votos ~m 
branco" ? Por que deduzir desse dividendo os votos invalidas, ju
ridicamente. e accrescer-lhe, incoherentemente, como se validos 
fossem, os que nem sequer de facto existem ? 

9.• - E' possível. juridicamente, validar o que não ~xíste de 
direito e nem sequ~r de facto ? 

Sala das S~:ssüi!S, 16 dt: Setembro de 1935. - BaTTos CassaL. 

c;> Sr. Presidente - Está finda· a leitura do expediente. 

Tem a palavra o Sr. .Carneiro de Rezende, primeiro _orador 
inscripto. 

O Sr. ·carneiro de Rezende - Sr. Presidente, é uma illu
são · suppôr-se qu~: a yjda parlamentar morre integralmente neste 
amplo cenaculo político: 

Ha reflexos innumeros, mesmo fóra da orbita da legislação, 
c.ue não morrem, que perdur~ sempre, como attc_stam factos de 
grande e constante eloque.ncia. · . 

·Por ·isso, Sr. Presidente, nesta íuncção mesma, em dias de 
Qnda.s encapelladas, algumas atirando espumas bravias pa.ra todos 

·· o~_:lados, sempre me i~puz; sempre me apr_ouve obse~ manifes
·tar, seguir os sentimentos meditados da brandura .montanhe7;a, ·sem, 

. cowludo, fugir á ·uemom.lração da nec.~saria en~rgia, qua.si la.ni
. . . . :·~r.a, por veies em funcc;ão .do meu mouo de vensar, e em funcção 
;.·.. .: 'dá:.'.mi,nlia._ propria actividade de homem publico . 
,·.I_:;.• •".-: ~ -. . oi - • 

: ... ;.- •; .... . :. . ~ 

~~&,~~~,~i:s.:~-;r~· ·-~-~~.· ~ --·· 
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Assim pensando e assim agindo, Sr. Presidente, devo e quero. 
r.m primeiro Jogai·~ agradecer a'O jo\·en e esperançoso Deputado 
Cardillo ·Filho, digTJo representante do Estado do Rio de Jan!ero. 
de ~>e lias tradições, a gentileza eonl que S. Ex. se houve, éedcil
do-me a sua ·vez de occupar a attenção de~ ta Assemhléa: assim 
como devo e quero, em segundo Jogar. convocar os meus no!ire:~ 

. collegas, pedir-lhes attenção para o assumpto que vou expõr e que 
supponho ser de 'incontestavel relevo. · 

Ouso formular essa convocaçãó apoiada tambem em melan
colica autoridade. que me advcm de uma bôa fila de invernos. c•·i
dentemente invernos em menor numero do que ele varios collegas 
deste scenario. sem excluir V. Ex . . . Sr. Presidente. porque. se eu 
o fizeS.!'e. seria uesele;::-ante demonstração de aprec;o pessoal a quem, 
neste momento. e por i;;so mesmo, exerce o commando <lu pio nc5ta.· . 
A.ssemhl~;t . 

Expostas essas amahilidaúes. ra~gatla esta st:da, como é de 
linguagem commum. annuncio a Camara dos Deputados que lhe 
venho ofierecer uma proposta de lei que, a meu ver, encerra in
cliscutivel comenieneia. notoria utilidade publica, projecto calcado 
llOS molde$ de um outro que em Agosto de 1928 depuz no seio da' 
Commissão de Finanças: que hou\·e por bem acce!tal-o e assignal-o 
sem a menor restricc:;ão . . 

Esse ultimo projecto está conccl>iclo nos seguintes termos: 

O Congre;;~o Nacional decreta: 

!\.rt. 1." As administrações ou as empre;;as de es
tradas ele ferro e linha de bondes, excluídas as que não 
recebem passageiros nem cargas il frete, são obrigadas 
a organizar os serviços de contabilidade e estatística nos 
moldes c:;ue forem determinados no regulamneto que se 
expedir para a exccuc:;ão desta lei. 

Art. 2.• -Fica o Poder Executivo autorizado a . esta
belecer, pelo Ministerio da Viac:;ão e Obras Publicas, .em 
collaborac:;ão com aquella;; administrações ou empresas, 
padrões obrigatorios para as caracteristicas principaes da 
via e do material rodante de cada uma das bitolas usadas 
nas estradas de ferro, de forma a pennittir o intercambio 
do material de tracção e de trafego de uma mesma. bitola. 

Art. 3.• O Poder Executivo expedirá, para esse fim, 
regulaJ!lentos estabelecendo normas, modelos, padrões. c 
prazos para a · organizac:;ão elos serviços de contabilid~de, 
para a adaptação dos padlrões applicaveis á via e o mate
rial rodante, e para a apresentação dos dados estatísticos 
n Inspectoria :Federal das 'Estra.das, bent como P.enalida
des a impôr ás administrações ou empresas, no caso de 
inobser;ancia das prescripc:;ões regulamentares. " 

Quero expór toda a marcha· do projecto, afim de que a Cama-' 
ra tenha conhecimento e.'Cacto da questão e possa julgal-a sem gran-· 
de esfon;o. ' 

Este projecto fui acompanhado da seguinte justifio.ção,··· ~ue: . 
p~~so a ler: 
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"Dizendo respeito ao scr,:iço de transporte sobre os 
trilhos de ferro.. fita o projecto dois fino; principaes : 

1.~, a dependenc:ia de sua e..xplorac;:ío, quando as ad
ruini~tr.tções ou ~mpre!'.as de estradas 'Jt ferro, incluídas 
ai' linhas 'de bondes. tiverem de organirar os seus servi
ços interuos, a r~:gras geraes ue coula1Jil1dade e ~:st-dlistica, 
para que se obtenham elementos e!:tatisticos uniformes. cuja 
reunião· possa offerecer a homogeneidade iudispensave!. á. 
sua exact.-. comprehensão; 

2:·, a unifonnizac;ão do material ii..xo e rodante das 
estradas de ferro. 

o prinléiro tem elevado alcance ec:oriomico, principal
mente para a fixação de tarifas ferroviarias ju!:tas e ra-
zoaveis. · 

O segundo, além de economico, por evitar a;; baldea
ções e por facilitar, através do intercambio, o melhor 
aproveitamento do nosso material rodante, - é estratc
gico e inten:ssa á defesa nac:lonal" . 

Apreciando as vantagens da contabilidade unifom1e, 
ao justifica-r o projec:to, escrevi: -

"Sem normas contabilistas'' commutl.S, dividindo da 
me!:mla maneira · as contas, por ellas distribuindo as despe
sas com o mesn:o criterio, ·e colhendo os resulta.dvs de for
ma identica, não é poss ível <JUt: se alcancem estati:>ti~ 
dignas dessa denominação e capazes de inspirar confian
ça. E sou o uever legal da remessa. dO$ dados estatísticos, 
em ti:.D'Ipo fixado, á adntinis.tração publio, claro está que 
não poderão ser divulgados, em momento opportuno, esses 
elementos de · inequívocos interesses ligados á vida eco
nonliea do ~aiz. 

A estati::.-tica das nossas estradas de ferro, e o rela
tor deste projecto de lei já foi dircctor de uma dellas, é 
um serviço que reclama, em geral, aperfeiçoamentos con· 
stantes, de sorte que, por isso mesmo, impõe-se uma pro
videncia legislativa tendente a lhe imprimir, por muito es
forço, uma acçâo orientadora a cargo da lnspectoria. Fe
deral das Estradas" . 

Como se obsen.-a, o projecto não cuida sómente da 
contabilidade uniforme de nossas vias ferreas; trata, tam
bem, da padronização e do intercambio do material ro
dante das estradas de ferro. 

"A uniformização do material fi......-:o e rOdante das es
tradas de ferro envereda para estes dois objectos mais im- · 
portantes: 

a) economia e rapidez nos transportes através do
n;afego ~utuo dos vagões; 

b) facilidade e economia na acqutstçao e reparação 
material, influindo de.. modo benefico sobre a capacidade e 
o êu;;to do transporte . 

,~ livre desuniformidade que, até agora, tem presidi~o 
á fixação dos gabaritos da via .penuanente e do material 
rodante, do peso dos trilho.o;, dos trens-typo, dos typos de 
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engate e do systema de freio, em cada uma das nossas vias 
ierr.eas, creando, devido a isso, obst:aculos ao intercambio 
do material em estradas ·vizinhas, obrigando a perdas de 
tempo e esforços nas baldeações morosas. representa. in
questionavelmente Ull'l desscrvic;o á economia e á adminis
tração do Paiz. 

E o representa, por que. além de embaraÇar e enca
recer o t ransporte de mercadorias ç passageiros, não póde, 
em absoluto. attender eventualmente a outros altos interes
ses da propria nacionalidade, adstricios á . sua defesa in
terna ·e .externa . . Oar 9 qu·e não se pensa, com simple?.a, 
em absoluto. alkndt:t" eventualmente "a outros altos intere;
ficuldades a vencer e tão ê.'Ciguos os recursos das empresas · 
de estradas de ferro, a começar péla União •. em cujo do
mínio privado e sob cuj;:t administt"ação se encontr-clm v~ 
rias v ias ferreas . Será, portanto, um .;erviço . de adaptação 
lenta. e continua, com metbodo e · firme7_.a. mediante · solu
ções par.ciaes que forem mais aeonselhad<~.s, tal, por exem
plo. a adaptação de engates e freios duplos convenien
temente combinados. 

Basta lembrar que entre a Céntral do Brasil e a Oéste. 
de Minas, ambas de propriedade da União, com diversos 
pontos de contaeto em seu percurso, fazem-se baldeações 
morosas e anti-economicas entre carros da me51Da bitola, 
só porque o systema de freios e engates dos vagões dif
fere entn: as duas elttradas que a União administra. 

O relator está infonnado que desta baldeação dec<>rre 
uma despesa maior sobre o eusto do transporte, na impor
tancia de dois mil réis pOr tonelada, o que equivale a nada. 
menos de quarenta réis de percurso calcu1ado por tarifa 
média, ou quinze por cento, rnllis ou menos; sobre a dis
tancia média tot?-1 . E' um facto elôquente . 

· "Outros factos poderiam ser apontados, muitos de co
nhecimento publico, cada qual interessando. a seu modo, 
ao desenvolvimento e á actividade commercial dá Na~. 
bàses de sua prosperidade economica. óu· i sua defesa, para 
tomar hem patente a utilidade nacional que o projecto en
-cerra, estabelecendo os pontos de partida para a solução . 
de um Jn:oblema de irrecusavel rele-V.o. " 

Api>rovado esse projecto, Sr. Presidente, ~m segundo turno 
regimental; e vindo á 3.• discussão. o Sr. Deputado Chermont de 
Miranda apresentou-lhe duas emendas, uma. referente a "empresas 
na~ionaes e nacionalizadas de navegação de cabotagem. outra re
lativa á generali?.ação do· trafego- mutuo entre t:mpresas de nave-. 
gaÇão e estradas de ferro favorec:idas pela Uóião_ 

Deixo de proceder ·á leitur.1. dai; duas -emendas. apenas a ellas · 
·alludirido. porque desejo inclui1-a integralmente no proprio · discurso ·· 
que estou pronunciando . 

O SR. DrNiz Ju~·IOR· -:- V. E-,.:-. dá licença para o n1eu pri- -
meiro apa.rte?. O "discu•so de V . Ex . ·é interessantissimo.·=Digo-o, .. 
·~fim de: que ·se não aifinne ·que ·nãD.:o ·aparteei: '· -./.o.; ~"-~ 

. .: ... ~1:· 
.... ...:..:.:. -_ .. _ ~ ... .:. ::.::. 
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O ::iR. CAR.l\'EIRO DE REZENDE - Approvada a redacção 
final d<? projecto, foi elle remettido, em 20 de Novembro, ao Se
nado Federal, onde s~ acha ha sete annos, já, portanto, corn todos 
os pequenos ossos que guarnecem as ma.xillas, cre~idas, exceptuado, 
~videntemente, o dn sizo, por c1ue e.:ste já não usa mais nascer c: só 
póue appan:cer no decurso· de 20 ou 30 ann()~ . 

A proposito do destino legal que deve ter este projecto, per.- · 
gunta-se: deve· se!' approvado. ou recusado, pe_lo Senado ? Appro
vado pelo Senado, devé ser enviado á saucçãó do· Preúu~::utt: da 
Republica ? Deve voltar á Camara dos Deputados ? Respondo: 
deve ser archivado, em conscquencia da nova composic;ã.o do Ç>rgão 
legislativo da União, oriunda do movimento revolucionario de Ou
tubro · de 1930. De maneira que, não podendo ter outro destino le~. 
gal e normal se não .:> do archivamento, eu me a.balancei a orga.ní
zar projecto sobre a materia. cuja leitura vou .Proceder, por ser 
elle mais completo. m~is seguro e mais efficiente do que a propos
ta prÍltlitiva. Diz elle: 

Art. L" Todas as estradas de ferro. empresas de na
Yegaçio marítima e interior, de• bondes. com servic;o pu
blico de passageiros -e cargas. bem como as de automoveis, 
omnihus e caminhões, ficam obrigadas a organizar seus 
sen-iço~ de estatística e contabilidade, em harmonia co<.l 
os modelos e ionuulas c:onst<!-ntes e:\pedidos . par-oi a 
e;-.::ecuçào de.:sta lei. 

Art. 2." O Poder Ex~::cutivo estabt:lecerá. por mt:io 
dt- a::cõrdo com as estradas de ferro. padrões obrigatorios 
para as característica.> principaes da via e do material 
rodante de cada uma das bitolas adoptadas nas mesmas, 
asse&rurando o intercambio do· material de tracc;:ão e tra
fego. 

Art. 3." Para os fins desta lei. o Poder Executivo 
~xpedirá os regulamentos necessarios. estabeh:c-endo mo
dek>s. formulas e re;:ras. medidas e providencias comple
lll~ntares. e fixando praso:\ e condições para a organiza
ção e a realizcv;ã.o dos respectivos servic;os. 

Paragrapho \mico. T;~es serviços ficarão a cargo da 
Inspectoria Federal das Estrad."'.s e da ~nspectoria Federal 
de aaveg-dção, uand_o-se publicidade periodica. ao serviço 
.das estatísticas pelo i\Hnisterio da Viac;ão. 

Art._ 4." E obrigatoria a generalisação do t~fego 
rnutuo ou ai recto nas estradas de ferro ou empresas de na
vegação tl\3.ritima e interior, · como entre est-.1.~; e aquellas, 
assumindo cada qual, mediante garantias, a· responsabili
dade J.éln liquidação das respectiv-..ts conta!'. 

Art. S." A inobservancia das presoripçúes h:gaes por 
po.rte das empresas ou_ adniinbtrações. devidãmenre com
P.!'o\-ada. torna-as sujeita~ a sanc<;ões coi-re~pondentes que 

. •. - ·Íorem : e:>tabelecidás no regulamento desta lei. 
:~.- !.. - ..... t: ,·, . i· 

:;{;;~~~> \'··· .·-, -,., . .i}.rt . 6.• ~ê~·ogam~se as dispo~içõe> em contrario. · 
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Como está bem claro, pela leitura que acabei de fazer, resu
mem-se em tres pontos os obj~ctivos capitaes de:> .. projecto, que te
nho a honra de offerecer á Camara .. 

Certam~te, a esta altura, poderia desapertar o correame so
'\-ado, jogar para a riuca o bo1met engordurado e atirar ao canto 
a carabina enferrujada, dispensando-n11~ do esforço de r~justifi~ 
o proj~cLU em apreço. Todavia, ddxo de fazel-o, porque desejo 
expender niais alguma coisa, não a proposito do serviço de con
tabilidade ou da padronização do material fixo t rodante das es
tradas de f~rro, Ú1a.s tão sómente quanto aos serviços de estatística. 

. Não devemos desconhecer, Sr. Presidente, · que o numero de 
pas:;a;eiros levados pedodic.·unente a varias 'direcções· do Paiz, sob 
_<liver:!i!S moda!it!adc:1 de t..-a1~po:-te, b~n como a quantidade de 
cargas, mei1Cadorias e productos vehiculados da mesma fónua e no 
mesmo sentido, cons(ituem b.ctos ou pher:omenos que encerram 
gr-.1ndes ensinamentos de ordem theorica e pratica não ::.ó para as 
administrações e legi::;ladores dos municípios, dos Estados e da 
União, cumo ainda em beneficio da lavoura, da pecuaria, do com
mercio, da indus~ia, emfim de toda a actividade economica do 
Brasil. 

· Ora, .se al.n·irmos mão Jess~:s factos ou desses phenomenos que 
·~ão manifestações positivas de ·cifras e algarismos, nunca podere
mos ter sciencia segura e e: .. acta do movimemo circulaturio da 
riCJllt7A do Paiz . .f, se não tiv~:nnos sciencia exacta e segura 
desse movimento, jámais podermos bem legislar, bem governar e 
bem administrar os interess~:S do~ ~iwlicípios !.los Estados e da 
União. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, deve-se concluir que o projecto 
corresponcie de facto a uma necessidade de ordem publica nacional . 

~\gora, devo dizer tambetn algUJ11as palavras no tocante ao 
aspecto coru.-titucional da ma teria. 

Para eitabelecer, com . segurança e justiça, varias modalidades 
tributarias; a União precisa estar de posse de elementos informati
vos que sómente a ~statistica e a contabilidade são capazes de of
ferecer, transformando-se, assim, em instrumento natw·al de in
fonnação fiscal. 

Ora, como compete privativamente á União, entre outras 
íunoçõ~s, a de orgaui.:ar a def~:sa interna e e..xtema do Paiz, a de 
policiil ~ segurança de suas fronteiras, a de manter o serviÇo de 
correios e~1 todo o territorio nacional, a de fazer o recenseamento 
geral da população e a de legislar sobre nom1as fundamentaes das 
estatística!> de interesse collectivo, não é admissivel que se recuse 
á União o direito de padronizar os serviços declinados neste pro
je<:to. E, porque . compete privativamente ao Poder Legislativo -
letfa· c, n : 8, do art . 39 da Constituição ..:... legislar sobre .todas as 

·materias da competencia da União, constantes do art. 5." ou de
pendentes de lei federal. por força da Constituição, claro fica, de 
modo tcm1inante e decisivo. que a Camara dos Deputados, votando 
fi proj eçto. em apreço, e.xplicita .e implicitamente não terá ferido a 
Carta Magna. · .. 

Para. resumir: se não tocam vícios ue inconstitucionalidade · é 
se lh~ .n-~_o .~e .r:ecusar elevada importancia de natureza economica, .:... 
fiscal; -financeira, social e estrategica, parece-me, finalmen~e, ·qu~ ~. ·; . 

. -·;_- -=·~ ~-~ .-:-.J 



C~,... dos DeJlllaiDS- Impresso em 261011201 5 15 39 - Pá!jna 32 de 13 

-359-

a pn.>}XIsta ueve merecer cuidauosa allenção e: büa vontade mani
festa da Can1ara dos Deputados, a quem tenho a honra de confiar 
os destinos de direito e de facto. 

Vou concluir, Sr. Pre.~idente . . porr1ue é tempo. pronunciando 
apenas m-:tis duas ou tres palaYTas. 

Lastimo que tenha me demorado · nesta tribuna ... 
O SR. FRANCISCo l>ERE:IL\.- Com muito agrado para .nós. 

O SR. CARNEIRO DE REZENDE - . .. porquanto era 
meu desejo passar rapidan~nte por ella. Mas-tenho, r-ara isso, uma 
dirimente magnífica: foi no paraizo tel"t'estre que· se descumpriu a 
prímeira promes.c;a politica, e, portanto, todas as · demais promessM 
política~. pelo facto de se não ter cumprido a p:-omessa de fazet" 
do homem o rei da creação. (.Wr•ito bNr~; 11mito bcuL Palmas. O 
orad(lr é Cllmj>rimcntado. ) · 

q Sr . Presidente - Tem a yalavra o Sr. Renato Barbosa. 

O Sr. Renato Barbosa ...:.... Sr. Presidente, senhores Depu
tados. retomo o trabalho que deixei · em meio caminho e que havia. 
iniciauo na peuultima vez em ·que tive a honra de occtlpar e.~ta 
tribuna. 

• • 
O assumpto é_ o mesmo: immig:ração e colonisaç~o. 

O ponto de vista em que me colloquei, ·actualiz:ado pela orien
tação do5 sociologos modernos, será mantido durante o percurso 
da mil1ha oração. 

Desfeita foi a desig-nação de raças, desigualdade no sentido 
de raça,; superion:s e inferiores : 

Já em 1911, no Congresso Universal de Raças, rea!itado em 
Londr<·s, Lord \Verdale avanç-ara o seguinte : approxima-se o dia. 
em qut: as popula<;Õr!s da Asia apare<:erão solicitando igualdade 
de direitos e de prerogntivas; approxima-se o dia em que o hori
zonte mental e as organizações sociaes daquelles povos terão desfei
to o que até aqui vem sendo mantido como um preconceito. Ap
proxima-:;e o dia em que organizações de: trabalho e organi7.ac;ões 
políticas farão o hontem do continente oriental chegar-se ao ho
mem do c:·ccitlente. apertanrlo-5e as mãos. na mesma igualdade de 
direitos e de prerogativ.ts, como homens dignos e como irmão.s 
que são. 

Se tenho insistido um p_ouco !'Obr<; esta questão é porque vejo 
qué entre nós ainda contiuúa a predominar esta orientação que 
afast:t.v:t. sob~emodo as populações dos dois continentes. 

. Passemos, ago:-a. ao phenomeno immig-ratorio. que é o que nos· 
interessa mais direct:unente. A inmtigração é um phenomeno eco· 
nomico. Quem diz immigração. di1. raciocínio, estudo, enxerto ra
ci<Ll . Elta t! st:mpre: subordiuada a uma disciplin~ que attende aos 
interes;;es do pai7. fornecedor elo entigrante e do que o recebe. 
Ha uma dupla face· de interes~es que se concitiaTTt. 
· _ Não· ~ possi,·et con fu1:clir immigração com in'"asão e. muito 

menos. com certos aspecto!' de colonisaç-d.o. A immigração -é. um 
.· acto racionado: a invasão é um acto de impulso. O im-asor não 
-- ·· ag:e ·como quem procura trabalho. Age como dest.;uidor que ec;tabe

;'":. ~;~: -~ .Ieee .o _chaos c a confu.c;ão. O immigrante, pela technica. da 
... ~: · .: : colonizaçãç. incorpora-se á nação em -que vae viver e onde. melhora 

;;I·~.?-~:r1<t::·~-:~~ -~---~- .. 
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·snas condiçües ele exi~tencia; esperando, num futuro proximo, uma 
felicidade relativa. 

Até aqui, ao que me' parece, o phenomc:no immigratorio, entre 
~ós, e a parte da colonização, propriamente dita, foram empíricos, 
ao lêo. 

Recebíamos correntes de povos de differentes procedencias e 
nunca houve um estudo demorado sobre esse assumpto tão impor
tante. tão serio. de tamanha significação para nós; que. 'procuramos 
l'!es:te instante de vida universal olhar para o mundo e para nós 
mesmos, fazendo com que sejam garantidas todas as directrizes 
que fund:!.mentam a unidade nacionàl. 

~or issó tucio,' meu estudo se fez sob dois princípios; I !, em face 
de immigração para ·o Brasil. ter em •Jista. preferencialmente. as 
1:orrentes immigratoria.c; com a ffinidad~ tanto quanto possível ethni
c;as com as populac;ões brasileiras, populações que constituem o las
tro basico da nossa nacionalidade; z.·. - o que não deixa de ter 
tnmbe!ll :rande import~ncia - acompanhar o immigrante, locali
sando· f' c!~ açc:.)nlo com a similitude das possibilidades do meio phy
sico de onde procede com o meio physico que 'aqui encontra. Isto 
não deixa de ter significa ;ão . . porque attende ao ·importante obje
ctivo do trabalho ~ rla economia. 

Afíirmei, no meu disCU1'SO :;obre immigração, que o nordico 
não se dava na!' regiões tropicae..~. E' uma oonvicção qut: tenho e, 
ainda revendo, mai!' uma ve:L., alJut:lles que têm autor-idade para es
tabelecer nonna.<: e orientar os homens nesse sentido, el!a se tornou 
mais solid;. e mais segura. 

O S~t. W.o\NDERLEY PINHO- Permitte V. E.x. um aparte? 
Tive opponunidade de conte~ur essa sua these em interrupção 
cjut: gentilmente V. Ex . me concedeu. por occastão de seu ultimo 
discurso. Como V. Ex. aHirmasse, com tamanha segurança, aquil
lo que cu contrõ!.riava com igual convicção. fui procurar os livros 
sobre- o a:sumplu e não encontrei fundamento algum de ordem scien
tifica e nem um autor que viesse corroborar a opinião de V. Ex. 

O SR. RENATO BARBOSA - ·Foi e.xactamente em atten
<;ão ao meú di!ltincto ~o:ollega que feri este ponto, neste instante: 
Previdente como sou. não quiz vir aqui sen; o material necessario 
ao qual tenho de me soccorrer para attender' á questão que me pro
p~nho discutir. tão di ffe:-ente. é o IWSso pensar. 

Fische-r é U~l sociologo e um ~rancle professor. Elle affirma: 
o I)Orclico, ne.m mesmo no Mcditerraneo encontra. o seu lzabitqt de 
Vicia e de ·trabalho. · 

O SR. -\V A!'DERLEY P.1x no - Não é. o caso. Não se trata de 
~~r .. onue se sente melhor. V , Ex . diz <1ue não se acl i mala e 
não .se adapta aos meios tropicaes. . 

O SR. RENATO BARBOSA - Minha these é esta, e a 
bistoria é. farta em demonstrai-o e jqstifõcal-o. Quero que o meu 
collega aponte ~ma região onde os 'nordicos tenham deixado de 
cr~ar. colonia.s para se incorporarem ás populações existentes, fi
nalJ!lente,. SCX:.C:!'" conquistados pela terra. que é o, obj~ctivo p~ima:: 
cial para. que ~m povo alcapce o ideal de-todas as nações, que é·:o. · ~ : 
de-::formar;,Ol scu·~o naciopal , . . ' _:-.:;<~~::~·::.~:;fif: 
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.:-ua affirmaçáo, dh:endo 
guma do mundo . 

Pumci - Neste caso, terei de· alterar a 
que o nordico jámais colonizou. parte al-

O SR. RENATO BARBOSA - Não é dessa colonização 
que tém feito no mundo que precisa o Brasil. E' diversa. Ha co- _ 
Ionização e: colonizac;il?. Queremos colonização com integração. com 
enxerto racial. formando nacionalidade. e não os kistos, as -pe~ 
9uenas patrias incorporadas dentro de uma nacionalidade, · que pe
derão ser e serão fatalmente elementos de perturbação política. 

O SR. W.\1\'!lEkLHY Pauto- Muito bem. 
O SR. RENATO BARBOSA - V. E.x. fez bem em ter dadl) 

esse a.parte . Vou estuuar, tanto quanto possível. o problema do 
norte, do nordeste e elo ·Amazonas, com relação ao homem . . 

O s que estudam a historia do Brasil. os que se demoram na. 
observação de que Oll nos~os historiadores collidem, especialmente 
aquelles que se pn:ocrupam com o que o nordeste creou, com o que 
o nordeste significa para a Nação lirasileka. certamente hão de 
acompanhar-me nesta digressão ,que vou fazer. · 

F ala-se em immigrac;iio para o nordeste; fal:He em immigra
ção para o Am:u:ona~ . 

Comeccu•ll:: pelo Amai onas, porqút: está mais ao norte. O 
seu meio ph)·~ico - é natural 'que fale sob re o meio phy.sico. por
que elle é que vae rtteber o homem e é ali que ,·ae trabalhar -
é o systema de rios mais rico em volume dagua que ·se encontra 
na terra. E' nece:~5ario o svstema fluvial do Amazonas. 

T udo está a indicar que' aquelle meio ph;.-sico vae ·condicionar 
uma cultura especializatla, dar um aspecto novo á. organização 
roci~. · 

A forma de trab:1lho é muit<> differente no Amazonas. no Nor-
tleste e no Rio Gr:mde do Sul . · 

Snbe o nohre Deputado que o homem norãico é um homem 
desprotegido contr:1 a luz. E l! e vive numa penumbra humitia e por 
isso mesmo é completamente despigmentado. E sabe tambem o no
bre Deputado, ~e oh~vou. nas proprios raças da pecuaria. como 
os animae.'l branco!' não supportam a luz intensa das nossas regiões 
h~·pertlH~rmicnl! ~ 11e ~o:rnnde riqueza espe<:t:ral . E V . Ex. tambem 
clen! 10aber que. f1 medida que as populações se approximam do mei~ 
dia da Eu.ropn c <111:1 1·c~iões equatoriaes. ellil$ como que se revestem 
de um pigmento pl'otector. condição ~~sendal para que o organismo · 
~e accomode 1\CI ambiente e possa evitar aquillo que em e.xcesso 
o ~spectro sols.r l)etl.!rmina quanto ·aos ~eus raios invisíveis, actini
co~. sohrc os ~lobulô~ branco:!_. 

RecOI'tln ll):llr11 uma e:'-"j)erienl:lia de tDU professor em Paris ~~ o 
professor Komnnclon, tlo Instituto Pasteur, .- querendo provar a 
importam:ill .In lm: ~obre os phenomenos biochimicos do plasma 
;;anguineu, cnm rt!lnc:iio aos seus elementos figurados. 

Er:uno~ 1111~ tr inta medicos. que procediam de todas as partes 
do mundo - jnponezes. gregos. chilenos, · me-xicanos . Estava eu 
tambem incorpornclo a este nucleo de raças, de ethnias de todas 

: as procedencia~ . 
_ A e."pcricncin con~h;tiu no se~"tlin"te: a pata de uma ra aberta 
'-,. :·., s~bre: um~ l~ntc microscopica . Feita. uma injecção de amido na. 
-: "'torrente circulntnria dc::~sa rã. notaVllrnOl' que o amido em circula .: 
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são, ao -passar pelo~ lympbaticos. no campo de observação, era de 
quando em ve:c aggredidó pelos leucocytos, que se accomorlavam em 
torno desse amido, fechavam-no, fragmentavam-no e o digeriam. 
_POis bem, no momento em que se procedia a uma dess~s phases; o 
professor fez incidir sobre o grão de amido, em pleno campo mi
croscopico, um raio dl: 1114 . Immediatameute aquelles leucocytos· 
abandonaram o amido e fugiram, atravessando os espa~os intersti
ciaes, cellulares e. á medida· que a luz os perseg-.1ia, mais fugiam 
eltes. Qu= _hoje estuda a influencia dos raios, principa.lmente dos 
raios adinieo~ sohre os elementos figurados do sangue. bem sabe 
o desgaste que elles determinam na economia. E é por esse mo-

.· tivo que. nas regiõe.~ oncle e.c;sa · inciclencia é intensa, nas altitudes 
e nas proximidades dos tropicos, os homens se revestem de um . 
pigmento prot«tor. 

O allemão é alvo e não pt'Ccisa proteger-se por que e.-.,.iste 
sohre toda a região nordica da Europa um enorme écran de 
nevoeiro muito denso. e elle como que fica na penumbra : alcança 
pouco as coisa~ natt.traes. Dahi a dh·ersidade d,· aspecto mental, 
por assim dizer. do homem nordico e do homem do .sul. Aqui 
h a claridades; o tom verde 11114nce; as aguas são tranquillas. e as 
arvores reflectem-se nessa§ aguas. São verdadeiros espelhos; o ho
mem é um contemplativo: toda sua actividade vem da natureza . O 
homem nordico !'e concentra ; a sua. gestação mental é muito 
mais intensa. é lltn grande creador de lendas. Dal! i. talvez. se possa 
e)\.--plicar a diversidadl! de aspecto mental. Já ha quem p:-ocure es
tudar Goethe e as florestas allemi<; penumbradas por aquellas 
nuvens. 

Permitta, porém. o nohre Deputado Sr. \Vanderley Pinho, a 
quem mais pessoalmente me dirigi, que retome de novo o assumpto. 

O Sr. Presidente - A hora do ~:xvediente está finda. 

O SR. RENATO BARBOSA - Solicito a V. E."- que me 
conceda a palavra. afim de proseguir no meu discurso. após a Or
deul r.lo dia. para explicação pe!ÇSoal . 

O Sr. Presidente - O nobre deputado será attendido. 
O SR. RENATO B.-\RBOSA - A~decido a V. Ex. 
O Sr. Presidente - Ha sobre a i\lesa. um requerimento de 

in formações que v:J.e ser lido. 

E' lido. e approvado o se~inte: 

l\EQt;ElllM"ENTO 

N. 145- 1935 

(P_rimeir:: legislatura) 

Reçtueremn". ou_vidil a Camara· dos Srs. Deputados. sejam so
licitadas informações ao Sr. :.\{inisti-o ria :Marinha sohre a tabella 
de salario~ or:;nni1.ada pela Dele~cia do Trabalho Maritimo do 
porto. de Belém ( Pará), vi;:ent..: nesta data. c. se a mesma . foi 
orga_nizada de accê>rdo com as partes interessadas, ist~ é, emprega- . ., 
dos e empregauores. ·:"'- •. 

• •:. · ... ;· - · .; ... . .. ,!" -=-·-~;.~. 
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Sala das Sessues. 17 de Setcmhru d~ 1935 . - Francisco dl! 
.'1v! Ortra. 

A comp.1.nhando este requerimento de in fo~mac:;ões, te
nho o· se!nJinte: 

RF.Qt~ERI!>fF.::-:TO DE t:R.CE!S"Cl.'\ · 

Requeremos ur.trencia p:mt rliscussão c ,·ota<;ão do rer1uerimen
to de informac:;õe~ ao Sr. Mini~fro da Marinha. apresentado. hoje 
pelo Deputado F ranci!'éo de Moura. 

Sala das Sessões. 17 de Setembro de 1935. - Ricar(/i,o Pra
áf'. - Adalbrrt,., Camarao. - Sebastião DCJmiltgrtc.r. -José João 
do Patrocínio . - ArtTwr Albi11n da . Roâra . - Abl!l rin.<r Santos .. : 
- Ermamfo Alvrs Gom.:s. - Da111as Orii::. - Ec/mar Carvallto . 

O Sr. Pre~>idente - Estia finei~ a hora destinada ao F-'C
pediente. 

Vae-sc passar n Ordem elo dia. (Pa·usa). . ., 
Compareceram mais durante a hora do Espediente, cs Srs . : 

R ibeiro Junior. Mario Chermont. Ikocbo de Mendonça. 
Fenelon Perdigão. A~ostinho !\Ionteiro . Oementino Lisbõa . Ma
galhães de Almeida . Carlos Reis . Adelmar Rocha. Pires de Gayo
so·. Democrito Rocha. Pedro F irmeza. Monte Arraes. José de 
Borba . Fi!nleiredo Rodrii(Ues. Martins Veras . Tosé Au.tn~sto. Al
berto Ros~lli . Mnthi:~s F'l'eire; Herac.tiano Zenayde. Sanruel Duar
te. Oclon Bezerra. Ruv Carneiro. Souza Leão Toão Cleophas . 
RC!Z'.o Barros. Osorio Borba. Arnaldo Bastos. Arthur Ca"alcanti. 
Alcle S:~mpaio. Teixeira Leite . Humberto :Mou-ra . Emilio de Maya. 
Orl:mdo Arauio . Valente de L ima . Sampaio Costa . Deodato Maia. 
!\1:elchisedf"k !\fonte. Barreto Filho. Manoel No,-aes . Clemente 
Mariani. Lauro Pas~os. Pedro L'\!rO . Luiz Vi:mna Filho. Prisco 
Paraiso. Arlindo Leoni. ll:fa~IM:es Netto. Francisco Rocha . Oct<~

·vio !\'fan~beira. Wanderley Pinho. Pedro Calmon. Leoncio Gal
rão. Arthúr Neiva . Raphael Cincurá . Ed~arcl Sanches . Attila 
Amnr:~l. Homero Pires . Asdrubal So;u-es. Ubalrlo Ramalhete. 
Francisco Goncalves : Pereira Carneiro . Amaral Peixoto . Candido 
Pessõa . H enrique T.-age. S:tlle.~ Filho. João Guimarães. Eduardo 
Duvivier. Bento · Cost:1.. Hennete Silva . Acurcio Torre!l. Ccsar 
Tinoco. Alipio Costallat. · Lontra Costa. Cardilio Filho . Lem~
ber F ilho. Fahio Soclré. Carios Luz: Noraldino Lima. Ml\rrins 
Soares. Tos~! Braz. Theodomiro Santiago. Adelio !\{nciel. Au
~~to Vi~~s. Toiio Beraldo. Washin~rton Pires. Arthur Bemar
rles Filho : Da~iel M C.nrvalho. Christiano Machado. Ne!{l'ão de 
Lima . Cdso !\Tach:'ldo . Joiio 'Penido . José Bernardino . Simão da 
Cunha . Anthero Botelho. Del"him Moreira. Belmiro Medeiros. 
Waldcmnr Ferreira. Santos Filho . Ver!{Ueiro Cesar Gama r.er-

;. · ·'':"" . 'queira:· Cardo!lo dl': "\1'ello Netto . Castro Prado Macedo B itten
~;~ ?:'·· .. ~:'5-.: .. : cciur;t. Laerte Set;ubal. Bi:ts 'Bueno . Hyppolito do Rego . T eixeira 
~-;,: ~.~i,. .:__-..:-:.Pint.õ . . Ju§!o de Moraes. Fioracio L afer . Vicente Miguel. Corrêa 
~5-1::.~::~-~~;::::-.. ~i::;_:: ~ .. : .~ .:. --
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.da Costa. Vandoni de Barros. Plinio Tourinho. Octavio d~ Sil
veira. Francisco · ·Pereira. Rupp · Junior. José Muller. Abelardo 
L'uz. Don.>al Melchiades . Carlos Gomes d~ Oliveira.. Annes D;as. 
Pedro Vergara. Frederico Wolff~!>uttel. Victor Russomano. 
Raul Bittencourt. Ascanio Tubino. Dario Ortspo. João Neves. 
Fanfa Ribas. Ennando Gomes. Sebastião Domingues. Pedro Jor
~e. Francisco di Fil:>ri. Aus!ro de Oliveira. Silva Costa. Adal
berto Camargo. Damas OrÜz. Ricardino Prado Vieira M-acedo. 
Ferreira i.ima. · Lima Teixcira. Paulo Assump<;ão . P-edro Rache. 
Leoncio Araujo . Fr<~-nVI Filhn . Arlindo Pinto. Ca.·rdoso Ayre$. 
Vicente Gouveia. Syh·io Leitão. Mor:~es Paiva. Thornpson F1o
res. (1?0). 

Deixaram de comparecer os Sr,;. : 

Arruda Camara. Café Filho; José Pingarilho. G-enaro Ponte. 
Líno Machado . Gerson Marqttes . Olavo Oliveira . · Jehovah Motta. 
Ricardo Barreto. Gratuliano Britto. Tosé Gomes. Botto de Me· 
nC?.es. AdolJ>ho Celso. Barbosa Limâ Sobrinho. Mario Domin
~e.!'. Oswaldo Lima. &v~rino Mariz. Motta Lima. Mello Ma
chano. Carlos .. de Gusmãv. Altamirando Requião. J. J. Sêabn. 
João Manza.beira. Pinto Dantas. Arnold Silva. Nogueira Penido. 
Julio de Novaeo:. Raul Fernandes. Nilo Alvarenga. úvindo Coe
lho. Juscelino Knhitschek . Polyoirpo Viott . Furtado de Menezes. 
João H~nrique . ·'Buetto Brandão. Ja<ques Mootandon . Abreu So
dré. Paulo No~eira . Pereira Lima . Oscar Stevenson . Carlota 
Queiroz. Toaquim Sampaio Yidal. Felix Ribas. Meira Junior. 
José Ca~sio. Lauc\elino Gomes. Trigo de Loureiro. Joio Carlos . 
Eurico ·Ribeiro . Martins -e Silva . Alberto Ah-ares . G-astão de 
Britto. "Roherto Simonsen . Vicente Gallie:r. . A ugu!'rto C<>rsino. 
Louren<;o Baeta Neves. Paulo ·Martins . Barreto Pinto . ( 58) . 

ORDEM DO DIA 

O Sr . . Presidente - A lista de presen«<L accusa. o compare
. cimento de 2.~7 Srs . Deputados . 

\"ae-se proceder á votat<ão da materia que se acha sobre a 
. mesa . e da constante da Ordem do .dia. 

_. Tniciaremol' a vota<:ão pelo. requerimento de urgencia no sen-
tido da votacão. no reiJuer in-iento n. 145. de 1935, ( U legislatura). 

Approvado o referid? requerimento de urgencia . 

O Sr: Presidente - Em :>hecFencia á deliberação da Cama 
. ra. vou submerter a discussão e votação o requerimento. 

·. 

Di.scussâ<J 1111-ica.· do r cquc-r i:mtmlo l L. 145. de 1935. 
( 1: !cgi.slatnra) , do Sr. Francisco M01lra, de infonnações 
,ç()brc a .tabella de sala-rios o-rgani!:o.d4 pela Delegacia .do 
.Tra.bo!ho MMíl imo dq Pflrfo de Belém (em '<-'Írludc 4e ,ttr..- = 
9rncia) . 

. ·-. "':. . . 

:.. ' :.";. -·· 
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Approvado. 

O Sr. Presidente - \'ae ser julgaqo ou não objecto de de
liberação um projecto . 

E' lido. considerado objecto de de!ibera<;ão enviado 
ás Commi~ões de Constituição e Justiça e de Educação 
c Cultura o seguinte 

I'ROJECTO 

N. 259- 1935 

(Primeira legislatura) 

Orgcmi::a •1 dt'fcsa do patrimonio l1istorico c aJ·tistico nacional 

(:Justi~a, 163 e Educação, 63 - Primeira Legislatura) 

O Congresso Nacion~l · r~solve: ., 
Art. 1." Consideram-se patrimonio historico-artistico nacional, 

-todas as coisas immoveis ou moveis. a que deva estender a sua pro
tecÇ\o o Estado. em t"37.ão de seu valor artístico, ue sua significa
ção historica ou de sua peculiar e notavel belleza. quer pertençam 
á União. aos Estados. ao Districto Federal, aos Municipios, a col
lectividades ou a particulares. 

Art. z.• Para o fim de serem protegidas pelo Estado, e fi
carem obrigados ás detern,inac;ões rlesta ·lei, os seus proprietarios ou 
possuidores, todas as coisas que constituem o patrimonio historico
artistico nacional, na fórma e dentro dos prazos que forem esta
belecidos em regulámento. 

§ 1: n~ dias após a publicação do catalogo. recahirão. sobre 
as coisas nelle incluídas, a protecção do Estado. e. sobre ~;eus pro
priet_ario~ c possuidores, as determinações desta lei. independente 
de notificação que ao proprietario e possuidor deve ser feita pelos 

.oi-gãos d;t In!:pector ia de Defesa do Patrimonio Histodco-Artis
tico Nacional. ou de reparti<;ões congeneres estaduaes. * 2.• Os effeitos desta lei vigorarão. desde a data de sua pu
blicação. em relaçá!O ás cOÍ$llS anteriormente catalogadas pelas re
partições -estaduaes congeneres á' Im;pectoria de Defesa flo Patri
monio Hi~torico-Artistieo Nacional. assim como em relação aos 
proprietarios e possuidores dessas mesmas coisas. 

Art. 3.• Oonsideram-se immoveis para os t:!fe.itos dt:Sta lei: 
a) os rochedos. pedras tumulares, e outras · adheridas a im

moveis com inscripçõ~s rle valor archeolog'ico ou historico; · 
b) os terrenos em <JUC: se encontrem coisas . de valor archeo-· 

logico ou historico: 
.,- " .·_· c) as cimalhas. os . frisos. an:hitraves. portas, janellas, co-
.._ . -lumnas. azulejos. tectos. ohras <le ma-rcenaria. pinturas muracs. e . 
'? ::. _ · ; . -_- quaesquer ornatos (architectonicos ou :trtisticos). que possam ser 
>· . ~.; _ .. · retirados de uma ed!fica<;ão par.t outra e que. retirados. mutilem 

2~~~1~~~?~~;~.:~~~~:~:_,.:'~-> -': -~ .. ·. --
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ou desnaturem o estylo Jo i r:tlnl(lvel ou a Slf·'l uniJade. qualquer que 
seja o material de que se achem construidos, e ainda quando tal 
mutilação não prejudique apparentemente o merito a.rt:istico ou his-
torico do immoYel a que estavam adheridos; · · . , 

lf) os. immoveis sem valor hisrorico ou _artistico, cuja con
sen·açã.o, não altercação ou' demolição sejam necessarias para des
impedir ou favorecer a perspectiva a um immovel historieo-artis:: 
tico catalogado : 

c) as edificações Í!'oladas ou em conjuncto, .os. sítios de re
conhecida e peculíólr helle?..a. cuja protecção e conservação' sejam 
necessarias para manter-lhes o aspecto typico-a'ftistico ou pintu-
resco de lJUe ~e revistani·. · 

A rt. 4." Entre os moveis para. os effeitos desta lei, são in
chlidos . -9s Ji"TOS raros ou antigos. os incunabulos, codices e ma.
nuscriptos de Y;)lor litero-hilitorico ou artístico. 

Art. S.• Catalogado um ·immovel, fà.r-se-á inscripção, median
te e.'\"tracto apresentado pela Inspectoria de Defesa do Patrimonio 
1-Ti!itorico- :~.rti~tico Nacional. ou repartições conge.ncres estaduaes. 
no registro publico local das hypothecas, do onus real da protecção 
desta lei. · -

Art. 6.• Toda a ve7.· que o proprietario de uma coisa catalo
gada se não ::onfonnar com es..<:;a catalogação. poderá recorrer. den
tro d" · pri!7.0 rle dois mezes da publicação do catalogo. ou de um 
mez da data em que fõr noti fi cado; para o Con3clho Delibtta.th·o 
e Consulth·o da De [esa do Patrimonio Historíco-Artistico Nacio-
11:'11. com o fim de provar que a coisa catalogada não tem interesSe 
historico. artistico ou helleza que justifique a protec~o legal. 

A fórma elo re.curso. que não terá ·effeito ~uspensivo, será de-
finida em regulamento. . 

Art. 7.• A' União, aos Estados .e aos Municípios. é reconhe
cido " direito de clesapropria<;iio de qualquer imrnovel ou move! ca
talogado. merliante prévia índemnização. desde que e~sa desapro
pri:~.c;:ão ,:e imponha como 111edida de protec<;ão ou salvação. 

Art. R" Para a venda de qualquer coisa catalogada, é im
pr~scintli,·el a notificação ;'i Inspectoria de Defe!>a do Patrimonio 
Historico-Artistico Nacional e ás repartições cong-eneres est'aduaes. 
para que umas e outras manifestem ou desistam do direito de pre
ferencia ·para a acquí5i<;ão. em igualdade .de preço e condições . 

A União !I.Ó exercerá esse direito de preferencia e só adquiri
rá a cniNI. catalogada offerecida :í. venda. caso não 'á. queira adqui
rir o GoYerno n·1unieípal ou ·estadual onde a mesma se ache JÓ
calizada. 

~ 1." No caso de duv;da sol>re o v~lor dado n coisa offerecida. 
ft \'enda. será elle fixado pela· Inspecoria de Defesa do PatrJmonio 
Historico-Atiistico Nacional ou repartições cong~neres · estaduaes. 

~ 2.• São nulla~ as vendas realizadas sem a formalidade deste 
artigo . 

At't. 9." A Jnspectoria de Defesa do Patrimonio Historico
Artistico :Nacional. por si ou em acc;ã.o conjuncta com as r~parti-' 
çõe.~ cong~nere~ ~staduaes. estimulará, põr todos os modos, a fwi-: _; 
dac;;ão e manutenção de muse\1s locaes. onde de,•erão ser recolliídoi;·~ . .:.-. ·-· 

·OS moveis catalogados e..xistentes ·no ten-itorio do E stado ou· Muni.:. .... ~:·:.:: 

.. ··- .·.:~~~"~: ·.~:'~::t~:.~~s:;~~~l~ 
..;_ "." a ~ • ' .,.." • - -
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cipio, quando estes os adquirirem por cumpra, doação ou desapro
priação. 

Art. 10. A gua•da e c~nservação das coi.;as do Patrimonio 
Historico-Artistico Nacional é confiada- ás administrações munici
paes, sob a superintendencia da Inspectoda de Defesa do Patrirno
nio Historico-.Artistico Nacional e das repa•tições congene• es es
tacluaes, podendo. não_ só a lnspectotia como estas repartições, agir 
livremente, e independente das adnlinistrações municipaes, - quando 
·estas forem desidiosas ou se recusarem ás medidas aconselhadas. 

" Art. lL O Governo ·Federal entntrá em ~ntendimento com 
os dos Estados para a W1iíorn1i2ação de suas leis e regulamentos 
relativos á · protecção e conservação do patrimonto historico-a.rtis
_tico nacional, e para a decretação de taes leis e regulamentos pelos 
.Estado!' que ainda os não tiverem, de :nodo a evitar conflictos de 
aütoridade e harmoni:tat' a acção da Uuião e dos Estados . · 

Paragr.1pho unico. Em taes entendimentos o ~vemo Federal 
buscarã. attribuir aos Estados todas as despesas com a catalogação. 
protecçãu. guarda, desapropriaç-d.o e as demais decorrentes desta 
lei, relativas ás coisas existentes nos territorios de cada Estado. 

Art. 12. Os immovcis do patrim~.&io ·historico-artisti$:0 na
.cional, definidos nesta lei, depois de catalogados, não po.ierão ser 
alterados ou demolidos, e obra alguma nell~ se poderá fuer sem 
prévio consentimento da Inspectoria de Defesa do Patrimonio His
torico-:\rtistico Nacional directamente ou por intermedio de repar
tições congeneres estaduaes. 

§ L" As obras autorizadas serão f iscalizadas pela lnspectoria. 
ou pelas repartições congeneres estaduaes . · * 2." Antes da publit-ação do catalogo. ou, quando publicado. 
não haja incluído alg-tml immovel qu e se venha a. ve•ifica• mt:
receclor da protecção desta lei, podem a Jnspectoria ou repartições 
congt:nere~ estaduaes, embargar obras nes~c immovcl, pretendidas 
ou iniciadas, até ·que se tlt:cida no pra:~:o max in1o de dois mezelõ. 
sobre a sua <:atalo~ção. 

Art. ~3- Quando um immovel catalogado corra risco de des
truição. de t:l;tragu!> ou alterações r1ue lhe diminuam o valor artís
tico ou comprolllettam o hi~'torico, podem a lnspcctoria ou repar
tições congenercs cstaduaes, ;u:;sim como ·os ~overnos estaduaes e 
rnunicipat'S fazer , por sua conta, a:s obra5 necess:..rias, independen
te d~: comentimento do proprietario ou possuidor. 

Art. 14. A construcção. reconstrucc;ão. modificação e des
tnJição de immoveis e a: alteração de jardins, e tt:rrenos na vizi
nhança de algum immo,·el catalogado depende do assent;mento da 
lnspectoria de Defesa do Patrimonio Histodco-Artistico Nacional. 
~u dÍI3 repartições congencres cstaduaes. · · · 

Paragrapho unico. Se isso julgarem conveniente á conserva- . 
ção,· :í luz. perspectiva e moldura de um immovcl catalogado po
derão a inSl)ectoria. as repartições congeneres. os poderes estaduaes 
ou municipaes desapropriar os immoveis, jardins e t~rrenos da \'i
zinhanc;a dt' um immovd cat~logado . 

Art. 15. E' prohibida a e..'q>Orta'õãu para o estraugei~o ela!> 
c.oi~ movcis catalogadas, ou fra~entos de coisas immoveis ca

: talogadas, asJ:im como toda a n1odi ficação, reparo ou restauração 
- - .... .. 

~-!~~:.·:i-~ . ._~~---.: _. 
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-das. coisas moveis, catalogadas, salvo prévia autorização da Inspe
ctoria ou ('~partições congcneres est:aduaes. 

Art . 16. Em qualquer tempo podem a Jnspectoria ou as re
-partições coogeneres estaduaes exigir, dos seus proprietarios ou 

. -possuidores a apresentação -~s coisas moveis catal~, ou ins-
peccional-as onde ellas se encontrem. · · 

Art. 17. Os collecciouadores, e em geral as pessôas e corpo
rac:ões que possuírem antiguidades e obras de arte. são obrigadas 
a fornecer catalogos de taes antiguidade e obras de arte á· I nspe- · 
ctoría de Defesa do P.atrimonio Historíco-Artístico Nacional ou 
·facilitar a que esta ou. as repartições congeneres estaduaes proce
dam a essa catal-ogação . 

Art. 18 . Os negociantes de antiguidades e obras de: ar:te, âc 
manusct"iptos e livros antigos ou raros são obr!gados, para abrir 
ou· manter. abertos os seus estabelecimentos commerciaes, a um re
gistro especial na Inspectoria de Defesa do Patrimonio ffistorico
Artistico Naéional ou nas repartisões congeneres estaduaes. 

Art. 19. Os negociantes de antiguidades e obras de arte são 
obrigados a escripturar os seus stocks, registrando as entradas e 
sabidas corn a d~cripção • ia coisa. sua. pr~dencia, nome e morada 
do adquirente quando vendido, devendo ser mencionado todo o 
stcck. mesmo quando nelle não e..xistam coisas catalogadas. 

Os agentes da lnspectoria de Defesa do Patrímonio Historico~ 
Artistico N acionai ou das repartições congeneres estaduaes pode
rão ins~cionar -essa escripturação, todas as vezes que julgarem 
necessario . 

A.rt. 20. Fica creada por esta lei a Inspectoria de Défesa do 
Patr.imonio Histor~o-Artistico Na-cional, i qual, em acçio con
juncta á de apparelhos administrativos semelhantes estacluaes, so
cieàadt!.~ e institutos hístoricos, archeologkos e de bellas artes, go
vernos e~'taduac:s e municipaes, incurrlbe, nos termos desta lei, de
fender o natrimonio historico-artistico nacional clus estrago~ e des
truições do tempo e dos homens. 

Paragrapho uoico. A Inspectoria co1npor-se-á de um inspector, 
que accurnulará as suas funcções com as de director do Museu 
Historico. de um secretario e de um archivista, tambem funcciona
rio do i\•lm;eu Historico. que accu.tnul'a:rão as func.c;ões que serão 
definidas em regulamento com as que já e..xercem. sem augmento 

. de vendm~ntos. . . 

':." - .. : -. 

Art. 21:. Além dos creditas concedidos pelo Congresso Na
cional; constituirão fundos da Inspectoria de Defesa do Patrimo
nio Historico-Artistico. Nacional. e com elles se acudirão ás suas 
despesas.: 

o) contribuições de Estados e Municípios: . 
b) doações ou sub,·enc;ões de instituições e dé particula.res; 
c) as multas cobradas pel~ Inspectoria. em geral as <!~cor-

rentes da applicac;ão desta lei. . .. ... , ., • 
Pa.ra.grapho unico. 20 % ela.!; mtlltas cohra.cla..c; pela Inspectopa 

e por ella inl-postas serão distribuidas ao inspectur e aós íuacciQ-: . :;: 
narios ~a Inspectoria, sob a fórn1a de. gratifi<:ac;:ões.: send~ l~ ::r~- ... ~-~ 
para o mspeçtor e 10 7o para os dcma1s funcClonanos . · ·<'·:;·~-,~-: :;:'; 

. 4~-- . . : .:·-~ "+ .:_:.::~ .. ~=~.;::?J~~ 
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:·. · Art. 22. Haverá na Capital Federal um ·Ccnselho Deliberati
vo e Consultivo da Defesa do Pa~rimonio Historico-Artistiteo Na
cional compo~to do directQr do Mu_o;eu Hio;torico, que será seu pré
:Sidente, do director da Escola de Bellas Artes. do directvr do Ar
chivo Nacional, do director da Bibliotheca Nacional, do director do 
.Museu Nacional • . do presidente do Instituto de Architecto!l. do pre
sidente ou secretario do wtiruto Historico Brasileiro, de dois col
i'eécionadores de antiguidades e obras de· arte ou directort~ de mu
seus Particulares. nomeados pelo ~Üni!'tro da Educação e de um 
representante dos negociantes de antiguidades e Obras de arte, es
colhido pelos negociantes registrados na: Inspectoria com domicil;o 
no Rio de Janeiro, e um Tepresent~te do élero. pe.rito em arte, in
dicado pelo Arcebispo do Rio de Janeiro e. nomeado pelo l\'linistro 
.da Educação. · 

§ 1. • São attrihuic;ões deste conselho: 

a) suggerir e aconselhar á inspectoria, ás repart1çoes con
generes -e.:;taduaes, aos governos estaduaes e municipaes. medidas e 
pro\·idencias para a defesa do patrimonio historico-artistico: 

c) e.."cluir do catalogo coisas nelle iflcluidas. pot effeito de re
suidores de coisas catalogadas. contra essa catalogac;ão; 

c.\ c.xcluir do catalogo coisas nelle incluídas, por effeito de re-
visão que nor ma.l111ente deverá ser feita de cinco em c.inco annos; 

d~ · resolver ~obre licenc;~ para reparos. augmentos, demoli
ções· de immoveis. e.'<portação, reparos e restauraçãó de moveis, 
ou quando haja recurso de interessados. ou quando fôr para isso 
consultado pela Inspectoria ou pelas repartições estaduaes conge
neres: 

c) resolver em gráo de recurso sobre as a\·aliações de causas 
catalogadas. 

Art. 23. Todo aquelle que -,.·ender u111a coisa catalog-.tda sem 
fazer a prévia notificação á Inspectorh de Deft!fa do Patrimonio 
Historico-Artistico Nacional ou ás repartições congeneres esta- . 
duaes para que dlas delle desistam. ou maniiest~1n o direito de 
preferencia instituído pelo art . ·s: desta lei fica obriga.Jo ao pa
gamento da multa de 200 % do valor da coisa vendida. 

Esse valor será fixado pela. 1 nspectoria. ou pelas repartições · 
congeneres estaduaes. admittindo-s~. qu~nto a t!Sta avaliação, re-· 
curso para o Conselho Deliberativo e Consulth·o. 

Art. 24. Os proprietarios ou possuidores de immovcis cata
logados que os alterarem· ou demolirem. ou .nelles fizere111 qualquoer 
obra desrespeitando· de quai!Ju~r modo o disposto no art. 12 desta 
lei. serão punidos com a m.ulta .de 10 a 200 7(. do .... -ator do immovel, 
confonne o vulto d11 infucção, e obrigados a· re5tituir o immo,·et 
ao seu primitivo estado. de accõrdo com o que determinar a Inspe
ctor ia ou repartições con:;eneres est.aduaes. sob a sua fiscalização . 

. A lnspectoria e as repartic;õe5 congcneres cstaduaes podem 
preferir. em caso de infracção do disposto no art. 12 desta lei, 
deSapropriar o immovel, sem indenmi:.cação alguma, a culmu· e re-

. ceber a multa inl'posta. por este art. 2~. salvo se esta jõr inferior 
;-_~.,:... ao;.o"0!or. do immovel, caso e~1 que ao proprietario será p:tga a di f-

-~.- •- f'erenç-.t · · 
~~g~=Ji~:·:i:-:i;· ~~-~~:;_ -
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Art. 25 . . Os proprietarios ou possuidores de immoveis que 
de!;respeitarem o disposto no art. 14 desta lei ficam sujeitos a des
manchar as obras realizadas, · sem o consentimento da IDspectoria 
ou repartições congeneres estaduaes, e ?.'0 pagamento da multa de 
1 O a ·200 % do valor do intmovel em que se fizerem as obras. 

Art. 26. Os proprietarios oú possuidores de coisas moveis. 
catalogadas que as modificarem, repararem, ou restaurarem sem a 
autorizac;ão e.·dgida pelo art. 15 desta lei," ficam sujeitos ao paga
m-ento de w11a wulta clt: 10 a 3QO % do valor da ~oisa modificada, 
alterada · ou restaurada. podendo haver recurso para o Conselho 
DeliberatiYo e Consultivo. não só quanto ao valor fixado para a 
coisa. como relativmnente á porcenttgem da multa comminada. 

Art . ?:i. Aqudles que exportarem coisas . catalogadas sem a 
licença da Inspt:ctoria da Defesa do Patrimonio Historico-Artisti
co Nacional ou das repartições congeneres estaduaes. infringindo 
o di~-posto no art. 15 desta lei. serão punidos com uma multa de 
300 % do valor ·da coisa, caso aquellas repartições ou Inspectorias 
não prefiram confiscai-as para as collecções dos Museus Officiaes . 

Paragrapho uni co . .-\ e..'-portação clandestina de colsas cata
log:ulas im;:orta na avplidl.u;ão aos culpados das penas de contra
bando. confiscadas as coisas contrabandeadas para as collecções dos 
museus officiaes e, caso não possan1. ser apprehendidas as coisas, 
~erá comminada aos culpados a multa de 500 % do valor d."l coisa 
clandl'~tinamente e..'-portada. não cabendo recurso da avaliac;ão que 
fôr fixada pela lnspectoria 'OU pelas repartições C.Ongeneres es
tauuaes. 

A.rt. 28. Os colleccionadores. e em geral as pessoas ou cor
porac;0~:s que, não fornecendo catalogo <ic suas collecc:;ões. difficul
tarem á Inspectoria ou repartições congenere:> t:staduaes, a que 
procedam a essa catalogação. ficam sujeitos á multa de 10 a 100 % 
elo -..·alot de suas collecc:;ões. valo:- esse que, fixado pela Inspectoria. 
só poderi ser alterado pelo Conselho Deliberativo e Consultivo em 
gráo de 'recurso. á vista das coisas que constituem a collecção e 
após a ataloga<;ão feita pela Inspectoria ou pelas repartições con
geueres t:staduaes. 

Art. 29. Os negociantes de antiguidades e objectos de arte, 
manuscriptos e livro!; antigos estão l>-ujeitos ás seguintes multas 
e ~na I idades: 

a) se não procederem ao registro a que se refere o artigo 18 
<l~ntto do prMo de trinta dias da publicação desta lei, serllo obri
gados a fechar os seus el>tlbelecimentos até que satis_façam aquella 
cxigencia : · 

b) se, após "' vigcncia desta lei abrirem estabelecimentos para 
· commercio. de anti~irlades e obras de arte· sen1 fazerem previa
mente o registro determinado pelo art. 18, serão obrigados a "fechar 
taes estabelecimentos. cujas portas serão. selladas. e ao pagamento 
de uma multa de 1 :000$000 a 5 :000$000, conforme :1. ímportancia 
do estabelecimento. Da fi.:xac;ão desta multa não haverá recurso, 
não p<Mlenrlo ser reaberto o est:J.belecimento sem o seu anterior. 
pagamento; 

c) os que não fize:-em: a escripturação a que se refere ç "'r-. _ 
ti~o 19 desta lei ou a fizerem defeituosa. serão nuJtados em. 2 :DPO.$. ·. :·: 

' - •• • .J .. ... 
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a 10:000$, e terãl1 os seus estabelecimentos fechados, selladas a~ 
stms portas, até que satisfaçam o pagamento da multa imposta; 

d) os que sonegarem na {:Scripturação a que se .refere o ar
ti~o 19 d~sta lei :llguma coisa do seu st<•ck ficam cbrigados ao pa..: 
gamento de wna multa de~ 50 % do valor da coisa sonegada á es
cripturação. e mais 25 % nas reincideneias, sendo fechado e sellado 
o estabelecit~lento até que se realize o pagamento da multa: · 

Art. 30. O P oder E.-.:ecutivo baixará para a execução desta 
lei os necessarins re,.aul:!.mentos.· 

Art. 31. ReYog-.im-st: alô disposi<yüeli t:m con':í.lrio. 

Sala das Sessões. 17 de Setembro de 1935.- Wanderley Pi11ho.' 
O Sr. Preside.nte .:.._ Passa-se á "t'otação de rnateria 'constan-

;e da Ordem do dia . 
' I 

Votação do projecto n . 139-B, de 1935 (1." lt!gisla
tura). que orpni7.a a Assistencia J udiciaria; com parecer 
\la Commiss:i.o de Justiça sobre a.~ emendas. (3: dis
crt.rsâtJ); 

0 Sr . . Presidente - Vou submet1er a \'otos o projecto. 
Durante a. 3." discussão deste projecto fu i offerecida a se-· 

guinte 

Accre!;(;entar ao art. 7.•: 
§. A parte adversa tem o prazo de 48 horas para falar sobre 

o pedido de assistencia judiciaria. 
§. Designado o patrono. o assistido poderá outorgar-lhe pro

curação bastante para defe~a de seus direitos. A falta desta, porêt'n, 
~ão constituirá obstaculo para propositura da acção, nem annullarã. 
o processo. 

Accrescentar ao art. S.•: *. Cessará, tambem, o b~nefi<:io, quando a causa não for im
ciada por culpa e.-.:clusiva do assistido, dentro do pr.uo de seis me
zcs depois de concedida a . assistencia. 

Sala das Sessões. 30 de Ãgosto de 1935. -Gomes Fc:rra:;. 
A Commissão considerou esta emenda e•n tres partes. apr~en

tando á terceira a seguinte . 

"- c) se o assistido maliciosamente retardar a pro
positura ou o andamento da causa_. por mais de trinta 
dias. -'' 

Vou suhmettcr a votos a émcnda em primeiro log-ar. . 
O Sr. Gomes Ferraz - (Para. cucami1zllar a votaçã.o) Se

nhor Presidente. pedi a palavTa. apenas para louvar o brilhante tra
: . · balho da Commissão de Con~tituição e Justiça. que vae ser sub
.:j::::'i ·:·~ .. in~~ido ao plena rio desta Casa. trabalho referente ao projecto nu
;:;:·: ···.:.:.-.:. m.ero 1~9-B, que organiza a Assi'Stencia J udiciaria em todo o Paiz, 

l~i~r.I.~)~~~~~~::· ... ~,.--::~·:·_ .; .. _:,~- ; ' ..... . 
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o qual ·honra o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, que o 
esbo-;ou, e enalte-ce a actuação intelligente dos illustr-es membros da 
Connnissão de Justiça, maximé do seu digno relator, que o con-
cluíram. · 

O SR. PEDRO AU:IXO - Obrigado a V. Ex. 
O SR .. GOMES FERRAZ - A esse projt:l(:to, Sr . Pn:siden

te. offereci rres emendas. uma das quaes, a terceit"a, referente á 
caducidade do benefiicio da assistencia, no caso de negligencia do 
ass istido. logrou obt-er parecer favoravel da dignissima Conunissã.o, 
com pequenas alterações ; as outras duas - .a primeira e a segunda 
- não foram acolhidas . 

A Comnússão de Constituição e Justiça, no brilhante parecer 
que se I!! no avulso, deu as razões de sua divergencia. 

A Camara vae, pois, dar sua ultima palavra sobre essas emen
das, e qualquer que seja a decisão do plenario, eu a receberei com 
a sympathia . o acatamento e .o respeito a que faz jús . 

Se offe-reci a pri.meira emenda.. em que deíendia a necessidade 
de ser ouvida. prt\·iamente. a parte adversa. antes da concessão do 
benefício <h assiste.ncia, é porque encontrei neste. projec:to. em seu 
artigo 8.0

, éomo que conagrado esse mesmo principio na parte que 
se refere a!) assistido, qÚe ficou com .o direito de ser ouvido pre
viamente, no caso de um pedido de revogação do mesmo beneficio. 
Se ha audiencia prévia para o a ssistido, no caso da revogação uo 
beneficio. eu entendi além das razões, já adduzidas em meu dis
cUrso anterior. que deveria haver. tambem, audiencia para a parte 
adversa. antes da concessão do beneficio . " Ulri Lcuis ratio, ttbi 
disposit" . 

Além de que todos são iguaes perante a lei . 
Quanto á s~nda en1enda, que diz respeito ã. exigencia da 

procurac<ão do assistido ao patrono, eu a formulei , além de outros 
. moth·ós. para acautelar, de um 'lado. os interesses do assistido, na 
possibil.idade da d-ecretac<ão da nullidade do processo, por falta de 
mandato regular. e. de outro. para resguardar os interesses do pa
trono. quando tiver necessidade de cobrar seus honorarias do as
sist1do. na hypothese do § 3.0 • do art . 13, do projecto, e elle, por_ 
qualquer principio, não lh ·os queira pagar. 

Quanto ao ·nrais. ·Sr. Presidente, estou ele pleno a.ccôrdo com 
o pro.iecto e voto pela sua a pprovação. (Muito bem : muito bem) . 

O Sr. Pedro Aleixo (Para cncaminh~W a votaçã<J) - Se
nhor P residente, u Sr. Deputadu Gomes Ferraz, illustre signatario 
das emendas off.ereddas em terceira .discussão, justificou de n.ovo 
essas mesmas emendas. dando. agora, razões differentes daquellas 
qu~ S. V:.;<:. ~presentou, quando do terceiro turno. 
· Relator do projecto que organiza a Assistencia Judiciaria sin
to-:n~. por isso mesmo, no dever de. como uma demonstração de 
aprec;o que me merecem as eonsiderac;ões do illustre representante 
paul ista. vir a esta tribuna djzer á Ca mara que ainda hoje, como 

.h ontem. improcedem as emendas por S. Ex. apresentadas: que, 

.ainda hoje. éomo hontem, prevalece para nós um ponto de vista . 
sustentado anter-iormente e em virtude do qual essas modificações ' ~-. 
,~ão devem ser introduzidas no projecto, em sua ultima phase ·.de.;~. ; ·:.-; 
v.otaç:;,o. . . . :·.; 
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.. A primeira das emendas aquella que diz respeito á pernutt1r-se 
que a pane adversa seja ouvida antes da concessão da .assistencia. 
encontra agora justificativa nova nas razões a.pr-e;;entadas pelo il
lustr~ Deputado por São Paulo, quando invoca o dispositivo do 
artigo s.· do proprio projecto. 

Não me parece, Sr. Presidente. q~e o .fituile possa . ser legiti
malnente invocado. o artigo s.-. . dispõe é que quando se pre
tende cassaf' ou revogar o beneficio da assistenda. judiciar ia. seja 
ouvido u assistido sobre as razões que fundamentam o requerimento 
da revogação ou da cassação do mesmo beneficio. Na emenda pro
posta, o que S. Ex. deseja é que antes da concessão do beneficio 

.. a parte ádver!WI. seja chamada para dizer se concorda ou não - e, 
no caso de discordar. porque o faz - com a medida r equerida. a 
qual póde ser tomada independentemente mesmo de reque-rimento 
~.r-officio. segundo outras disposições do pro{lf'io projecto. 

Vê: V. E.'<. muito bem, Sr . Presidente, não é este o mesmo 
caso do artigo 8.", uma vez que na concessão do beneficio da as
sistencia judiciaria. taes e tão relevantes podem ser as razúes e 
tal' deve ser. ás vezes. a urgencia da mesma cQncessão, que qual
quer prazo deferido á parte adversa póde~c;er utilizado como recur
so de chicana, prejudicial até aos interesses do assistido e, sobre-
tudo, aos da Justiça. · 

As razões, Sr. Presidente, pelas quaes S. Ex. sustenta a ne
cessidade de ser solicitada a procuração do assistido. afim de que 
pO!õ!WI. o advogado patrocinar-lhe a causa em Juizo. são para mim 
tambem de mauifesta improcedencia., - perdoe-me S. E.'<. a af
flirmação. 

O SR. GoMES FERR..u - Qu~ro que fique bem claro o seguin
te: as emendas pt>r mim apresentadas constituem dispositivos do 
C"Odigo do Processo de São Paulo. elaborado por Alcantara Ma
chado. Estevão de Almeida. Jorge Americ-.wo e tant~ outros j u
rista.~ illu,.'tres. O que suggeri. portanto. não foi novidade. 

O SR. ·PEDRO ALEIXO - O nobre collega invoca nomes 
de elev:~da autoridade por certo no proposito de se resguardar pes

·~oalmente das referendas porventura feitas ás matenas objectiva
das nas emendas. Isso, entretanto. era desnecessario. porque, como 
ju rista . . todos apreciamos e respeitamos a opinião do illustre Depu-
tado. ( Apoiaáos). . 

Prectsa. porém, ficar consignada a irnprocedencia da medida, 
desde qut:. como bem accentuou a Cómmissão de Constituição e Jus
tiça. é nccessario não transfonnar as relac:;õ~ entre assistente e 
assistido em relações de mandante e mandatano. reguladas por dis
posic;f>es. especiaes do Codigo Civil. muitas das quaes inconcilia
.veis. in~ompativeis com AS propras di!>posic:;ões do projecto sobre 
assistencia judiei a ria. 

Não acreditá mesmo. Sr. Presidente, que as autoridades cita
das ein pzrte pelo nobre collega, pudessem concordar com s·. Ex., 

.quando d~ como motivo da procuração a necessidade de vir. ama
nhã, o assistente cobrar seus honorarios ao assistido. de ve7. que 
pelo .projccto. e~ses serviços são gratuitos, e sua gratuidade. como 

.· :. · ~egri, ~ó admitte uma .excepção. - é quando. ~nhando o pleito, 
.. : ·o · assistido tenha recursos sufficientes para satisf:t~o dos encargo~ 
=--~.:=-~ 
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com o p:J.trono que o auxiliou na defesa de interesse cuja legitimi-
dade foi proclan.)llda pelos tribunaes. ·· 

ETa <' que me cumpria dizer, Sr . P residente, em-nova defesa 
do parecer ela Con_1missão de Constituição e Justiça . (M1tito b.·m; 
111·11-ilo ocm). . 

O Sr. Presidente - Para. completar a Mesa. na falta even
tual de s~cretario, convoco o Sr. Deputado Oliveira Coutinho; além 
do Sr. Moraes Paiva, que já acceitou o conv:ite que lhe foi dirigido . . 

Vou submetter a. votos as. emendas em primeiro log;tr. 

Rejeitadas. successivamente, as 1.• e 2.• partes da 
emenda. 

·ApprO\-ada, com a sub-emcnd.'\ da Commiss5o a. ter
CI'!ira parti': da l'!mt':nd;~. . 

O Sr . Presidente - Vou submetter a votos o profecto. 

App•ovatlo e · ~m-iado á Commissão de Redacção o 
seguinte 

PROJF.CTO 

N. 139-B - 1935 

O PoJder L t":gislatiYO decreta : 

A•t. 1." A Assistencia Judiciaria. para patrocínio gratuito 
do!; nob•es e do~ índios. em qualquer juizo. e perante repartições 
publicas e trilmnaes administrativos communs ou especiaes. func
ciona soh a jur.isdicc;ão da Ordem dos Advogados do BrasiL 

Paragrnpho unico. Não se concederá o beneficio da Assisten
cia Judi::1aria p3ra propositura ou seguimento de lides ~Yid!!ntt':

mente 1ernera!'ias. nem a fa't·or de quem tenha. no 'mesmo caso, e 
sem justJ motiYO. dispensado os sen-ic;os de advogado que lhe es
ta\-a pa~mcinanclo os rlireítcs. 

Art. 2.6
• Considera-se pohre, para os efft:itos da presente lei, 

a pessôa natural. brasileira. ou estrangeira residente no Brasil, que, 
tendo din:ito a defender. estiver impossibilitada de pagar as 'CUStas 
e despes.1: do pi·ocesso sem se privar de recursos pecuniarios in
d!spem:xvei;; á propria manutenção e á de sua familia. 

Art. 3." Os heneficios da Assistenc·ia Judiciaria consistirão : 
a) n-a isenc;;io de pagamt":nto de sellos. _ta.,--as.- ~mo1umentos, 

impostos e custas do p>ocesso, quaesquer que sejam suas especies 
e c!e:1omina~ões: 

b) na isenção ele cauções ou fianças. salvo as · criminacs e as-
e.,dgiclas j>ara execução provisoria das sentenças c•iveis: · 

c) na gratuidade das certidões. traslados. cópias. publicas
fomlas e instrumentos. que forem e.'•·trahidos do~ autos, livros, re
~istros e mais documentos e . .-.._istentes ou ai"Chivados nos cartorios 
.e nns re'lartic;ões publicas federaes. estaduaes ou municipaes; . 

· á) ila grat11idade dos servi<(os profissionaes dos· a3.vogadosf . ; ~· 
pro\;sionados. solicitadores. traductores. interpretes, peritos- e 'màis:·;;.:.:-:· . 

. .funccionnrios. ou au."<iliares · ~ JU$içi. ~ · . ·'<·-:;'',~ -~: ·:·': 
- .·-. ::~:-... . .. ~ ;:.;-~-~-_:_~:7'-=_' 

.··.·:.::. , .J - .. .... 
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Para;;rapho unico. Os beneficios constantes das letras c e d. 
Ú1 fit~c. ~erão obtidos mediante requisição escripta, a quem coubet" 
prestal-<'s, ao chdt: da repartição puhlic.a re~pecttva ou aos syndi
catos de profi~sionaes competentes, pelo juiz uo proc~so em anua
mente, ou, antes de iniciado o feito, pelo representante ela Ot"dem 
dos Ad\·ogados designado no Regimento especial da Assistcncia . 
Judiciana. · 

Art. 4.• O pedido ue beneficio da Assistencia Judiciaria será 
feito: 

a). pelo interessado, ·ou seu representante legal; 
b) a. favor dos índios, por qualquer funccionario do serviço 

oíficial de prot~:eçãu dos selvicol~. 
§ 1." Co"mmunicad~ o pedido ao J uiz do feito. mand!u"á este 

sustar a causa e o decurso de qualquer prazo. até oito dias, no 
ma:"<imo, pena de nullidade dos actos que se praticart:m. 

§ 2.~ O disposto no paragrapho anterior não exclue as dili
g=cias l~rgentes cu ~securatorias de direitos, nem o prazo de sus
tação elo processo se contará para usocapião. e.-...tincção de direitos 
ou fundamento de llabeas-corpas. 

§ 3. • O pedido será despachado com "'maior presteza. de sorte 
que tenha solução no prazo fixado no § 1.•. 

Art. 5.• Nos processos cdminaes. o juiz do feito requisitará 
da Ordcrt dos Advogados a designação úe ]Jalrono para n r éo, sem 
advogado constituído, se o reconhecer pobre. 

~ 1." O patrono .designado, n1ediante requisição do juiz ou 
pedido. jeito nos termos do art. 4.", acolllpanh.-:.rá a causa desde 
o inicio da formação da culpa até o julgamento. 

§ 2.' Sempre que se tratar de réo que não tenha advogado 
constituído ou patrono nom~ado. o juiz. ao designar dia para o jul
gamento <:u ao detenninar que o processo seja submettido ao Tri
bunal (lo jury. communicar.i o facto ao represe."ltante da Ordt:m. 
indicad.:> no R~.:ulamento Especial da Assistcn·cia Judiciaria, afim 
de que lhe seja designaõo um patrono. Nas lo~idades onde não 
houver r::presentame da Assistencia, a nomeação do ddenso1· será 
fdta pelo mesmo juiz. 

Art. 6." No pedido do beneficio da Assistencia Judiciaria se-
rão mencionados. por e."Xtenso. o nome do prett:mlente. sua idade, 

_nacionalidade. estado civ;l. profissão e residencia. o objecto do 
litígio ~ o fundamento de sua pretensão, juntando-se-lhe a prova. 
de pobr..!za, e. se possi.vel.. a dos dir~:itus' pleiteados. Esse pedido 
será assi~ado pelo pretendente ou. se o não puder fazer, a seu 
rõgo. com duas testemunh~. mencionado o ·motivo dessa impos
sibil id..1.de . 

~ 1:: O estado de . pobre;-.a poderá ser prov::do por todos os 
meios -le Direito. e. tambem. ?Or attestado de autoridade judiciaria 
ou polici3l. ou de duas .l:'essõas idoneas, resident~:S 110 mesmo lo~t", 
em que o pretendente. 
· .. § 2." Nos Jogares onde não esth·er organizado o seTviço e·s

pecial úe Assistencia a que se refere o art. 18, será deferido o be
ndicio. independentemente de prova de pobreza, sempre que se tra
·t?-r· de reclamação para pagamento de r~:mui1eração de opeTarin, ou 
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de empregado de serviço domestico. por importancia não superioc 
a 500$000 . 

§ 3.• As autoridades publicas prestarão com us:gcncia, in9e-
pendentemente de quaesquer ta.'-as ou impostos, as informações so
licitadas pelo rer>resentante da Assistencia sobn: a condi<(ão do pre-
tendente. · 

§ 4." O pedido e os documentos deStinados a instruil-o go~ 
de isen~;ão constante do art . 3:. letra a . 

Art. f• A· concesSão do beneficio da Assistenda .!udiciaria 
será feita por portaria: 

a) do representante da Ordem, designado no Re~mento es
pecial. na séde das secções ou su~secc;ões: 

õ) do ele legado de Assistencia nomeado por aqucllc represen
tante com approvação do Conselho da Secção, M comarca. tenno, 
ou districto (iUé não fõr séde de secção ou sub-secc;ão, onde residi
rem nu mínimo tres advogados inscriptos na Ordem; 

c) do Juizo de mais alta categoria em e..xercicio na locali
dade. nos termos do art. 9.• do decreto n . 22.478, de ' 20 de Feve-
1"eiro d~ 1933. onde não 'houver delegados de ~ssistencia. 

§ I. • Da decisão sobre o pedido caberá recurso dentro em tTes 
dias, !;em e Hei to suspensivo: 

a-, para o Conselho da Secção. se fôr proferida pelo repre-
sentante ela Ordem designado no regimentu especial ; 

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

_ ~ 2." Da decisão denegatoria caberá recurso de offício, que 
seguir.á sem emolumentos ou custas. 

~ 3." Póde reclamar contra a decisão sobre o pedido de As
sistencia ou della recorrer: 

a) o pretendente: 
b) a parte adversa : 
c) o representante do ~iinisterio Publico ; 
d) o representante da Fazenda Publica: 
c-) qualquer membro da Ordem dos Advogados: 
f) qualquer au."'iliar do Juizo. interessado no feito .. 

~ 4." Da dt:cisão desse recurso nenhum outro caberá. 
Art. 8.· Cessará o beneficio da Assistencia Judiciaria median

te reYo:ac:;ão expressa: 

a) · se th·er sido obtido por dó lo ou má fé; 
b) ~e o assistido mudar de condic:;ão financeira. deixando de 

necessitar ·do Heneffdo. 

~ t.• Se não houver processo em JUIZO. a revogação será de- · 
cretada por quem tiver concedido p beneficio. a requer-imento; de
vidamente instruido, de qualquer- das pessõas mencionadas no;.-.ar..o;.~~ 
tigo 5:. § 3.Q : se jil. hou,·er. pelo Juiz do feito :_ . · .:.;, ~ 

• ·.~: . •• o- ~~~-::-" 
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§ 2." O assistido será intimado pessoalmente ou, se não fôr 
encontrado na séde""'do Juizo, na pessõa de seu patrono para dizer 
erit tres dias sobre o pedídQ de t:evogac;ão da assistencia. Simulta
n~m~te, será ouvida a autoridade que houver feito a concessão, 
se não fõr a mesma que deve decidir da revogac;ão. · · 

Art. 9;• Revogada a concessão, tornar-se-ão exigiveis os sei
los, taxas, emolumentos e custas de todos os actos promovidos. 

!§ 1. • Se a revogação se der por motivo de dõlo ou má. fé na 
obtenção do beneficio, esses pagamentos serão exigíveis em dobro, 
sem prejuiz:o das· penas cr-iminaes em que houver patrono, arbitra
das pelo Juiz do· .feito: ·de ·accôrdo com o costume do logar, na pro
pria sentença revocatoria. 

~ 2." A parte, que assim houver perdido o beneficio da assis
tencia não mais falará no feito antes de -solver os pagamentos a 
que tenha sido condemm.da. · 

Art. 10. Da decisão revoL-ator.ia caberá recurso, no prazo de 
tres dias, com effe-ito suspensivo : 

a) para o Conselho da Secção. se fôr feita pelo represen- . 
tante da Ordem designado no Regimento especial da Assistencia; 

· b) para o presidente da secçâo ou ·
1
suh-secção, se fôr feita. 

por delegado de assistencia; 

c) para a instancia superior, por aggTavo de petição, se fõr 
feita pelo jui:t.O do feito OU peJo de que trata O i\1"t . 5.", Jetta C. 

Paragrapho unico. Da decisão desse recurso tlf.:nhum outro 
caberá. 

Art. 11 . Sempre que considerar possível compõr o litígio a 
aprazimento das partes, promoverá o patrono do assistido todas as 
diligencias para o conseguir. 

Pragrapho uni co. Neste caso, do termo ou escriptura de ac
cõruo, constará cu1uo serão pagas as custas do !)rocesso e demais 
despesas que sem a assistencia seriam devidas. 

Art. 12. Constitue falta gTave no exercido da profissão o 
acceitar o patrono, designado pela Assistencia Judíciaria, quaesquer 
honorarios ou recompensas, salvo se ficar "proyado que o assistido, 
pela liquidação da demanda ou pelo accôrdo que a finalizou, dei"' 
xou de estar nas condic;ões constantes do art. z.u. 1 

PanlgTapno unico. Neste ultimo caso, havendo condeJnnação 
proporcional nas custas, o assistido solverá. préviamente a parte que 
lhe couber ncllas. . . 

Art. 13. C..<~ so o assistido obtenha ganho de causa, serão pa
gos, pela parte adversa todos os se11os, taxas, emolumentos e custas . 
do processo e de seu preparo e instrucção. * 1.• A.~ cu~tas contadas ao patrono do assistido constituirão 
renda extraordinar ia da Ordem dos Advogados, des.tinada ao fun
do especial çle Assistencia aos seus membros·. 
_ § 2." O assistido, vencedor em litígio ac~ca de interesse pa

trimonial, .pagará a seu patrono vinte por cento sobre o valor. ef-
fectiva.men"te liquidado, na c-.t~ que houver vencido. · . 

... . § ~.v Sempre que, no curso da cau~! intervier, em segunda 
.: : .in~~a, outro patrono, a este ca~rá lpll ~~rço · da remune;:ação 

. . ·'· "paga pelo assistido. 
t:::::~-:·-=~ -:. -. . 
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. Art. 14. Incorrerá nas penas de pnsao cellular por seis me
zt:s a un1 anno, suspensão do emprego, officio ou fUibCção, por dois 
" sei~ anrios, qut:m, por a.ffeição, od.ío, contemplação ou para pro
~tover interesse pessoal seu, retardar ou recusa-r a prestação de 
serviços sOlicitados pela Assistencia Judiciaria; e na pena de sus
vensáo por seis meus a wn anno quem se deslebc.r na prestação 
dos mesmos, sempre sem prejuízo das sancções disciplinares pre
'fistas no Re,."1.ilamento e nos Regimentos da Ordem dos Advogados. 

Art·. 15. Não poderá o pretendente ao beneficio da Assisten
cia escolher seu patrono, mas ser-lhe-á permittido pedir substitui-. 
~ão do que lhe fôr designado, just-ificando devidamente motivo at
tendiveL 

Paragraphu unit:u. Do mesmo modo. póde o patrono designa
do solicitl.r dispensa e nomeação de substituto. 

1\rt. 16. Os alumnos de Faculdade:; de Direito, "Officiaes ou 
ret:onhecidas officíalmente, que tiverem éoncluido o 3." anno do 
curso. poderão ser nomeados auxiliares da Assistencia Judiciaria 
iunccionando nas repartições publicas e trihunaes administrativos, 
e praticando todos os actos forénses que competem aos solicitado
rés, sujeitos ás sancções constantes dos artigos 12 e 14 desta lei. 

Art. 17. São extensivas aos patronos desig11ados para a As
sistencia Judiciaria as regalias do :Ministerio Publico quanto a 
pra:cos. 

:\n. 18. A Assistencia Judiciaria. a cargo e sob a juris
dicção d;l O-rdem dos Advogados. não substitue nem altera as as
si:>tencias especiaes organizadas pela União ou pelos Estados para 
determinadas classes êle pessôas. 

Art. 19. A~ A~semhléas Legislativas dos Estauos. attt:nclt:n<.lo 
á, plXUliaridades locaes, promulgarão nom1as suppletivas ou com
plementares da presente lei. 

l\.rt . 20. O U.iO do nome de "A ssistenci;l J udiciaria " , por 
qualquer outra instituição, de qualquer natureza, será. punido com 
a pena do art . 379 da Consolidação elas Leis Penaes 

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

O Sr . Pedro Calmon (Pcla .ordrm)- Sr. Presidente. pedi 
a pala,Ta pela ordem afim de solicitar a attenção de V . E>.:. para 
assumpto que se acha ·no momt:nto em debate, qual o allusivo á 
cumpetencia concorrente da Camara e der Senado Federal ,. na by
pothese de um projecto que, transitando por esta Casa. e afinal, 
<!tn ultima instancia, approvado, ia ser submettido á sanc.,ão presi-

. dencial. quando· v: :·E.x. decidiu. de accórdo é:om a minha opini5.o, 
que nio deveria ser. reriiettido ao Senado Federal. 

Entretanto, ·posteriormente, .attendendo V . Ex. ás pondera
ções que em requerimento fez o Sr. Deputado Raul Bittencourt, 
resolveu fosse o assumpto submettido á Conunissão de Justiça d~ 
Casa, aiim de que emitttisse a propositn o seu illustre parece-r. 

No entrementes. o Senado Feder~l toma conhecimento do" caso, 
e o. Sr. Senador Nero Macedo. nome que deClino com a maior , 
consideração e· sympathia, ponderou: · · . .'. 
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"Não creio seja possível alguem de Lôa fé retirar do 
Senado da Republica o poder que lhe ~abe pela Consti
t uição, como ramo que é do-l'~der L~g1slativo. " 

O mesmo Senador teve a amabilidade para o humilde Depu
tàdo que ora vos fala de dizer o seguinte: 

· "Tive opportunidade de procurar o Sr . P residente 
da Camara dos Deputados. e S. Ex. declarou que, surpre
hcndido com a ê..-xposição brilhantemente feita pelo Se
nhor Pedro Calmon, Depu tado pela Bahia, havia resolvido 
désde lo){O a questão de ordem e que com o .maior prazer 
deferira a petição, p:tra melhor ficar apreciado assumpto 
tão delicado." 

Evidentemente, o illustre Senador não se deu ao trabalho de 
Jêr o Diario do Poder Lrgisla-tir•o de 6 do corrente, onde está es
cripto: 

·'O SR. P~P:STJ)P:~TI! - ~obre a these ... " 
- são as palavras de V. E.x., Sr. Presidente, que -não con

firmam <l lisonjeira referenda dQ Sr. Senador Nero Macedo. 
•' I 

"... ouYi varias constitucionalistas da Casa e todos 
elles opinaram que a disposição do art. s:• da Constitui
ção não se refere ao Senado quando allude ao "Poder 
LegislatiYo'', v isto como, pela Constituição. será elle ape
nas o collaborauor na facrura das leis que lhe são attri
buídas pelo art. 91 . " 

Donde se v e. que, e\·ídentemeute, não foi V . Ex ., Sr. Presi
dente, surprehendido com as minhas declarações . 

Por mais· lisonjeiro que reputasse o conceito do illustre Se
nhor Senador, não poderia deixar de apresentar a resal'\'a do que 
consta dos "Annaes'' do Poc.ler Legislativo. 

Entretanto, outro eminente representante do Senado Federal, 
em narecel' .offerccido âquclla Casa e publicado no Diario ,do Poder 
Lcgisluti'i.•o de 12 do cor-ren.te. adduziu varias arg-umentos para os 
quaes desejo reclamar a attenção da Camara. a proposito da com
pctcncia do Senado nos assumptos submettidos á deliberação do 
Poder L egislativo. 

O illu~1:re Sr. Senador Clodomir Card~so acha. de inicio. es
tranhavel. a minha affírmação, de que á Camara dos Deputados é 
pertinente a fórma de governo c. ao Senado a fórma de Estado. 

Certamente Sr. !'re~idente, outro não foi o pensamento do 
legislador ·constituinte. nem uma analy:::e s incera e ~inuciosa da 
Constituição Federal permitte noção diversa a~et:c~ - .d~s poderes at
tr~uidos, 110 Senado Federal, peça do mecanismo ·fc!deral, pertinente 
á c;>rganização íeüeral, com alçada rdaciouada ap-.ilas· com a orga
nização federal, e que tem, portanto. no adjectivo restrlcto "Se
nado Federal", a traça~ a directiva do seu. proprio destino . 

. . Ora, Sr. Presidente, quiz S . Ex . . considerar que ao Senado 
incumbe collahorar na factura elas leis incluídas. mencionajas ou 
d~_ef!!~in;t.das ,pelo art. s.·. § 3.0 

• • da Constituiçãc, entre as quaes 
as ·:ae n . 14, que. se intitulam "Dircctriz~ de Educação Nacional" . .. . .. 
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Assim sendo - raciocinou S. Ex. - o projecto relativo á 
edueação nacional, que trace rumos á educação nacional, que se 

. refira ã educação nacional, tem de, compulsoriaxnente, ser sub
mettido ao voto do Senado. S. Ex. , entretanto, não considerou o 
art. 14 em funcc;ão do art. 150, paragTapho unico. da Co!lstituição, 
ondc .se inclue a definição do que seja~ "Directrizes da Educação 
N acionai" . 

Lá está .definida a materia, que· ficou no art. 5.•, lançada em 
these, no pa"ragt"apho unico. · 

Diz-s.:: .. o plano nacional de educação constante da lei fe
deral, nos te"rmos do art. 5.", n. 14. e 39,. n. 8. letras a e c''. Por..an
to. nem se admitte. em -sãÓ pen:;amentó jwidico, outra interpretação." 

A ma teria do n . 14 do art. 5.". submettida ao voto cumulativo 
da Camara e do Senado é a que fere interesses estadua.es e a que 
~e refet"e a legislação suppleti\'a dos Estados e, nos termos do pro
prio art. 5.·, § s.·. aquellas que não excluem. a legislação estadual 
suppletiva. São, em fim. as que se incluem no plano nacional de 
educa.c;ão. 

Tudo isso. aliás, cor"robora a these que aqui defendi de que 
o Senado só é chamado <i: colla.borar com a Carnara dos Deputados, 
constituindo. então, a unidade antiga e tradicional do Poder Le
gislativo, na hypothese do interesse estadual concor"rendo com o 
interesse federal . 

Ora, no caso concreto. no caso vigente, no caso em apreço, no 
caso sub-judicc do proje<:to relativo a uma cadeira de Historia do 
Brasil no curso secundado, a. CamaTa legislou não apenas pela. au
torização contida no n. 14 do art. 5.". autorização esta que de 
ceno modo ·implicaria na connivencia cio Senado com os nossos 
trabalhos; legislou, sobretudo, nos termos do art. 150. letra d, que 
lhe attribue competencia pra manter no DistriC1o Federal ensino 
secundado · é complc:mema."r deste, superiOt" ou universita.rio, em 
combinação com o art. lO.{ta Constituição, que diz: 

"Compete concurrentement~ á União e ao Estado: 

N. 6) diffun<li"r a instrucção publtca em todos os 
seu::~ gráus". 

donde se tem que o projecto. mandando que o ensino da HistQt"ia 
do Brasil se faça isoladamente no curso secunrlàrio, de inicio a.t
tinge o Districto Fede1·al e os Ú:ttritorios, onde a competenÇia. le
~islativa. a respeito. é desenganadamente de alçàcla federal. Exten
der-se-á aos Estados. por intermedio do plano ·na:ional de educa
,ão: rlentro das directrize." da e<"l!lcação. quando este plano fôr fi
xado, quando· este plano fõr determin ado. quando este plano fõr 
approvado pelo Poder Legislativo, com a collnbora<;.ão do Senado 
Federal. · 

Continuando seu parece"!" o nobre ScnaáoT- fez. aliás;: o segu~n
te · r11ciocirJio ac;erca da intet"P.retação extensiva que quer dar 'ào 
texto constitucional. . 

Diz elle: Se. pelos termos do art. 39. a ·mate"rh de ·que ene ·O:~fa. ' 
no ·n, 8. letra· c. não ·entra na compett=nc;ia·= do""'Senado. nella." :ni'o : ·: .. 
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poderão entra-r. pela mesma razão as do § 1.•, do art. 40. que · 
são da e-xclusiva <:ompetencia do Poder Legislativo; ora, no tocan
te a este particular sabemos que .. o estado de sitio se inclue entre 
as materias da competencia do Senado e não só a intervenção fe
deral, na hypothese do art. 12, mas, tambem é ao Senado que cabe 
a iniciath']. de decretal-as, etc. 

Houve equivoco de parte de S. Ex. 

No . art. 39. quando se diz que é da competencia e.."Xclusiva do 
Poder Legislativo decretar a intervenção nos Estados e autorizar 
a decretação e prorogação do estado de sitio, não se vae de en
contro á concurrente attrihuic;ão do Senado Federal. O Senado 
tem - e é outra .coisa - em pri~iro 1oga-r. a iniciativ-.J. das leis 
.de intervenção; em segundo Jogar. a capacidade legislativa para 
o estado de sitio. Porém. -é onde se vê que o art. 40 só se refere 
á Camara dos Deputados - porém, é da competencia exclusiva 
desta decretar a intervenção. isto é, a intervenção depois da ini
ciativa do Senado. 

O Senado tem a iniciativa, porém. de exclusiva competencia 
da Camara é o decretar a mesma intervenção. De mais, autori
zam a decreta<;ão e prorogação de estadcPde sitio sobre o qual o 
Poder Legislativo legislou cumulativamente com o Senado. 

Se S. Ex. lêsse attentamente o texto constitucional, não at
tribuiria ao Senado cornpetencia para ~ses casos. de e......:clu,;iva al
çada e jurisdicção da Camara dos Deputados. 

Outro engano de S. Ex. - releve-me a Camara a palavra -
foi quando disse que a Constituição só se refere á Camara como 
podt;r legislativo no titulo respectivo, não mais alludindo. no texto 
constitucional, ao poder legislativo. composto· apenas do seu ramo 
mais numeroso. a Camara dos Deputados. 

Se S . Ex. meditasse no art . 40, para~apho unico. da CQn
stituic;1o, veria que não está com a razão. Diz elk : 

"As leis. decretos e resoluções da competencia exclu
siva do Poder Legislativo serão promulgados e mandado!' 
publicar pelo Presidente da Camara dos Deputados." 

Pergunto a S. Ex.: alti está que ·as leis. decretos e resoluções 
da competencia e..'Cclusiva da Camara e do Senado só serão man
dados publicar pelo Presidente da Camara dos Deputados ? 

Vigorasse essa i11terpretac;ão, ficaria sem sentido o artigo. 43, 
paragrapho unico, onde se diz que os assun1ptos conclusos no Se
nado Federal e que não soffreram emenda que torne obrigatoria a 

, assist~cia de outro orgão do Poder Legislativo. seriam pelo pro
prio Senado -enviados á sancção presidencial. Donde se ve que não 

, é mais certa a interpretação por S. Ex. dada ao texto constitu
cional. dizendo que só ha uma referencia ao Poder Legislativo no 
capitulo á parte que trata da!' attribui<;ões da Camara dos Deoutados. 

Aliás. Sr. Presidente, é curioso reparar isto. Lendo-se os ·au
tores de direito contitucional os mais; recentes. os mais de moda, 
os ! mais ·meditados. os· de mais frequente citação. encontramos que 
a ;Allémanha· dâ Constituição · de Weimar tinha um Poder Legisla
ti_V9• wii:ficado: não . sendo. o Sena4o um ramo rlelle: !}Ue a Austria.. 
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da Constituição de 1920, tinha a un-ica roera1idade, tambem não 
sendo o conselho federal um ramo do poder legislativo. 

Entretanto, tanto · o Senado, isto é, o Conselho de Imperio, da 
Constituição, hoje Conselho d,o· Rcich, na Constituição de 1919, 
como o Conselho Nacional na Constituição austríaca de 1920, têm 
mais atlribuíçüt:s, mais e..xtensa alçada, que o nosso Senado Federal. 
Basta considerar que o Conselho de lJ]lperio na Constituição Al
Jemã de 11 de Agosto de 1919, tem attribuic;ão de véto absoluto 
sob-re todas as materias de compet~:ncia. legislativa, .podendo sub
mettel-as ao "referendum" popular. Na Constituição austríaca é o 
Conselho Federal a entrancia obrigatoria para todos os assumptos 
levados a debate e ao voto dos representantes da soberania na
tional. 

Entretanto, aquelles paize:; eram considerados como de regime 
uni-cameral. 

Podemos nós, com as attribuic;ões firmadas na Constituição 
,·igente, considera:- o Senado como ramo do Poder Legislativo, 
como accentua o nobre Senador federal, cujo nome citei ha pouco 
com os respeitos que devo ao seu merecimento e á sua bcida in-
telli~encia? . 

Essa pergunta eu deixo para ser respondi9a pela Caroara e 
por V. Ex., Sr. Presidente, a quem peço attenc;ão, solicitude e 
interesse, afim de que o pr-ojecto, que se acha em estudos na Com
missão de Justiça., siga, sem mais impccilhos, o seu caminho con
stitucional, até a sancc;ão, de modo a que seja convertida em lei a 
proposta aqui approvad& pelos representantes da Nação Frasíleira. 
(Palmas) 

Votação do projecto tt. 135-A, de 1935 (1..'5 Legi.skitu
t'O.), que rc--o~igora por dois annos a valídad11 do 1dtimo con-
curso para medico da Policia. Militar do TJistricto Federa},; 
com parecer fa1.·oravel da Commissão 'i!! Segurattço. (3." 
di.fc ussiio) . 

-~ppro\-.tdo e enviado á Commissão de Redacção o 
seguinte 

l'KOJECTO 

N. 135- 1935 

(1.' LECISL\TUltA) 

· An. 1." Fica prorogado por dois (2) annos, a partir de 1.• de 
Agosto de 1935, o prazo de validade ~o concurso para primeiro 
tenente medico da Policia :Militar do Districto Federal, realizado 
em 1934. .. .. · : · · 

_.),rt_ 2.• Os candidatos· approvados no refelido concurso se
rão aproveitados, obedecendo á ordetn rigorosa dé classiíicac;ão. 

Art. 3.~ Revogam-se as disposições em contrario. 

·V owção do projicto ~~. 1:14-A, de 1935, (J .• legislat1'
ra). que -modifica o § 1." do cwt. 83, do· Codigo de Ca~ . 
o Pesca., 'VÍ.Sando ampliar .o cantJo de pesca,· po,ra, a~qr:d;-·, 

· ..... --· ~.:. ·; 
... ·- .. '• , 
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com pereceras favoravai$ das Commiss~es de Agricrtlt11.ra, 
cem C11Ll!'ll(!a, a da Coustit11ição a lustiç1i (1." áLscussão). 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o projec~o. 

O Sr. Gomes Ferraz (Pela ordam) - De ve-t que o pro
j·ecto que faz referencias ao decreto 23.672, de Jam:iro de 19~, 
não transcreve essa lei, pergunto a V. E..x. se esse projecto está 
em condições de ser votado, de accôrdo com o art. n. 145 do Re
gimento. 

O Sr. Presidente - A' vista ua observação que acaba de 
ser feita pelo illustre Deputado Sr. Gomes Ferraz, ii<:<> rt:tirJ.do 
da Ordcrn do Dia o projecto em questão, afim de que sejam preen
chidas as formalidades regímentaes. 

Votaçã{) do parecer n. 18, de 19 35, (primeira icgúia
tt&r(l.j, q u.: apprnva o acto do Tribunal de Ccmtas que rc
cu:.sou registro cw coutr(l.Cto celebrado pela Direct<Jria da 
Defesa Sa11itaria. Internacional da Capitat da Repzwlica, 
c<Jm D. Caudida, Ermcli11da Lob~J pa.ra Locação de um pra
diO nesta Capital · (discussão unica). 

Approvado. 

Votação do reqllf:rimrnto n. UO, de 1935, ( pri1neira 
lcgislatztra.), de info-rmações solJre a coustrucção das po"
tes sobre o rio ·• Ct,mçú" e o-utra-s no trecflo ele Jaguary
Sào Tl!iago do Boqrwirão-São Borja, tuiscussão uníca). 

Appro'\-ado. 

O Sr. Presidente.- Passa-se á materia em di!>cussãu . 

2: discussão do projccto ·1&. 141-A, ac 1935, (Pr.imeira 
legislatura), que awori.::a a 111undar Jmbticur u.s obras áo 
c11gerzhciro Fraucisco Sat1rrnino Rodrigrt.J:s d.: Britto; com 
parecer fo:;:oro.vel .la C:ommJ.Ssão de E1zucuçào c parecer 
com emeuda d(l. C01mm'.ssão de Fiuaii.ÇUS. 

Encerrada a discussão dos artigos 1." e ~;· e :umun
ciada a votãc;ão. 

O Sr . P residente - A este projecto, a Com missão- offere
ceu a seguinte 

l::MENOA 

11 Ar,t. 4." Para attender ao pagamento das despesas com a 
. edição das "Obras de Saturnino de Britto", fica o Poder Executivo 

autorizo;do a dispender até a Quantia de tlOO :~OOO) cem contos 
_de réis por conta da sub-consignação, n. 28 da verba 1." do orça
mento vigênte. " 
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Vou submenc:r a votos o projecto, salvo a emenda. 
Approvarlos, suc:cessivamente, os se-JUintes. artigos do 

I'ROJ:ECIO 

~ 14'1-A - 1935 

tPrimeira legislatura) 

Art. 1." Fica o Poder Executivo :tutorizado a mandar publi
car, em edição. especial, sob o titulo "Edic;ão Nacional das Obras 
de Saturnino de Britto", todos os trabalhos deixados pelo notavel 
profissional brasileiro Francisco S.aturnino Rodrigues de Britto, 
respeitados, l)ara ~tra edições dos mesmos trabalhos, os direitos 
autoraes de seus herdeiros. 

Paragrapho unico. Para a publicação autorizada, o Poder 
Executivo entrará em ac:<;õrdo com os herdeiros do engenheiro 
Francisco Saturnino Rodrigues de Britto, podendo entregar-lhes, a 
titulo de compensação. pelo consentimento na publicação, seiscen
tos exemplares da collecção dos trabalhos editados. 

Art. z.• A Edição l<.acion.U da.s Obrai de Satumino de Britto 
serã de mil e seisce~tos exem-plares. 

Pa.ragrapho unico. Da edição considerada. cem e..'Cemplares, 
Eerão em papel e encaclemao:;ão c:speciaes . . sendo cincocnta para o 
Governo c: cincoenta para os herdeiros de Saturnino de Britto. 

Art. 3.• A Edição Nacional das Obras de Satumino de Britto 
destina-se á distribuição pelas bibliothecas publiças, escolas de en
genharia. repartiç~s technicas e de saude publica. e agremiações 
de engenheiros do Paiz, devendo o restante da edição, satisfeita a 
determinac;:ão do paragrapho unico, do artigo 1.", ser empregado 
na propaganda da cultura technic:\ brasileir!'-, junto a universidades 
e institukõe~ technicas estrangeiras. · 

l'arab'Tapho unico. A distribuição ela publicação realizada será 
feita pela Direçtoria Geral de In formações. Estatística e Divulga
ção do l\·tinisterio ela Educação e Saude Publica . 

An. 4.• Para attender ao pagamento da.-; despesas da edição 
autorizada por esta lei, o Poder E.'<ecutivo poderá dispôr dos saldos 
de verbas que se verifiquem no orçamento vigente. · 

Paragrapho unicu . Nos dois exercícios financeiros vindouros, 
dentro "dos quaes _se terá terminado a impressão da obra, aquella 

. despesa correrá por conta ela dotaç-ão c:sp~i al que se consigne ou 
da verba geral de material ·da secretaria, . no rc.spectivo orçamento 
do :Ministerio da Educação e Saude Publica. 

Ar.t. 5." Esta lei entrará em vigor ua: data de sua pu}?licação. 
Art . 6." Revogam'-se as 'disposições em contrario. 

O Sr . Presidente - Vou submetter a votos a !!menda. 

Approvada a referida emenda da Commissão -de Fi
nanças e Orçamento. 

· O Sr. Presidente - O projecto passa á 3.• discussão; "indb 
antes :i. respectiva Commissão para ser redigido. · · : :;... .~ · 

·- ~.·-~:. ~~~~:: ... ~ ·~· 
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Disc1tssão -1111ÍCa do parecer "· 22, de 1935, rz.:a legis
latura), qttc approva o acto do Tribtma! de Coatas qtu: 
rec1uou registro ao contracto celebrado com a fí-rma Cas
tro Suúral & Comp. 

EncetTada a discussão e annunciada a votação. 
Approvado o parecer. 

Discu.ssão tmica do parGccr 11. 23, d.: 1935, (l.a kgis-· 
lalnra), qu.e approva o acto do Tribu11al de Co11tas, que 
recttsou rcgist1·o ao co11tracto celebrado ··om a firma Cas
tro Soilral & Comp. c a- Sociedade Radio Atlantica, co11ce
dendo permissão para estabelecer tema cs:ação dt! radio na 
cidade de Santos, Siio Pa rrlo _ 

Encerrada a discussão e annunciada a votac;ao. 
Approvado o par~cer. 

z.· discussão do projecto 11. 181. de 1935, (1: legis
lalttra), que refonna. o Mini.rfcri'l da AgfiCttltura. com pa
recerc:s confrarius das Commissües de Agric11liura c Fi
mm~·as. 

O Sr. Presidente - Ent>ra em cliscuss;io o proj~to. 

O Sr _ Matta Machado - Sr. Presidente, agradeço ás dou
tas Cornmissões de Agricultura e Finanças o apoio que dispensa
ram ao projecto. cuja disc_ussão foi annunciada. julgando que o 
mesmo deve ser aproveitado como contribuição valiosa ao plano de 
reconsttucc;ão economica nacional. · 

-como sabem S. E.'C. Sr. Presidente, e a nobre Ca.mara dos 
Srs. Deputados, apresentei depois do projecto referido um outro 
mais amplo, visando iniciar a. construcção nacional, e quando o 
justifiquei declarei que desistia do primeiro, que é o que ora nos 
9CCUpa. 

Espero dizer algumas palavras, encaminb:mdo a vctação do 
segundo projecto, quando vier ao plenario, mas agora não posso 
deixar de fazer d~ peque.nas observações _ 

A illustrada Commissão de Finanças affirma em seu parecer 
que os doutores e bachareis, aos quaes o projecto dá preferencia 
para os lotes agricola.s, quererão ser antes "funccionarios ou fis
caes do plano". 

Creio ben1 que assim seja, Sr. Presidente. mas como já hoje 
elles sobr.un, havendo cidades onde ha mais medico.s do que doen
tes e mais advogados do que causas, e devendo seu numero augmen
tar con.sideravelmente com as cidades unh.-ersitarias, com que va-: 
m_os abrilhantar a nossa civilização, antes de ter .. humo nutriente de· 
s1,13.5 bellas flores, teremos superproducção, só compa:avel á do café. 
Nãó nos será licito corrigil-a pelo barba.ro processo applicado a 

.... e~e; .selia P.Ois u~l e humano garantir ás victimas -da .nossa instru.: 
· :. c<;.'f.o, merCantil e burocratica, lotes agrarios nas colonias . 
~~:;;{~;~~·-. • :~ lS 

~~~~·~~~~~.:~. :~ ·::.:·.- ... _: ~ 
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Quanto á. observa.~ão da. Commissão · de Fimmças, quando se 
refere á segurança do cadastro· .do ·Banco do Brasil, devo esclare
cer que o pro)ecto no artigo criticado, (onde está. ~cripto "traba
lho racional" ~ não nadonal), procurou vibrar a primeira nota dis- . 
sonante na harmonia malefic:a dos Bancos no Bra::;il, os qo1aes. ope
rando sobre títulos de uma divida que não se pag« ,...- o papel moeda 
incm1Vertivel - cultivam urbanismo e hostilizam os campos.· Se

·ria inco.mpa.ravelmente mais util substituir os symbolos movedi
~os de negocios precarios pela segurança agrícola, baseada nos me-
thodos racionaes do trabalho e ·na probidade do lavrador, endos
sada pela. solidariedade do funccionàrio iederal. 

Feitas estas ligeiras ponderações, rt'queiro a retirada do pro
jccto. 

O Sr . Presidente - Defiro o requerimento do nobr~ Depu
tado, autor do proj~cto, o que f permittido pelo Regimento, por 
terem sido contrarias os pareceres das· Commissões. 

Esgotada a materia constante da ordem do dia. dou a palavra, 
para uma explicao:;ão pessoal a<> Sr. R enato Barb\lsa. 

O Sr . Renato Barbosa (Parn cxplicc.ção pessoaL) - Se
nhor Presidente, eu continúo na realisação desse dever a que me . c 
1mpuz. . 

Estudavamos as condições do meio physico da _.1\.ma.zonia por 
comprehender os dois grandes E stados do Amazonas e do Pará. 
Disseramos, por isso mesmo, que esses Estados se encontram em 
pl~a r egião tropical, em condições muito longe c!aquellas que exi
gem os povos nordicos, visto como elles· procedem de um clima 
fundan1entalmente dive:rso. 

Se não serve o nordico, onde procurarmos o elemento emigra
teria que possa, pela sua adaptabilidade ao clima, pela sua resisten
cia a estas condições tão singulares, ahi se fixar, ahi sç incorporar? 

E' e.-xactamente na bacia mediterranea onde podemos encon
tn.r os povos, pertencentes a varias ethnia.s, na península italiana., 
principalmente do sul da Italia, nas ilhas, os corsos, os baleare$, os 
maltenses, os c:retenses e até mesmo aquelles que r.onstituero as po
pulações da parte norte da Africa . Dos portugue7.es, temos a mais 
completa démonstração, visto como foram elles os primeiros que 
aqui aportaram, os primeiros que resistiram ás hostilidades da ter
ra e da$ gentes americanas. 

Quer me parecer que a. ninguem será dado pôr' em duvida. a. 
capacidade . de resistencía . revelada pelo povo portuguez, o mesmo · 
se verificando para ·com o hespanhol e o italiano. A do italiano, 
a todos os climas, é conh~cida. O Duque d' Abru:tzos, num livro in
teressante denominado "Estrella Polár", em -que narra uma· viagem 
de circumnave.,_<r.ição, conta, a respeito, um facto bem elucidativo. 

Tendo chegado ã. India, cons~iu do Gov!!rnO Britannico li
cença para· visitar a cidade santa ·do budhismo, a cidade ·le Llassa, 
no Thibet. Es~e logar sagrado é protegido contra a curiosidade dos 
êstrangeiros, maximé quando occidentacs. Pois bem, ao app_roxi
mar-se de Llassa, onde já, se sabia da visita do Duque, alguem, C(!m 
traje chinez - mesmo o rabicho não faltava - interrompe setis· 
·PaSSOS, saudando-o : "Pa.tricio. n _,. 

Era um italiano, que se tinha incorporado a· essa populâção:.i1o· c~-~ 
Thibet . · E sua assimilação fõra de · tal ordem, "Q..:.e se · fúera éom..; .:• ~ 

~. _. ~: .·.:i.-[\\t:~~';_: 
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merciante na cidade, integrando-se nos habites e costumes da po
pulação. 

O italiano é, por assim dizer, o elemento de migração por ex
cellencià. Tem facilidade de se incorporar ao povo com quem con
vive e capacidade de resistencia a qualquer clima, das regiões irias, 
circumpolares, ou das zonas tropicaes. E essa resistem;ia. talvez lhe 
venha pelo facto de ter sido o Mecliterraneo o centro para onde 
convergiram, através dos seculos, povos de todas as origens, de to
das as procedencias. 

O hespa'nhol offerece igual particularidade. E disso tiv~mos 
cabal demQnstração na .>\.merica. E quanto ao elemento de enxerto 
racial, qÚe representa na sua migração atrá.vés os mares, possue 
elle qualidade essenoal, identica ou mesn1o maior que, a do ita
liano_. 

Se observarmos o phenomeno amerieauo, :hegaremos á. con
clusão de que a Hespanha se incorporou racialmente mais do que 
qualquer outro povo, bem mais do que nós, aos americanos que 
povoavam os paizcs para onde ?icram como dominadores. 

E mais tarde realitaram este conjunto de nações livres, onde 
o r.lescendc;:nte do hespanhol apresenta, 121.s suas caracteristicá.s so
maticas o typo inconfundível do aruer~dio. 

Talvez por isso tenha sido a Hespanha, como paiz de emigra-· 
ção, o qut: rt:alisou, sob o ·ponto de vista. politko, a organização 
mais notavel do nlUndo, porque nenhum povo europeu fez as suas 
invasões de um contine11te para outro, com o nmnero tão conside
ravel de representantes, ~-.-reaudu, COlllO creou, na _-unerica um grupo 
de nações <;Om organização política democratica, dando uma ex
pressão sin~lar á Sociologia da Aroerica. 

E' preciso que se faça justiça á ~espanha. Mas, se exalto 
essas qualidades do . povo hespanhol, não devo s!lenciar em face 
daquillo que realisou a. nação portugueza, visto como foi e."<acta
mcnte com as descobertas, 4través dos mares, inciadas por nave
gantes de Portugal, clescobei-tas que se fizeram no sentido da li
gac;ão da Asia com o continente europeu e da America com esse 
mesmo continente, que surgiu o fundamento de t:m mundo moder
no, calcado na economiã, que tomou, no fim do seculo XV e no 
seculo XVI, e.~pressão nova, pelas riquezas movimentadas da. Asia 
e tambem do nosso Brasil, tanto que, de uma feita, referindo-me a: 
isso; tive opportunidade de reproduz1r um trecho de Sombart,- no
tavel professor de economia em Berlim, oude se <L.z ·que o ouro do 
Brasil iniciou a .econ~mia moderna, salvou as casas reaes da . Eu
.ropa, empobrecidas, e proporcionou sUrto novo, que foi ·e.xactameute 
o que fundamentou toda a civilisação que desfrutan1os neste seculo. 

O assu.inpt<t "immigração e coloiú.zação", nc ponto de vista.· 
- em q\!e me colloco, deve ser oríenta~o afit:n de qu~ se con.serve e 

se consplide .a ·unidade nacioilal .do ·Brasil; porque.: se não ·estabele-
. . cei-mos leis ·hasicas, 'àpportwlas; necessa.rias:·e logicas, dada a ex

. - ~- ten'sãó ·do. nosso. Brasil, a · diversidade do séu meio physico e ~~ sua 
-.:.~'-- _cultur4, lon:e de caminharmos para a unidade nacional. ~oderemos 
~~:::.~d~te.fininar, ·par imprevidencia ·n·o'ssa; 'situai;ão tal que as gerac;~ 
;:: ;~{qüe;::n'Os;, :ruccederem posSám; uin· dia, -de uma : tribuna, perguntar: 
:-,~.~$rasileírõs ·~a e 3s:· que~·· fiz estes· :do nosso· 'Brá.sil ' ?" · - · · · 
~;t_:s~~~~-::~:··:. ~~ ~.', ~ . . . . ·. - . "; . . ' 
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Por isso, considero e:>te problema. acima de todos os outros: 
acima da econordia e da finança. .. 

A economia e a finança resolvem-se por iniciativas que se im
J)TOvisam, por sug-gestões de momento, porque· .sugs. pe~bâções 
são transitarias. Mas aquillo que se f.izer sobre a raça póde ter re
percussão dentro dos seculos; e, se essa repércu~5ão resultar má, . 
cabe-nos a responsabilidade, po1 que não soubemcs legislar para o 
BTasil neste momento da histeria universal. r Apoiados) . 

O SR. W11.:r>.-oF.R.r,v.v PrNHO- Por isso, me..c;mo, apresentei pro-.. 
jecto nesse sentido. 

··o SR . .VICTOR Rt~sso.MANO .:...... O projecto de V . EX." é par-
ticularíssimo. · · 

O SR. RENATO BA.RBOSA - O objectivo do projecto que 
apresentou o illustre collega, Sr . Wanderley Pinho, é o mesmo·· 
que me faz vir á tribuna. 

O SR. W.t\.NDERl,E:Y PINllO - Só me dá satisfação. 
O SR. RENATO BARBOSA - Apenas, queremos alcança.r 

idear ideotico por estradas differentes . 
S. E..'<:. arreceia-se de que, em face das populações nordic:as 

do ·sul do Paiz e do despoFoamento do norte, possamos estabelecer 
estado de. desentendimento ~ de inquietações. E ' preciso pensar 
nisso. 

Ma.s quero olhar uro pouco para o norte e t~anquillizar o co
ração do illustre patrício: 

Que é o nordéste, para nós ? 
Para mim, tenho a eonvicção de que o nordéste tem sido, atra-. 

vés da nossa histeria - foi e continuará sendo - o elemento fun
damental de garantia á unidade nacionaL 

. E . . por que o digo ? Pela formação do nordéste e pelos seus 
surtos pol íticos. Foi e:-..acta.Iri~te de· lá que primeiro surgiu, em 
esboço, a manifestação de nâcionalidade, de mdependencia. Foi 
no Maranhão e, mais tarde, em Pernambuco . E tanto é assim que: . 
os pernambucanos diziam: Mesmo contrà Port:ugz.l, lutaremos con
tra o invasor . 

Que significa o norte para o Brasil , e - por que não dizer ? .. 
- para .o sul ? · 

Desde que se transferiu, em 1640, a séde do vice-reinado da . 
Bahia para o Rio de Janéiro, este deslocamento da .direcção poli
tica ~a colonia. trouxe co.mo consequencia o deslocamento da eco
nomia . . 

E por que assim se fez ? Era a inquietação do Prata., eram os 
movimentos das gentes ·castelhanas, que queriam vir até Santà Ca- . 
tharina. · 

Em todas as' nossàs P,Crlurbaçõe.s politicas, o norte esta~- sem.: 
pre attento. . · . . 

Pà.ra o Paraguay elle lá. foi em soecorro . do stil, em .soecorio' 
dó Brasil. E lá .ficaram, .no ~io Grande do Sul, da Bâhi3.. . de "Per- :. 
nambuco, do· nordeste.. muitos daquelfes batàlhões que voltaram .do : . 
Pa~o-uay .- . · _ . ·- .. - _ -.- · ~.,(.:~ 

E ".lá ficaram, e lá· se identifieara.m · comnoscc. ·nejlói.S, Jióuv'~<": :--~·; 
a migraÇão dos intellecfuaes: ·foram os jilristas~ os ·advoga:dosi ~Q5:-~-:~-:i;:.; 

. próriiotorés; os · magistra~o~, · o~ ~~~ ·de ~?~..i_:ªe; ~~~;:f:cfp:~~~;;;,:~:~ 

. . . .... .. . . ; 

__ . __ ·-:.} ~~- ~--; ~ .. ·~-: .. -~:;_:~~~~~.:;-t~$~·Ztt 
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houve um tempo, em nosso Rio Grande do Sul, que era difficil 
encontrar um magistrado, desde o promotor até o j_uu de comarca, 
que não fosse nortista.. 

A formação cultural do meu Rio Grande muito d_eve ás po
pulações do norte do Brasil. 

No Norte, especialment!! no nordéste, encontramos tres e-x
pressões singulares de· accôrdo com a cultura : no sertão, é o ~
queíro, o .sertanejo; na parte onde começam os :1os de aguas pe
rennes. é o agr icultor ; e na orla maritima, larga de 50 kilometros, 
onde as dunas se e."Xtendem, alvas, á semelhança das do Rio Grande 
do Sul, é o .iangadeiro . · 

·Quem conhece o homem do nordéste, quer e!le .venha do ser
tão. quer da. zona Ua agricultura, quer .da orla marítima, .sabe per
feitam~nte que é um homem que já alcançou alguma coisa que ainda 
não alcançamos, porque tenho a· impressio de ainda possuirmos 
toda a mentalidade dos povos europeus áos quaes procedemos. 

O homem do nordéste, com o . soffrirneino imposto atravé~ da 
historía e por aquelle clima, identificou-se de tal 1órma com a terra 
que a terra já o conquistou. •• 

E é bem verdadeira esta minha assertiva. 
O illustre Deputado Codofredo Viaima ·descreveu-me passa

gem interesS<Ulte a esse respeito. Ao tempo em que governava· 
o Estado do Maranhão, houve uma grande secca no nordéste. 
Apiedado· do soffrimento daquellas populações, mandou demarcar 
certa região, con~truir pequenas casas e encaminhou para lá um 
numero de 20 ou 30 familias. 

Os cearenses - eram cearenses - chegaram, iniciaram o tra
balho da terra e esperaram a época da colheita. 

De tempos em tempos o Sr- Godofredo Vianna ia lá ver corno 
se conduziam. se !hes faltava alguma coisa, se se sentiam felizes 
aquelles nordestinos . 

Vesp~ras do colheita. todas as scáras floresceram c f rutifi
caram: Alegriâs nas ~sas dos uordestinos . Mas no dia immedia
to, veiu a noticia de· que tinha chovido no Ceará. 

O Presidente Godofredo Vianna, sabendo bem o que- isto si
gnificava para ·os cearenses, deL'Cou· passar uns dias e quiz visitar 
de novo aquelles seus amigos. Lií. chegando - gr:tnde surpresa -
as casas abandonadas. Não resistiram a a.ttracçãc da terra cearen
se que os chamava. 

A· colheita ficara por ser · feita. 
Este é o pod'er 'da terra. A terra do nordéste ji" conquistou 

o homem . 
De muitos annos até este instante, é preoccupação ma:or ·de· 

todo~ os brasileiros resolver definitivamente aquelle "problema ter-
"rivel; que rytlin1ado, crea quadros de desolação. · · 

Coisa ,;ingula; : quando a secca ' 'em, quando a secca se desdo-
. bra; a· terra morre primeiro. ·para .nãO. assistir .w · soffrimento do 

.;::~:·:·.'.homem. 
(~~ ·.: ·. ·: :D~ejaria .tJUC · todos os brasileiros tivessem· o mesmo amor e a 
f-:;3. t::-lil~Slll!l~·liga~o. que tem o hom~m do nordéste !lO : Btasil-. · 
f.:~~?~ f}~~J:Q.-~q~:.':é· · P,~eciso. para· o . ~ordéste é. resolver de: _vez. o . problema-: 
=.-=.=;~~;9é~if::\j~çãci.:_ ctaqueUa5 · terras~ Que; me parecer, ·da& a.' condacta'· 

~~~t~~g~~~~~;~~:~~:~~-~-~-;;. '· - ·.. ' . 
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do Guverno, -- ou melhor; a conducta dos Goverr.os, porque já. do 
tempo do presidente Epitacio Pessõa esse problema foi encarado 
com intelligenda. e dedicação - que o prQblcma esteja encami
nhado. Falta, agora, para crear uma civili7.a<jão fazer por ali ponto 
de passagem das populações do norte e das do !õul. 

Na data de hoje, em .que se commemora o aiÚliversario de 
Paulo -de Fl"ontin, não desejo passe despercebidÓ ter sido elle o pri
meiro que projectou uma grande estr:ada de ferro de penetração 
attingindo _aq~ell~ região. 

Então, era a estrada de ferro o meio mais indciado: hoje, é 
possível fosse a estrada de rodagem preferível. Em todo o caso 
tinha {e rido o prolJlema no seu ppnto fundameo~ - a !iga..;ão . 

Quando, ha dias, falava sobre a Syria, disse que esse paiz 
creara uma civilização porque era ponto de passagem forçada das 
populações da As~a e do Mt:diterraneo. E a Syria era um deserto, 
/não era simplesmente uma região arida. Por conseguinte. se fizer
mos a ligação dó nordeste, ficará. resolvido o problema. da secca. 

Óutro ponto: como iremos encaminhar correntes immigrato
rias para o nordéste, quando é a · região de maior densidade 
de população do Brasil,6 e quando soffre de ct:ntrifugismo, por 
i!õ:;o mesmo que está limitada a uma cultura. pequena. não tem liga
ção, não póde augmentar a sua producção, não dispõé de recursos, 
qut: só o comrnercío proporciona ? . . 

O SR. XAVIER nr. ÜLIVDRA - Estou ouvindo V. Ex. com· 
aquelle inter.esse que merecem a. elevação de seus conceitos e a pro
funuaa de seus conhecimentos, aliás já reveladas u~: loiJga data . 
Quero. entretanto. dizer e repetir o que já fiz em outra opportuni
dade : que a obra do Governo da Re:volução relativament~ ao nor-
deste é · compl~:ta. . . . 

O . SR. ·RENAl:O BARBOSA- Pois não : 
O SR. X.-w!ER DE OuVEIRA - ... no tocante ás b~tses que Ja 

lançou pua solução desse problema. Um ponto do discurso de 
V . E..'C., porém, merece reparo especial m.eu: aquelle que, sendo 
um facto. o ci:!Iltrifugismo da;;. populações do .nordeste, ellc nem 
sempre se v_erifica totalment~:, de maneira absoluta, porque, do con
trario. tal\'ez uão. e..xistisse a Amazonia. 

p .. SJt .. _'\.cvu::-:o L~o - E ' necessario. saber se a população
do· nordeste· fJUC emign .. para a . Amazonia não o fuz. forçada . 

O S1<. X " \TER nE Ot.n'"ETRA - E' questão pacifica·. 
O S~t . AcYI.INO LE.\o - Só. "não voltam quando não . têm 

recurs.o ~ _ . . . 
O SR. W.\XDERL.EY P~xFJo - Então esse centrifugismo Ç 

centrípeto . ·' ,. . . . , . . ., 
·. O SR. · X...,m -P~ 0LtVP.IlUI. - Y : .. E..x • • pód~ dizer ,que o es.. .. 

pirita. de aventura tawl>ern .·;. determinante. dessa .. migraçãq .. coos-' 
tan"tç~ . .- · . . . ·. · . ::·· .. : ·: , . . . . . · . ·. . ." · ·. :· . . 

·. O ··SJt. ·. RE..~ATO . . B.A,RBOSA -.~··-densi<la.U~: :de ·;>apulação : ;.; 
do nordeste. como já disse. é a maior do Brasil. · · .•. :_: ~;:, .·~ >·. 

·: 0,, -indice -:de : crescio1ento nmbe01 ·,.é ·dos. maiGrcs . .-·.-Entretánto;· :· :
na uma· que~Ja, .~)á·-·4t:~~;~a~;alguns:--annós -pat:a: ~~,.-pela.··~1~ção:4:~~·~. 
par.~ '. 9u~~s- r.~Õ<:~ ; • .-,E~cnatural:~que·.~essas·, .ep;tigTa.çõei.' ~ ·jódqs ~:-::q 
':'"<>l~~llJ..,.··.O •. m.~$r.J,O :aj;..P.P~«:_ce .:Ç,Om.. fil·· phepQ~erio~-!:-Já-~:émi~~~i:lOSí~ :-, :Ji':. 

. .· .. ·. ::., ._,: .:_.:·- -.,~. -.· -. ,:_::-:-:~: -.~):;/0~;q,~f,.;~~!-~~ 
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P.OYos da Europa para com a. America.. Ha., sempre, um contingen.
te aprecia,'"el que volta, depois de um certo período ma.is ou menos 
longo . 

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Permitte V. Ex. um aparte ? 
Além. do Amazonas, possuo outro exemplo frizante no que diz 
respeito á emigração definitiva dos povos nordestmos. E' o que se 
verifica com os sorteados do Exercito. Poderia dizer que mais ua 
metade dos conscriptos do exer<:ito e nada meno~ de tres quartas 
partes do::; da marinha. são de origem nordestina. Tenho estudos 
cspeciacs a esse respeito. estudos demoradamente feitos ha mais 

· de 10 annos ; que me levaram á conclusão de ·que cerca de ·95 % 
do~ sold-ados do exercito ''indos do norte ficam no sul. E' outro 
e."emplo de que nem sempre essa emigração deixa de ser dcfinitin, 
como parece á primeira vista. deante ela literatur;, de alguns espí
ritos que se têm occupado da materia. 

O SR. RENATO BARBOSA- De modo que não me pa
rece logico que se veja o nordeste como uma região do Brasil a 
requerer con ente:> innni:;;ratoria:> para lá. O problema do nonlt:s
t~ é. justamente, evitar que o homem realize o semi-nomadismo, 
tão prejudicial. ·• 

Agora descem para a. colheita de São P aulo, numerosos nor
destinos . 

O SR. TEtXEtR." LtiTE - Cerca. d~ 30.000. 
O SR. RENATO BARBOSA:.....:. Ali passam dois ou tres me

zes e retomam ao nordeste. 
Não é possh.-el que aquella região possa progredir, consiga a 

solu<;ão dos problemas que estão pos~os. perfeitamente jogados ao 
seu estudo, cCim essa e.'\.-trema mobilidade. O homem. precisa aca
bar com seu nomadismo. ton1ar-se ~~edentario . E' e.xactam.ente o 
que detenninará para as populações nordestinas, a solução do pro
hlema ela secca . 
· Quanto á questão colonial propriamente dita. por isso que ve
nho de um E stado que tem e.'Xperiencia de cento e tantos annos. e 
ainda porque sabemos perfeitamente o que se fei de errado e o que 
se ganl1ou de vantagens. vou reproduüir aqui os dados concernen
tes · á coloniza~o de meu F.stado. Elles devem figurar no meu 
trabalho para melhor elucidar esta questão. 

A área do Rio Grande é de 280.000 k1n2 . O numero elas colo
nias offrciaes. federaes. es_nduaes e muoicipaes é de 60 e o ·de co
lonias particttlares é de 112. A população que occupa as. colonias 
officiaes órça por 650.000 habitantes; a populaçã~ que ·occupa. as 
colon;as particulares orça por 3SO:ooo habitantes. 

No meu Estado. no relator.io apresentado. pelÓ E.'mlo." Se
nhor Dr. Borges de .. Medeiros. no ultimo anno de seu governo, dos 
280.000 km2. apenas 20.000 constituem terras devolutas. terras 
de matta, na região do alto Urugua.y. Por con~eguinte. · ~ um Es
tado cuja terra está trabalhada; muito pouco falta para que no 

. Rio Grande do Sul não e."istam terras que não tenham um · pro-· 
- . prietario. com o titulo a legitimar a sua: proprjedade. · ' 
. . . _; A politica de coloniza~o no meu Estàdo é antiga. muito antiga 
: ;.. ~.me;S~o· .. : ·Quem primeiro interfe_riu. ne-ste as~mpto, encaminh~do 
~=· . . , :· a '!.çolo~i~a~o. do . Rio Grande. f~i ~ilveira Martin" . Castilhos creou· 
~~~-;--~ _ : · ~ .. -~ . .. . . . ·. .. 
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disposições especiaes que foram mantidas por S. Ex. o Sr. Dr. 
Borges de Medeiros, durante todo o período em que governou o 
Estado. E como, sempre que houver opportunidarle, eleve-se resal
tar a dedicação dos homens, queró me referir ao Dr. Torres Gon
çalves, que, por longos annos. foi quem dirigiu a colonjzação do 
Rio Grande <.lo Sul. 

Falei-vos de certos erros, de certas imprevidencias. Disse mes
mo, ·no começo de· meu discurso, que a immignçio e a colonização 
se ~azia.Jn enpiricamente no Brasil: que as J10Ssas leis eram in-· 
sufficientes; que não tínhamos normas, cuja technica e cuja 
e."ecução fizessem com que o colono se incorporasse ás nossas 
ethnias. · 

O SR. TEIXEtRA LEITE- Acautelemos os interesses do Brasil. 

O SR. RENATO BARBOSA - Muito bem. Sobre esse 
ponto de vista tenho uma orientação um pouco particular . De tudo 
o que tenho lido, não encontrei um só dos autores versados nesse 
assumpto que pensasse como eu penso. E como devo ser sincero 
e ter a coragem de minha sinceridade, vou dize!'-vos como encaro 
o problema da technica da colonização, pois que isso deve nos 
int~ressar e muito, afim d~ crearmos lc!s especies e definitivas. 

Não é possível, não póde passar pelo espírito de ninguem, que 
o allemão, que o italiano, que o japonez - não diS"O o portuguez: 
- vindos para esta terra, possam despir-se de sua condição de 
allen1les, italianos e nipponicos. 

O SR. TeiXEIR.-' LEITE - ~:Iuito bem. 

O SR. RENATO BARBOSA- Não é possíveL 
}{as, se não é possível, como é que vamos, então, soccorrer-nos 

desses povos para povoar as nossas terras, desenvolver a nossa pro
duc<;ão. increlllenlal-a por isso mesmo que a nossa producc;ão .se 
desenvol\'e e as nossas industrias, entramos no concerto universal 
dos povos com a producção, a activ-idade, a ~onomia e a rlqueza 
creadas pela Na<;ão brasil~ira ? 

Supponhamos que se trate de um nipponico. Como poderemos 
conquistar esse homem ? Porque ha todo o nosso interesse em fa
zer que elle seja amigo dessa terrc1., seja nosso amigo. E' por in
tem,edio do filho que aqui nasceu ou que para aqui veiu pequeno, 
que o conseguiremos. 

Naturalmente, na organiT.ilção de colonias. vou seguir uma 
technica especial . A localização desse homem deve se fazer á se
melhança do que se . fez na colonia de Erechim, do Rio Grande do 
Sul; na colonia de Santa Rosa, do mesn\o Estado. · 

E' preciso que elle traga para cá a sua cultura, a sua e.-...."Perien
cia, não !'i.Ó porque vae trabalhar a terra, como tambem porque vae 
ensinar ao brasileiro, que lhe vae ficar ao lado, a trabalhar com· elle. 

Se nos orientarmos pelo que foi feito na colonia de ·Erechim, 
e principalmente na colonia de Santa Rosa, não ha perigo algum ; 
venha · o Povo 4ue vier para dentro do Brasil, ha ·de forçosamente 
incorporar-se, através da familia, á Nação brasileira ! Vou figurar 
uma scena de wna ·escola que idealisei em uma colonia ass.im orga-· . 
nizada. ·onde; ~tre.-um italiano e um à.liemão, colloquei um brasi- .. . . 
Jeiro. Po~que nós temos .cuidado muito do estr.lngeiro e abando-·:.,..:;~ 

·na!lo .,o ·brasileiro t (Muito bem). Se eu interc-.Uar entre cada •Iia-..::. ,:. 
. ~ . 4.; ::-~ ~:~:~.:;~~~~~~~ 
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cíonalidadc um .brasileiro, nao pcrmittindo que eiles criem pequena.~ 
nações, que é o que se tem feito até aqui, não por culpa delles, 

. mas por erro nosso, estou segu-ro que aquella. infancia que vae con
viver com a nossa infancla, que. aquellas crianças que vão para 
uma ·escola lêr a nossa Histeria, conhecer a nos.;a tradição, falar 
a nossa lingua, vão receber a semente de brasilida~e que vae flo

. rescer e frutificar. Mas se, desattenros a esse problema, que é 
fundamental. continuarmos nesse empirismo de agglomerarmos 

· ethuias, nucleos, em diversas drcum~cripções do tt'!rritorio· brasilei
ro, vamos crear para elles e para nós 1.1ma situação de difficulda

. des. e, . talvez, de consequencias perturb~doras. . 
. o· SR. T~r.r~:EIRA LEIT~- De maneira que .v. Ex. é éontrario 

á. colonizaGão em terrenos adquiridos por paizes ~trangeieos. 
O SR. RE ... ~ATO BARBOSA - Não h;t. duvida alguma, 

acho que esse é um problema muuito sério. Qur:m deve localizar 
o homem é o Governo da Republica. . . · 

O SR. TEL'CEIR•\ LEll'E - Devem, então, ser prohibidas as 
concessões a p<>tencias estrangeiras ? 

O SR. RENATO BARBOSA- ... ou o Governo dosEs
tados, obedientes. porém, a leis especiaes, afim •.!e que se evite o 
que nós temos: cidades onde, em dua~. <>U rres gerações, não se 
fala o portuguez ... 

O SR. TttXEtR..~ - Lr:rn: - ~Iuito bt'!m, V. Ex . tem toda 
·razão. 

O SR. RENATO BARBOSA - ... não se conhece noss·a 
historia. Elles são brasileiros e dizem realment,• que o são, mas 
é preciso que lhes demos a ;rlma, o sentimento ;;l~ brasileiros. Mas 
elles. sem escolas. sujeitos a uma .technica imperfeita e condenma

·vel de coloni7.:tção ... 
O SR. TEIXEIR,\ LELTE - E amparados por governos impe-

rialista-s. 
O SR. RENATO B.ARBOSA- ... criam suas escolas, com 

seus proicssor~s. . 
Acho· que devia ser prohibido, no período escolar, haver na 

colonia. um professor que não falasse o portuguez, que ensinasse 
outra lingua que não a br"-sileira. 

O SR. TEIXEIRA LEITE - ~1uito bem. 
O SR. RENATO BARBOSA - Para a p:-imeir:~. infancia, 

isso é fundamental. ?li.uita.s vezes, porém, esses professores que 
exercem o magisterio na..~ colonias são os primeiros a d::~r o máu 
.e:-:cmplo. Foi o que aconteceu, na colonia de lguape quando c.1a 
visita que á. mesma. fer. o D.r . D. Frederico Dahne. 

Convidado por um professor a. assistir · uma &ula. este chan1a 
os meninos e diz: "Este, é japonez; este outro t! brasileiro". 

E ' o proprio professor a dizer ao alumno que sua origem é 
japoneza ! E' uma coisa formidavel. E' .erro grave dizer-se a uma 
criança. perante outra, que ella nãu é brasileira, numa escola co-
loniat do Brasil. · 

Ha ut,,·a serie de aspectos desse problema, muito importante, 
·e . de repercussão definitiva no senti<1o de se conseguir remover 

.. . : .aquillo que até aqui passou .completamente desapercebido ao nosso 
. <Góvemo~ . . - ·. · ... 
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O ·SR. WANDERLEY PrNuo - E que vae constituindo grave 
perigo para a vida politica do Pai~. 

- O SR. RENÀTO BARBOSA 0 Deputado pelo. Pará, 
·or. ·Acylino de Leão, nos descreve scenas · interessantíssimas oc
corridas na Capital do seu Estado. 

O Srt: T:a~::o·roNIO :MoNTEIRO DE BARRos - Tenho, lambt:lll, 
aspectos relativos ao assumpto, verificados ein escolas primarias 
estr~geiras, principalmente japonezas; çle que me occuparei op-
portunamente. . 

O SR. RENATO BARBOSA - Somos os unicos culpados 
por tudo i:::so . O erro é nosso e não rlelles. 

o s~ : . Tut:Ol:O:!'IQ Mo~TlnRo llF. n ... ~ROS - Vou focali:r.a.r, 
·principalmente; o caso dos ja.ponezes. . 

. O . Sa. · WAi>oiru.EY Pr~ no - Tudo isso omstra a urgencia de 
ser solucionaâo o assumpto. 

O SR. TEIXEIRA LEITE - E evidencia o alto interesse nacio
nal que está em jogo. Não se trata, apenas, de b:-a~os e cie mão de 
obra, que é coisa secundaria. 

O SR. RE~ATO BARBOSA - Couta o 11lustre Deputado, 
Sr ~ Ac:ylino de Leão, qu·..: indo, certa vez, atten'ler a um doente, 
passou por uma pra~ e viu um grupo de creaoças de seis a oito 
annos brincando de roda. Eram meninas e entoavam uma cantiga 
muito commum da nossa infancia. Approximou-se e pensou .que 
eram tupys, porque os Tupys são os indios do Parã de onde vieram 
até o Ceará. Qual não foi sua surpr~, porém, quando, conversan
do com as creanças, ellas lhe disseram ser filh:.s de japonezes ! 
Diz,· ainda, o Dr. Acylino de Leão - e essa informação é impór
tantissima - que no l'arã o japonez está completamente identifi
cado ~c;om a. população brasileira, consíd~n.ndo-se todos· os seus 
filh~s legítimos brasileiros. 

O S1t. XAviFR DE: OuvE!R.A - Ha um facto real, absoluto, 
nesse particular, ua integração do filho brasilriro de japonez. 
Creio que a Embaixada do Japão reclamou ... 

O SR. RENATO BARBOSA - Diversas embaixadas re
clamaram. Tenho documentação a respeito. 

O Sx . XA ""lER D'E OLIVEIRA - • • • no senti de de que mais de 
noventa mil filhos de j aponezes, nascidos no Brasil, eram ja.pone
zes, afim de que sobre elles tambem incidjsse a quota de 2 %, de 
q~;~e trata o art. 120 da Constituição. ·~esejo fris.r eSse ponto, 
que é expressivo. Essas crianças estão registradas no respectivo 
Consulado. Pos!'uo doéumento official, que apresentarei ao nobre · · 
~~. . . 

O SR RENA'l'O BARBOSA ·- Desconheço o facto. !\·fas, · 
Í'or isso mesmo, temos de ultimar a le~lação definitiva, pro
curando a fonna mais acertada de receber o immigrallte. de o 
collocar no· Brasil e de resolver o problema de en:'<erto racial. 

Já em 1599 H:nri ue IV procurasa resolver uma serie de 
(ju~tões important es para o seu governo~ relativamente á salubridade .. 
e ao povoamento da •França. E esse grande rei fc.z: leis especiae.s . 
quanto á immigração· holland~ >isto co1Do precisava socco17e~-:S~· ·· .. 
da e..xperiencia dos hollandezes p·ara sa!léar -regiões da França ··asso .... ': 

. .. . - . . ·. ~ ·:·_·· -;. .. _:.::· ;..... .... - ---_ .. -· 
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ladas pelo · impaludismo. que estava causando mortalidade verdadei-
ramente alarmante. . 
· ·•:Vejam •os nobres Deputados : viverno5 a dizer que o Brasil é 
um ·Paiz de paludos-os e doentes. A França. entretanto, incompa.ra

. vavelmente menor, pois tem apenas 500.000 kilometros quadrados, 
accusava, a esse ·tempo, na Picardie. ao norte. em Poitu. ao oéste, na. 
região de Marselha, ao sul, cin Au\·ergne, ·ao centro e em outros 
à~partamentos. impaludismo como mal em taes ·proporções, que 
constituía problema serio para o seu Góverno. Pois bem. Henrique 
IV solicitou de um engenheiro hollandez, especialista ~ hydrauli
ca e director dos Serviços .Publicos do Governo da Ho!landa, , ue 
'";esse á lFT-anc;a afim de organizar trabalhos que ·tinham por obje
ctivo o saneamento de todas essas ~gi~. Ir que com isso YÍ3ava 
tambem combater a mortalidade alta na •Franc:;a. que até o ~eculo 
1'3Ssado constituía a maior causa do despovoamento. e que hoje é 
produzida pelo índice baixo da na talidade. Iniciou-5e. assim. uma 
corrente migratoria da Hollanda para a Franc:;a. · · 

Henrique IV. querendo estahelech condições e~peciae.'l ao en
genheiro Bradley e a seus collaboradores, fez e..x.cepç-ão para e!les. de-
clarando-os livres do "dr~it. d'au.baine" . · . 

F ez-se a colonizac:;ão intensiva. porqce da Ho\landa. ,;ieram nu
merosos engenheiros e contingentes enormes de colono:;. que lá fica
ram e durante um seculo se demoraram naquelle trabalho de enge
nharia sanitaria. até que, decorrido esse prazo, a Fram;a. se \'Íu li
\'Te do impal1,1dismo. 

Aqui. ao lado ela Capital da Repub!ica. temos uma bai.'Cada. 
cuja fertilidade de terras se diz bem identica á das que constituem 
o delta do Nilo. A formac:;ão tellurica. o system.a. de aguas. o r~gime 
d~ ventos. a proporc:;ão de hydratac:;ão· do ar. o calor. a incidencia 
solar. tudo lembra, pela similitude. as condic:;ões do Nilo. 

E' uma ci\·ilizac;ão ao lado de um deserto. Por que não enca
minhar tambcm para aqui, á semelhanc;a do que !e:; Henrique IV, 
especialistas em hydraulica. rue possam seccar essas terras, afim d.e 
r1ue. ao lado da Capital da Republ ica. possam produzir aquillo de 
one são capaze.~? · 
· A liroita.;ão feita pelo art. 121 da Constituição trouxe para o 
Governo algumas difficuldades. A pro,·a · temol-a nas solicitações 
Íeitas por diversos paizes ao Brasil. -visto como precisam encami-
nhar para cá numero aprcciavel de emigrantes. ? 

Tenho,· entre meus documentos. solicitações dos .Go,·ernos da 
Suissa. da ·Finlandia e uma 'importantissima. porque é como uma 
reparaçãc pela injustiça que acabo. de soffrer a Polonia em face 
daquillo quê . e~tabelecemos na lei promulgada. 

Vou ler agora um trabalho do Dt. Hildeo Vaz de 2\-Iello. chefe 
do serviço de passaportes do Itamaraty. E' um dos ·servidores mais 
uteis. mais dedicados e mais prestimosos do Ministerio do Exterior, 
que tem estudado e se tem preoccupaclo rivameme com estas 
questões : 

Determinando o citado artigo que a corrente immigra
toria de cada paiz não deve exceder de 2 % sobre o total 
dos re:;pecth·os nacionaes fixados no Brasil darante os ul
timas cincoenta annos. surgiu a difficuldade de não se 
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. pOder applicar o que determinava a Constituição a var-ios 
·· e importa11:tes paizes europeltS_. qlle manten1 forte corrente ·· 

emigratoria, por exemplo : - da PoLo~lif!', Tcllcosl.()vaqllia, 
etc., nações que nasceram do Tratado de Versalhes e que 
antes de 5e constituírem em Estados independentes manda
vam emigrantes para o Hra.~il; emigrante.ç es~~s . qne. na
turalmente, traziam passaportes russos. austriacos, hunga
ros, etc .. ·e que figuravam, assim, nas nossas estatisticas, 
como subditos russos. austríacos,, bungaros, etc.. 

26 . Se por ·um lado applicassen1os -a ·percentagem 
constitucional sómente em funcção da ultima decada, não 
deixàriamos de collocar essas no,:,as 11ações em inferiori.dade 
manifesta. confrontando-as com os outros :n:lbos paizes. 
cuja existencia como F..sta.do~ indep~dente~ era anterior á 
G.rande Guerra. · 

2:7. Essas nações novas,. saídas do Conflicto ~fun
dia!, têm grande interesse· em manter a emigração para. o 

:Brasil e, se não fosse encontrada a solução do problema sug
gerida pelo It~a.t:a.tY, ellas po4:riam fazer.as suas r-ecla:na
ções diplomat.icas' ·ao nosso ·Governo, como já ~inha come-

. c;ando a acontêcel". 

28. Como puderam ser encontrados os totaes de emi
grantes relativos ás quatro primeiras decadas, sobre as 
quaes não existia uma estatística? A formula é a seguinte: 

"Dividindo-se por 5 o total da ultima decada (a 5." ), 
cuja estatística existe_. obtem-se um quociente que é. racio
nalmente. o total da 1. • decada. Com o mesmo raciocínio, 
obtém-se os totaes das 2.•, 3.• e 4.• decadll!l, multiplicando-se 
e.~se quoci~nte por 2, 3, 4. · 

29. Applicando-se esta formula a um Paiz que nos 
tenha enviado, de 1924 a 1933, o total de 33.957 immígran
tes, ten~mos : 

(Ultim:). decada - 5.") = 33.597 -+ 5 ::::: 6. 791 
. (!.uoci~te) 

De .1884 a 1893 ( l.a.) 
· De 1894 a 1903 (2.") 
'De 1904 a 1913 (3.•) 
De 1914 a 1923 ( 4 ... ) 
De 1924 a 1933· (5.") 

De O a 10 annos . . . . 
De 10 a 20 annos ... . 
De 20 a 30 annos ... . 
Oe 30 a 40 annos . . . . 
De 40 a 50 annos . .. . 

6.791 
13.582 
20.373 
27.164 
33 .955 

Total em 50 annos 101.865 

~ntrados ém . . · 
SQ annos. de . '.:~ 
1884 a 1933=0~;f' 

.,·.:' · . .,--:.---.::~:-.... :-~ 
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Quanto á Polonia, convem vêr em que condições fica ésse paiz 
.em face' da limitação. 

A estatística brasileira de immigração até o auno de 
1920, não distinguia a immigração de indivíduos de nacio
nalidade poloneza, nem os provenientes dos territorio~ que 
actua.lmente compõem a Polonia. As tentativas, feitas 110 

Brasil, para organizar uma estatística da immigraçio de 
poloneze.s, não lograram e.xito, por que iam de encontro 
aos interesses das p~encia.s que então dominavam a Polo
nia.] usta.mente', no perio~9 de 1880 á 1919 o fluxo immigra
torio polonez para o Brasil foi mai~ intenso.' Segundo re
gistram as estatísticas brasilei ras chegaram ·ao Brasil . de 
1880 a 1919 immigrante:; : 

da Russia ..... . . . . ..... . .. ... ... .. . cerca de 
da Austria .. . . . ... ..•. ... . ...... .. .. cerca de 
da Allemanha .... ...... .. .. . . . .. .. .. cerca de 

94.000 
75 .000 
71.000 

De iacto, <lesses totaes, constavam immigrantes po
lonezes: 

Ao numero de 150.000 c! preciso ainda a.ccre;;centar 
os immigrantes aqui chegados desde o anno de 1920 a 
1933. A estatistica poloneza. ne:;se período ( e:-.:clusive os 
annos 1919-1921 e inclusive o 1." semestre de 1934) 
accusa uma somma global de 39. 211 emigrctntes polone
zes vindos para o Brasil . 

Tomo a liberdade de obsernr que a estatística bra
sileira em alguns desses annos, registra numeras super io
res. o que pro,·a a cautela com que é feito o censo po
lonez. 

'Chegamos, pois, á conclusão de que nos ultimos 50 
annos cLegar-d.Dl ao Brasil cerca de 190.000 immigrantes 
polonezes. Saliento ademais que, nesse total não i o
ram incluídos os filhos dos immigrante,; polonezes Jlasci
dos no Brasil, por serem elles considerados cida<lãos bra
sileiros, segundo a lei brasileira. 

Da emigração russa. 80 %, isto é, cerca de . . 
Da emigração austríaca. 80 'fo, i~to é. cerca· de 

·Da emigra_<;ão a!lemã, 25 %, isto é. cerca de . . 

Total da immigração de polonczcs nos annos 
1880 a 1919. cerca de .. .... .. .. .. . . .. . . . . 

_75.000 
57 .000 
18 .000 

150.000 . 

Como pro,·a da importancia do contingente polonez 
na immigracão austríaca, · posso lembrar o facto rl:~~ :~nto

. ridadcs austríacas terem quasi sempre coufiado o cargo 
•. • - . de con.sul em Curitvba a um funccionar1o de nacionalidade 
·~ ·. -;.- . I . -
: ;~.., ;/ '•: .. -- po oneza. 
::~.~ .... i-!·..:~-~··· .• · ... : 
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O caku1o de 150.000 immigrantes polonezes, vindos 
para o Brasil, até a restauração da Polonia como E~tado, 
é comprovado por uma estatistica minuciosa feita por unt 
antigo consul polonez em !Curityba, senhor Gluchowski. 

DlCClO.XARlO lllSl"OIUCO, Gl,;OGRAl'HIC01 ETHNOCIU.t'HlCO DO BBASlL 

Um volume, pags. ·294-9.5 

.~f?vimento inunigrator i<;> no :Br~il, de 1820 a 1920 

(Quadro organizado pelo Serviço de Povoamento e da 
. Dircctoria .Geral de &tatisticl!-) 

1881; Allemãt!,; :\ustriacos Russos 

1891: 

1901: 

1907: 

1881-1907; 

1908-1920 : 

-:.; 

1.851 
1.804 
2.348 
1.719 
2.848 
2 .414 
1.147 

782 
1.903 
4.812 

5.285 
800 

1.368 
790 
973 

1.070 
930 
535 
521 
217 

166 
265 

1.231 
797 
650 

1.333 

84.5 

39.404 

38.366 -
Z7.770 

83 305 
ÇN. 19 

251 10 
651 457 
524. 275 
728 141) 

. 274 -
1.156 

550 
2 .246 27.125 

4.244 11.217 
574 158 

Z.737 155 
798 57 

10.108 ?---/":1 

11.365 59~ 
3.665 569 

924 258 
1.826 412 
2.089 147 

696 99 
511 108 
477 371 
387 287 
427 996 

1.012 751 

-??· 
":1- 703 

48.919 45 492 

23.167 50.8í7 - . 
72.086 96.3p9 ... 

.· 
::;.i 

--- · .• 7 ~---: ~·~~~-~::~:·:~~ 
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Desses immigrantes consta ''am de facto polonezes : 

Da immigra<;ão allemã. 25 7o isto é, c.erc.a. de 19 .400 
Da immigração austríaca, 80 % isto é, cerca de 58.600 
D~ immig.rac;ão russa, 80 % isto é. cerca de 76.000 

Total da immigrac:;ào dos Polonezes nos annos 
1881: 1920 . . . .. . ... "" ........ -" : ..... 154.000 

Vou .limitar~me âquillo que já fiz. Espero _ter, _ tanto quanto 
rossivcl. fundamentado o projecto que entreguei {J. ~lesa 

Desejava que se creasse o Conselho Nacional de Immigração. 
~m face da importancia desse problema, -visto como elle joga com 
questões sérias de anthropologia, de sociologia e até mesmo de poli
tica; que se creasse esse Conselho, constituído dos homens de me
lhor cultura com rdação ao assumpto. 

Precisamos faze~ que os nossos anlhropolog1stas, nossos socio
logps, os nossos geogTaphos, collaborem comnosco num assumpto 
desta ordem. •• 

No projecto vem tambem a limitação de um prazo. Se conse-
guir approvação, por um dos seus artigos, decorridos dois me:te:>. 
t!l>Sa Commissão apresentará ao Poder il..egislativo um ante-projecto 
<le lei, em torno do qual havemos de ·crear as normas definitivas. 
regularizadora.s da immigração e loc~ização do colono do Brasil. 

O assumpto, como vê~m, é \'<lSto e comple.-co. Poderia ainda. 
soc.c.orrendo-me de material _que tenho, avançar um pouco mais. 
Acho. porém, que já cansaram os meus disrinctos collega5 ... (N<io 
apoiados gcraes). 

•O SR.. MAcAI.u.:U:s -NETTo - V. Ex. e.~tá fazendo eÀ--posic:ão 
amena d~ um a.~umpto comple-xo e importante. 

O SR. RENATO BARBOSA- ... e, á. vista do adeantado dà 
hora, pec;o que me desculpem . .. 

O SR. NEcR.Ão DE LI){A - Não ha que desculpar. A materia ~ 
suggestiva e o orador brilhante. (A,poiado.r) . · 

O SR. RENATO BARBOSA :__ Agradecido a VV. EF-x . 
. . . . por ter, durante. tanto tempo, prendido a preciosa attenção 

desta Casa. (-Mnito bem-; mu-ito bent. Pol111as. O orador é cumpri-
111C11talfo.) • 

Dura.~te o discurso d~ Sr . Ren<)-to Barbosa; o Sr. An
toniu Carlos, Presidente, dei.."a a cadeira da· presidencia, 
que é occupada. pelo Sr. Euvaldo Lodi, 2.0 Vice~Presi
dente. 

O Sr. Presidente - Vou · levantar a Sessão, designando 
para a de amanhã a seguinte · 

.:x:.;, ORDE:?.f DO DIA 

~:i:,:· ~ -:·._-· Votação do requcritncnto n. 142, éle 1935 (1.• legislatura), 
~:.;~;.::> . cl_o .- Sr. Gom<!s Ferraz, de infonnações sobre o qt~:~ntmn das rendas 
:~"t::.:-r<::;-ariecaaadas· no Territorio do Acre (discussão rtltica); 
;l~5:~7;:~~!:'~-~ ~ :::: .:,_ 
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3." discussão do projecto u. 210, de 1935 ( 1." J.egisl•tun), 
instituindo a Caixa . de Garantia e Previdencia da Bolsa .de Fun
dos Publicõs do Rio de Janeiro; 

3." discu$são do projecto n. 58-A, de 1935 (1/ legislatura), 
<J.ispondo sobre limite de idade para transfer·encia de officiaes do 
Exercito para a reserva de 1." classe; com ,parecer favoravcl da 
Commissão de Segurança; . 

Discussão unica do parecer n. 25, de 1935, (1." legisl•tura), 
mandando archivar o requerimento de Bittar Irmão, pedindo favo
res para a industria nacional de artcfactos de b:~rracha; com pa
recer da Comm}ssão .de Finanças concordando co~ o da de Agri
cultura. 

1." discussão do projecto n. 103, de 1935 ( 1." legislatura), 
isentando de multa, por infracc;ão de leis e reg-..:lam~ntos fiscaes, 

· os (jUe dentro elo prazo de 90 dias, pagarem as importancia devi
dil$ :i F azenda Nacional. 

1." discussão do projecto n . 5-B, de 1935 ( 1." legislatura) , 
modificando e ampliando certas disposições dos decretos os. 22.737, 
<1~: 1933. c 23 . 835, de 1934, relativos á ~-portaçãc de fruc-tas, com 
pareceres das Commissões de Agricultura e de Finanças e Or<;a
mcnto. com emendas, e n~vo parec~r da Commissão de Finanças 
sobre o art. 4.0 do projectu . 

Le\-anta-se a Sessão ás 17 11oras. 

:. ~::~ ._ ~~~ 

--~ ·':";·:"·:;::.):~~~ti 
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115." Sessão, em 18 de Setembro de 1935 

PRESIDENCIA DOS SRS. ANTONIO CARLOS. PRESI
. . DENTE E El.iYALDO LODI, 2." VICE-PRESIDE~TE 

A's 14 _horas, co~parecem os Srs.: 

Antonio "Carlos. Euv-aldo Lodi. Generoso Ponte. Edmar Car
valho. Oaro. de Godoy. Ribeiro Junior. !\'la rio Chennont. Acy
lino de L~o. Abguar Bastos . Cl~mentinó Li.;bõa. Henrique Couto. 
Eliezer )foreira. Godoiredo \'ianna. Ag;nor ~fonte. Hugo Napo
leão. Adelmar Rocha . . Pires Gayoso. Freire de Andrade. Plínio 
Pompeu. Fernandes Tavora. Rumbcrto de Andrade. Xávier de Olí
,.eira . .Mathias Freire. Samuel Duarte. Rego Barros. Ozorio Borba. 
AntoPio de Góes. Domingos Vieira.. Heitor Maia. Teixeira Leite. 
Simões Barbosa. Emilio de Maya. Valente de Lima. Fernandes 
Lima. Sampaio Costa. Deodato .Maia. Amando Fontes. Barreto 
·Filho. Luiz Vianna Filho. Prisco Paraíso. Wanderley Pinho. 
Rapbacl Cincurá. Leoncio Galrão. Homero Pires. Arthur NeiYa. 
Hent:ique Dodsworth. Sampaio Corr~. Bento Costa. Acurcio 
Torres. Ali pio Costallat. Prado Kelly. Lontra Costa. Cardillo 
"Filho. Lemgruber Filho. Bandeira Vaughan. Arthur Bernardes. 
Bias Fortes. Martins Soares. Pedro Aleixo. Qemente Medrado. 
Le·dmlo Coelho·. Adelio Maciel. Carneiro de Rezende. Cbristiano 

·:Machado. Macario de Almeida. Vieira Marques . Simão da Cunha. 
'!'heotonio !\1onteiro de Barros. Waldemar Ferreira. Barros Pen
!eodo. Cardoso de Mello Netto. Castro Prado. Alves Palma. Hyp
polito do Rego. Jorge Gut:des. Gumes Ferraz. Aureliano Leite. 
Justo de Moraes. Miranda Junior. Fabio Aranhà·. Domingos Vel
lils~o. Vicente· Miguel. Vandoní de Barros. · Plínio Tourinho. Ar
thur Santos. Pàula Soa.res. Francisco Pe·r~ira. Rupp Junior . . José 
:M ulller . Dini:~: Junior. Dorval :Melchiades. Carlos Gómes de Oli
veira . Borges de 1vlcdeiros. Vespucio de Abreu. Renato Barbosa . 
Demetr io Xa,·ier : João Simplicio. Frederico Wolfenbuttel . Bar
ros Cassal. Dario Crespo. Adalberto Corrêa. Fanfa Ribas. Ni
colau Verguciro. Aniz Baclra.· Sebastião Domingues. Abilio de 
Assis. Antonio Carvalhal. Francisco Moura: Chrysostomo de" Oli
veira. Jose! do Patrocínio. Ricardino ·Prado . . Ricardo :Machado. 
Oliveira Coutinho. Lima Teixeira . Pedro Rache. Moacyr Bar-

··.· bosa .. Vicente Gouvêa. Lourenço Baeta Neves. Salgado Filho (119). 
. ~ ' .. 
;~·- .'}· ·._. ' O Sr . Presidente - A lisr.t de presença accusa o comp.._ 
~-';:~: -~re~~ento· de 119 ·srs.-, Depumdo~. 

~~Z:S-;.~-~~+~·· ::.~~ ·. _~ ~ . 
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Está aberta a sessão. 
Na ausencia dos Srs. Secretarias e supplentes, con

vido os Srs. Fernandes Tavora t: Ri~iro Junior para. 
servirem, interinamente, de 3. • e 4.• Secretarias, respe
ctivamente. 

O Sr. Claro de Godoy (mppúmte, servi~do de 2." Secre
tario) procede á leitura da acta da sessão an~ecedente, a qual é 
posta em discussão. 

- O Sr. Carneiro de Rezende (Sobre a Acta) -- _Sr. Pre
sidente, não revi o discurso de hontem, o qual, não obstante ligei-
ros senões, e5tá colhido com a pos:>ivel fidelidade·. -

Todavia, quer"o proceder a dua.~ _rectifieaçõe.!õ, um~ explícita -
e outra 'i!Úl>licita. 

A explícita é esta: onde está- " como· a quantidade Je cargas, 
mercadorias e productos . .. ", dit,-a-se - "como o de tonelagem 
de cargas, mercado_rias e productos". 

A implicita . é a seguinte: depois dos apartes proferidos pelos 
nobres Deputados Diniz ... Junior e Francisco Pereira, accrescen-
te-se: "Agradecido pela gentileza." -

Agradc:ci, Sr _ Prt:si&ente. os apartes dos . illustres collegas, e 
o agradecimento foi ·acompanhado de um gesto ~-pressivo, com 

_a mão direita bem espalmada. -. 
O Sr. Fabio Ar.mha (Sol>re a Acta) - Sr-. Presidente, do 

Diario do Podi!T Legislati;.•o, de hontem, dia 17, na lista dos Se
nhores Deputados . que compareceram á sessão, não consta o meu 
nome, e, como estive presente, peço a v . Ex. fac;a constar cla acti 
esta declaração, afim de que seja sanada a omissão. 

O Sr. Renato Barbosa - (Sobre o; Acta.) - Sr. Presi
dente, o "Jornal do .Brasil", sendo um dos orgãos mais importan
tes da imprens."l do Paiz, ao noticiar o discurso ~ue aqui fiz hon
tem, sobre im.mig-ra~o e colonização, declarou que combati a im
migração· e a colonização da Amazonia _ 

.. Ha equivoco da parte do autor ou responsavel pela noticia. 
Foi e.xactamente o· contrario que procurei fundamentar, visto 

como reconheço a necessidade de se encaminhar oara a Am.az:onia 
uma corrente iromigratoria. . 

O ponto de -vista em que me colloquei foi no sentido de pro
curarmos entre os povos capazes de fornecer correntes immig-ra
torias aquelles que apresentam capacidade maior de accommodação 
ao meio physico _ 

Por- is~o, exalttii a capacidade dos povos do - sul <h Europa, 
especialmente quanto aos italianos, hespanhoes e portuguezes. 

_Ha, evidentemente, um engano nessa noticia, pois, não sou con
trario á immigração para a Aruázonia, nt:n1 á.- colonização dessa 
zona do Paiz; bt:m ao cçntrario, desejo que ~las se façam. 

Era o que tinha a dizer_ 

Em seguida, é approvada a acta da sessãc antece
dente. 

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do E."q>Ccl!entc. -~ 
O Sr. Generoso Ponce (3.• Secrcfario, sr:rvindo d~ _1:•F>;-

procede i lei:ura do seguinte · · - _; ., - ;~':.' -!."-~!i·~ ;_';.:i 
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EXPEDIENTE 

Officios: 

Do ~finisterio da Fazenda. de 17 do corrente. -enviando. 
em addítamento, papeis que dei..~rnm de acompanhar a . Mensa
gem que solicita o credito supplementa.r de 3. 000:000$000. para. 

. reforço da sub-consignação n. 3, alínea g. n. 1, da verba 15.•, do 
orçamento do Ministetio da Viação e Obras Publicas. 

- A' Cormnissão de Fin~nças e Orçamento. 

De. ·Ministerio das Relações E'-"teri.ores, de 14 dC? .corrente, re
. mettendo a seguinte . 

MF.NSAGEM 

Senhores M emhros da Camara dos Deputados. 

Havendo necessidade· de que· seja regulada. durante o anno de 
1936, a conce.~s:io de aj.udas de custo ao&,)membros dos <:orpos Di
plomaticc>s e Consulares. solicito nesse sentido as necessarias pro
,·ídencias do Porler Legislativo para que seja elaborada uma nova 
Lei prorogando, durante o anno proximo, o regime a que se refe
.re. a. Lei n. 24. de 13 de Fevereiro ultimo. 

Rio de Janeiro, 12 de Setembro de Í935. 

GETur.xo VAnc.~s. 

'EXPOSIÇ~O DE MOTIVOS · 

A' Sua Excellencia o Senhor Doutor Getulio Vargas. Presi
dente da· Republica. 

·. Senho~ Pre~idente. . 
, A Lei n. 24, de 13 de Fe\·ereiro ultimo, suspe:ndeu a. execu<;ão 
da tabe1Ia de ajuda de custo a que se refere o decreto n. 17.451, 
de 6 de Outubro de 1926, e . regulou a concessão de quantitativo 
para que os membros dos Corpos Diplomatico e consula• sigam 
para os seus postos. 

·;2. Essa ler,- de caracter provisorio •. vigorará; ;=jpenas, até 31 
de Dezembro do corrente anno . 
. . : i'.,..,3. . Por e.c;se motivo, rog9 a Vossa Excel!cncia Solicitar da 
Camara dos Deputados· a elaboração de nova lei prorogando. du
rante o anno de .1936, o ·regime' a que 'se (efere a lei ;I · 24, de '13 
·de Fevereiro· ultimo. 

· . Tenho a honra. de reno~r a Vossa E.xcellencia os protestos 
do meu mais profundo respeito. -José Carlos de Macedo Soares. 

-:- A' Çommissão <le Finanças e Orçamento . .. . . ~ 
f1~l~~~:.;,: .Do TXib~,~náJ de Contas, de ,13 do cÕrrente.' remettendo o pro
~.:;:~""cêsso':-:relativo :ao contracto celebrado entre o Governo Federal .e a 
•.:"' -~ ... - ---·;,..•, . ., .· . 
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Sociedade Ba'urú Radio Oub, a. requerimento do Sr . ]o~ Cassio. 
A' Conunissão de Tomada de Contas. 
Do Syndicato dos Motoristas em Guindastes Electricos e Oas

ses Congeneres, remettendo cópia de um memorial, assignado pelos · 
presidentes de diversos Syndicatos e entregues ao Sr . Presidente 
da Republica. . -

- A ' Commissão de Legisla~ão Social. 

Memorial: 

Da Companhia ~f<'ltte Laranjeira, sobre a desapropriação da. 
Estrada de Ferro Guahyba .a Porto Mendes . 

. - A ' Commisslo de Obras Publicas, Viação, · Transporte e 
Communicações e de F inanças e Orçamt;nto. 

São, successivamente, lidos e vão .a imprimir os se-
guintes· 

P:ROJ~CTOS 

. ~. 108-A - 1935 

(Prin1eJra lcgi~Íatura) 

C ouccdc aos frmccionarios r!a Estrada de Ferro Cl!!ntral do Brasil 
o :Jircito ·á rcsidcncia gratuita 11as frro.xim.idaaes dos pontos de 
trabaUro; cc>m parecer contrario da C o111nnissão de Finanças . 

Finanças, 126 - (1: Legislatura) 

O projecto refere-se a assuinpto já a.preciauo em parecer de 
hoje, relativo ao projecto n. 171, de 1934. Assim, fica prejudicado 
o projecto. que deve· ser opportunamente archivado . 

Sala das Commissões, lS de Setembro de 1935. - João Si~ 
plic:io, Presidente. - Carlos R eis, Relator. - Franra Ft'Ur.o. -
Pedro F irme::a. - Clcmtmtc M_ariani . - CtJrdos:J de Mello Netto. 
- A rnaldo Basto~· . - I oõ,o G,timarães. Abelardo -V erguei
ro Cesai. 

:PROJECTO -' QCE SERE~ o PA'RE·:ER 

Art. 1." Os funccionarios da Estrada de Ferro Central do 
Brasil que por exigenc_ia r~amentàr ou conve:1iencia do serviço 
forent obrigadns a residir pas proximidades dos pontos de traba
lho, terão di reito á re_sidencia gratuita' nos predios da União,_ desde 
que a Estrada os possua em situação apropriada. 

Parasrapho unico . O director da Estraôa de Ferro Centrai • 
do Brasil suhm.ettt!rá annualmente á approvação do Ministerio da 
Viação e Obras Publicas ã relação justificada das categori;tS de _ .. 
funccivnario;; que deverão ter . direito aos favores desta lei . ~ · ·-~-·' 

An. 2.• Revogam-se a.s diSposições em contrario. . ·· . -~ _?-.;_~ 
Sala da Commissão; 29 de Junho ·de 1935: -:- Botto·.-de rM,~:;_~~; 

tlt=CS. . . . :'" ·. • .; : .... _: ;~~ ~ .... ~;;)~~~~? 
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:N. 260 - 1935 

( L• Lt:Casu TUl<A) 

Dispõe .sobr.c _a gratl;id.adc ~- ensúzo sccmulario e superior dos fi
L1to.s d_c pacs pobr~s; com pareceres dl!.S C01wmissiies de Educa
~o e de F ittOJ/fU.t . 

(Projecto n. 62, de 1934 - Educação 39, d~ 1935 e Finanças 38, 
1• Legislatura) 

O projecto n. 62, de _1934. dispõe sobre a gratuidade do en
sino secundaria e superior aos filhos de paes pobres e de funccio
narios p.ublicos. de prole .numerosa . 
·· As medidas encerradas no projecto são altamente hunÚmita
ria~ c patrioticas e enquadram-se no art . 150 da Constituição Fe
deral . De pleno aceôrdo com a necessidade de medidas legislativas, 
que bem. regulem tal dispositivo de nossa Otrta :l\'lagna, achamos 
que, pela sua real importancia, a materia deve ser . enfei.,-ada no 
plano nacional de educação, a ser brevt:olente elaborado . -

Sala da Comrr_~issi<l d~ Educação e Cultul":l, Z2 Março de 1935. 
- G_odofrcdo Vi~ma., Presidente. - Fr-Jmci:co de Mo11ra, Rela

·tor. L1~i.:; S11C1~pira.- Th. Mo1ttciro de Barros FiLTro . - Gabriel 
de R . Passos . - Osorío Boróa. 

O projeeto n. 62, de 1934, ·firmado '[oelos nobres Deputados 
Negre.ircs Fakão e outros, visa uma. providencia legislati\';1 de ca
ra.ctcr ·humano e pa.triotico, em harmonia con1 o disposto no arti
go 150, § unic:o, letra b, cL~ CoDStituiç.ào Federal . 

Entende, porêm, a douta Commissão de Educação c: Cultura 
que a tl)ateria nelle contida dev~ ser opportunamente elaborada . 

A,;sim setldo, opina a: Commissão de Finanças pela rejeição 
aetual <lo projeeto, reservando-se para falar posteriormente sobre 
.ta 1 iniciativa, guando ·cU a. vier a figurar no sobredito t>lano n.a
.ci.onal <le educação. 

Sala da Commissão d~ Finanças, 18 de Setembro de 1935. -
João SimpLici/); Presidente_ --Pedro Firme::a,-Relator. - CLemefl
t c lv!ariani.- Frauçn ·F1?1fo. -Cardoso. de Mello Netto . - H e11--
riqac Dodnuorth: ·vençido. - Arnaldo Bastos_ Carlos L11~ . 
João G,t-ima-riics. Aódaráo Verguciro Cesar. 

· Art. 1.• Os brasile.iros ·e estrangeiros domidliados ·no Bra.Si1, 
que tenhàfn mais ele cincó filhos, e sejam. pobres, terão : direito a 
unia reduct;io de 50 % nos estabelecimentos · offieiaes de ·ensino 
secundariÕ ou complementar deste, en1 que os .ma.tricula.rein . 

. Art : _1: Os funecionarios publicos da União, dos Esttdos e 
:;-':_cios Muni':Ípios, q':le tenham mais de cinco filhos, terio direito. a 
;f:,~~4.triculal-<?5. sem onus de qualquer espec_ie nos estabelecimentos 
f~~-?~~cia:e.~ ·. :?é en5ino . sccuridario ou complementar deste. 
~~~-'~ :~.:{.~p- ·. 
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Art. 3.• Os alumnos-·que. no-curso ·secundaria e comp1ementar 
deste. obtiv~rem um numeTo de notás distinctas, equivalente a dois 
terços das materias finaes do curso, terão direito a matricula gra
tuitl em .qualquer instituto de ensino supeTior . . 

·. Paragrapho unico. Se ao teryninar o curso tiyérem obtido no
tas distinct~ _corn:spondentes a dois terços do total das materias, 
terão din:ito ao respectivo diploma. sem onus tle especie alguma, 
além de vantagens outras, que lhes poderão ser concedidas pela 
Congrc.,o-ação ?o instituto. 

Sala das Sessões. 21 de Setembro de 1934. Negreiros 
Falcão. - Hugo Napoleão· .. - KerginaUio Clf.valcanti. - L.ino 
M<Qc/rado. - Lacerda Werneck. _ __:. Henrique Dod.fwortiL : ·- -Ruy 
Sa11tiago . - Anrrcio Torres . :...... Asdrubal· GwyPr. de Asevcifo. 
Odou B;::crra, com ·restricções . - Acyr Medeiros. 

N. 261 - 1935 . 

(Primeira legislatura) 

&tabelccc prottidc11cias ~cTJminares para a nacionalisa{ão ·dos ser
':!i{os ft~tblicos; com pareceres contrarias dos C omm.i.ssões de 
Obras c FinanÇas. 

(Projecto 292, de 1935 - Obras e Finanças, 39 - 1.• legislatu.ra) 

O Sr. Armando Lt~·dner, cuja actividade parlamentar 
na phase legislativa ordinaria da Constituinte foi intensa, apresen7 

tou á considerac;ão da Camara. já nos ultimos dias de funcciona
mento de.~a. na legislatura .rui gcnl!'ris t<!rminada em Abril do anno 
corrente:. o projecto de lei que sob o n. 292. é submettido ao pare
cer ela Commi!'são de Ohn~ Publicas. antes de se.,."'Uir para a de 
Finanças. 

O assumpto sobre que versa o projecto é dos mais interessan-
tes que possam ser di~etttidos em outra opportunidade. . 

Visando a nacionalisac;ão das estradas de ferro que são ex
ploradas por empresas pa:ticulares no paiz. o. projecto inpõe ao 
poder executivo a encampac;ão das mesmas estradas (art. 1.•). 

Para ser collimaclo o objectivo, determiÍ'ta-se a nomea<;ão de 
wna commissão de technicos do Ministerio da Viação. afim de 
fazer o le"-antamento da situa~o economica de nes empr·esas .(ar
tigo 2.") e mediante elle. poder o governo proceder de accôrdo com 
as suas possibilidades economicas. dando preferencia aos Estados 
para e.'xplorac;ão. dos sefVic;os na conformidade do artigo 5.•, § li, 
da Constituição F eder.al "(artigo ~.") . . 

· O projecto do nobre e.x-Deputado envolve realmente uma these 
de grande interesse não s6 para a administração publica. como 
tambem do ponto "de vista da política. e.xpansionista das v1as fer::
reas e outras. que cumpre ao!' g-overnos considerar debaixo do as
pecto nacional . .. ., · · 
· Não se póde ·em !'i consciencia conte.c;tal-a. Si a situação Ji-.. , > 

nanceira do Paiz permitti5~e. teríamos .como inneg:tveis , a,s. .~;vaij~-: ~::, 
tagens de o go'\""emo da. Uniã.C\ encampar todas aquellas . eShi'dàs;;~.:. 

. . -7'-~ -'~-~::.:-~~~~t4:~~ 
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que são e.xploradas por empresas particulares. Dess'arte e mais 
facilmente se evitaria ao poder publico uma porção de difficulda
des. As relações desse mesmo poder cont as empresas concessio
narias. têm já constituído no Brasil uma pagina de singulares tro
p~os, não . .s~ndo o menor de~es o do systema de fiscalização que, 
por bem definido c.:m lei, ora se faz deficiente. como no caso das 
garantis legaes quanto i intei-ven<;ão mais intima do governo. na 
economia mesma das empresas. ora injusta e impertinente, como 
na hypothese n1ais ou menos commum ·de exigencias que as pro
prias empresas não resistiriam attender sem sacrifício evidente de 
~a vida economica. 

Somos dos qu~ se alistam_ entre _aque~les que defen_dem a ad-
. ministra<;;ão dirccta ·do Estado em · certas empresas que, como as 
que exploram -serviços ferroviarios. mais directamente ·e sob aspe
ctos altantente relé\"antes, interessam á vida do Paiz, quer sob o 
ponto de . vista economico, qu~ sob o·: ponto de vista social e da 
'propria ~efesa,. nacional . · 

Se é este. porém. o noss~ pensamento. aliás apoiado na ten
dencia dominante na Constituinte. a ponto de se fazer e.."'Pressa em 
al~nns dispositivos da Comtituição ele l~Jde Julho de 1934. longe 
·está elle.. por evidente impossibilidade de se ·tornar uma simposição. 
Emqua.nto. não se puder realizar o objectivo collimado no projecto. 
dentro da contingencia brasileira de -acceitar e até fomentar a ini
ciativa particular e e concurso de capitaes e de braços estrangeiros. 
para a realização de quantos problemas. ainda nesse campo da 
"'-ctividade publica, terão de ser resolvidos.. o que nos parece de 
relativa urgencia é o se definir em lei reguladora o preceito do 
arti~o 137 da Constittiic;ão. 

Pela impossibilidade aetual evidente de sua applica<:ão. se trans
formado em lei o projecto do antigo parlamentar. somos. pois, 
pela rejei<;llo do mesmo. 

Sala da Commissão. 19 de AJ:OSto de 1935. ·- Bwros Pc,tca
do . 'Presidente. - Christiauo Machado, Relator. - Francisco Pc
'rcira. - Plinio Pompe-u. Lauro Passos. - Jllolla Lima. -Ma
rio Chcrmout. Celso Machado . 

Determina o pro_iccto QI,IC "o Governo da União encampar á. as 
emui-esas par ticulares que ainda explorem via~ ferrea.<: no Paiz", 
mediante condições que e..c:tabelece. 

_ A douta Commissão de Obras Publicas opinou pela· rejeição do 
projecio . . 

Sob o aspecto financeiro. outra não é a conclusão ila Commis-· 
·são de Finan~s- A.<:. e..xi~encias.- prementes de equilibrio orc;amen

- ' tario for:çam a rejeiÇão -de todos os planos que importem em au-
. g'mento consilleravel da. despesa publica. . . 

, _ · Sala da Commissão. 18 de Agosto de 1935. - João Simpli-
·:, ·• , •. ·:·i::íó:: Presidente. - Carlq-s· L11:. Relator. - Franca FT11zo .- - Pc
~~~;::;;_:!ar.à'.:I: irmc:;a. - CT €'mente M ariani. - C ar doso d c MeLlo Neto . -
:...z.L:Hcnriquc Dod.11.c•orth. -Arnaldo Bastos-. -João G1ti.ma.rãcs. 
~'t;-,~1bêrar(ÚJ~êi;girci_ro: Ccsar. -: · . · · · - · 
~:~~7-~-,·~ .~~~.:.;_..1• .. - -. . . - - . ·-
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PROJECTOS N. 292, DE Í935; A QUE SE REFERE~! OS PARECERES 

·Art. O Governo ua União encampará as empresas partiCJlla
res que ainda e.xplorem vias-ferreas no Paiz, attendendo ás condi-
ções previstas na presente lei. . 

Art. A fim de ser attiogído o objectivo em vista será no
meada uma commissão de technicos do Ministerio da Viação e 
Obras Publicas, com as. attribuições de realizar um levantamento 
da actual situação economica ri:l.s estradas dt: ft:rro particulares do 
Paiz, dos seus patrimoruos, receitas-despesas e demais dados jul
gauos necessa'rios, em face dos quaes proceder-se-á á avaliação das 
possibilidades do Governo. da União 'com relação a immediata en;
campação das referidas estradas. 

Art. O Governo da União procederá ante os resUltado$ ob
tidos. na conformidade · de suas possibilidades economicas, empres
tando a preferencia de administração aos Estados, de accôrdo com · 
o que dispõe o artigo s.•, § 2.0

, da Constituição Federal. 

Sala das Sessões. 27 de Abril de 1935. - Armando A"VeUanaL 
La,·dner. - .4.l1:nro Vent11ra. - I oã() Vitaca . .:....... Florindo SiLva. 
- • Albcrto St~rek. - · C:~tíllterme Plaslcr , - Domi11gos VeUa.sco. 
-Eugenio Monteiro de Barros. - Waldcmar ReikdaJ,. - Edtnar 
Cart·Ctllio. 

N. 262- 1935 

(1.~ Legislatura) 

Autori:a o P.od.::r E."C"cc·ufi-c•o a rcnovM os centrados de 11avegação 
· nas linlras dos A1t.fa::cs, do Alto Tapa.józ, do São Francisco e 
. tln A11W!:011as; com subslituti';lo áa Conmzissão de Fina11ças. ac 
. projccto da Commissãc de Obras. 

(Obras 10, de 1935 e Finanças 114 - 1." Legislatura) 

Verificada a legislação referente ao assumpto e sendo exacta.S 
as infonna<;ões constantes da E>.:posic;ão de l\1otivos que acom
panha a Meusagem do Exmo. Sr. Presidente da H.epublica, ácerca 
dos c:ontraC:tos de navegação qas linhas fluviaes a que se ·refere, a 
Commissão de Obras Publicas .. Transportes e COP'lmWlic-ações é de . 
parecer que seja o Go~emo autorizádo a publicar. editaes de con
currenda para novos contractos de navegação naquellas linhas. 

. OutrosiJ?, a paralysaÇão ela navt:ga.çio nessas lillhas, automa-· 
ticamente. ao fim de cada contracto, importaria em prejuizos in
calculaveis. e ·de toda especie, dircctos e indirectos, para as regiões -3. 
qut: servem. E ', assim. de evidente convt:niencia que os contractos 
em '\"igor sejam prorogados, sem prazo certo, aié que Ós mesmos ·· 
ou outros concessionarios tomem, por contracto, e ele. &~;côrdo com '-~ 
o resultaclo da.. concurrenc1a que será aberta, a responsabilidade~ de-'.,?:~ 
.taes sen-iços·. ~- · . · , . · ·. : : ·, .. :":~~~-:;: 

Néste proposito, a Commissão offereceu ·ao.:-p:eDa.r'iõ-ó';.'"t'egit~~~~ 
::;: . ·.- ·. _ -..,~.:.~-.:~~~ti;~~~ 
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PROJECTO 

Art. 1.• Fica o Governo autorizado a publiCár dentro do pra
zo de 15 <lias, a contar da publicação desta lei, editaes de concur~ 
rencia para o sen.•iço de navegação nas linhas fluviaes dos Auta
zes, e do Alto Tapajóz e nas mantidas pela Navegação Mineir.i. do 
São Fran~isco, Empresa Viação de S. Francisco e The Amazon 
Ri ver Steam Navigation Company. 

Art. 2." Taes serviços só poderão ser COJlt:edidos a brasileiros 
ou empresas nacionaes: 

Art. 3." A base da subvenção será sempre a da u:ilha real
mente navegada, fixando-se em todos os casos, o n~imo da sub
venção annual, e os .editaes incluit"ão, quanto possível, _obrigações 
para o concessionario de melhorar as condic;õe.:: de· navegabilidade 

. dos rios pelqs seus barcos_ perc~rt.idQS . , . , 
Art. 4. • Fica tarubem o Governo autorizado a proi'ogar :os con

tractos actualmenre em vigor.·naquellas ~inhas sem data cena, mas 
até quando · o mesmo 'ou novo concessionario tome effcctivamcnte 
conta do serviço, unifomiizadas as subvenções da· navegação flu-
vial em todo o · Paiz: .;, · 

Art. 5.: Se expirar algum contracto sen1 que o respectivo 
contractante convenha em ·prorogal-o, :1. navegação será. feita. di
recramente pelo Governo. 

Art. 6." Revo:;aru-se as disposições em contrar.io. ~ Barreto 
Campdlo, Presidente e Relator. - Gu-edes Nooueira. - Fa11ja 
Ribas. - Albrrto Rosdli. - Gt~ilherme -Plaster. - Nelson C .. 
xa~Jier . 

A Commissão de Finanças; · tomando conhecimento da mensa
gem do Sr. Presidente da Republica, sobre rent-vação de- contra
ctos relativos á.s linhas de navega.<;io dos Autues, Alto Ta.pa.józ, 
São Fx-ancisco (Navegação Mineira e Empresa de Viação) e Am~
:zonas (Tb~ Amazon River Steam Navigation Company), é de pa
recer que o Poder E.xecutivo seja autorizado a renovar esse.s cou
tractos mediante concur-rencia publica, conforme tambem opinou a 
íllustrada Co_mmissão de Obras Publicas . 

Na reforma dos referidos· c;ontractos devem ser esta~lecidas 
condições que acautelem os intet"esses 'publicos, limitada a respon
sabilidade da União -ás dotações que · para cada linha fort>m consi
gn:\das .no orc;am~nto geral da Republica para 1936.'_ Não parece 
aconselhaveJ a uniformização das subvenções por. milha 'navegável 
em todo Faiz, ·porquanto variam as circumstancias de rio para rio 
e . até en1 trechos. <lifferentes do mesmo rio (condições de navega~ 
bilidade, custo do serviço, volume do transporte, etc) : 

Assim,· offerece a Commissão ao projecto ch de Obras Publi-
cas o seguinte. substitutivo · 

PROJECTOS 

>{~ .. ~- ·Art. Lo Fica o Poder E."~cutivo autorizadc a renovar, .. ob
,:fsenadas· as· exigencias · legaes, os contrac.tos '~-navegação .. nas li
~~f:npjli~~os• ·A,u~~s •. do Alto Tapajó_z, ~o São Francisco - (Nav.ega~· 
~~o-;:-.Mmeid.::êlo~São· Francisco -e Empresa Viação· do . Sã.o -Francis.:= 
~~~~~~~:·r:~-~~~:~~~·:.~·::·-:~~ - . : .- - -- - ~- .· . -. ~ 
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cu) e do Anta.zl)nas_ (Thc Amazón River Steam Navigation Com
pany). 

Art. 2.0 Só pod~rão concorrer a esse~. serviços pessoas ou em
presas brasneiras. 

Art. 3.• As subvenções concedidas não poderão exceder o, 
limites das dotac;õe~' orçam~nt<lriall para 1936, sendo calculadas por 
milha realntente navegada, de accõrdo com as condições de cada 
linha. 

Art. 4." Os c:oncessionarios obri~r-se-ão, s~mpre que possí
vel, a melhorar as .condições de :la,•egabilidade dos trechos de rios 
a que seus contractos se refiram . 

Art. 5.• Ficam prorogados até 31 de Dezembro do corrente 
anno os contractos referentes ás linhas constantes do artigo 1.•, 
passando o serviço a ser feito pelo Governo Federal se aos res
pectivos contractantcs não c~nvier a prorogac;ão. 

Art. 6." -Revogam-se i~:S disposições em contrario. 
Sala das Com missões, 18 de · Seten~hro de 1935. - I oão Sim

plicio, Presidente - Carlos L11:;, Rdator. - França. Filllo. - Pe
d-ro Firmrza . - C/cmr.t:Jc i'.iaria.ui. - Cardos(! de Mello Neto.\ . 
- Arna!do Bastos. - /oão Gui-marães. AIJI!lardo T-'crgueiro 
Ct•sar: 

::ltL"'S,,CJ:::\1 A Ql.;E SE REF.ERE o PARFC.t::K 

Senhores Membro~ da Camara dos Deputados . 
Tenho a honra Jt: suhmetter á esclarecida :menção de VV. 

EE..'<. a inclusa E-xposição de Motivos que me foi apresentada 
pelo Sr. .Ministro da Viação e Obras Publicas, à proposito da ter
mina~o. no decur~Ó do t.• semestre do corrente anno, de contra
ctos de linhas <le navegação-. 

Rio de J:l.1'1eiro, 25 de Janeiro de 1935, 114." da Indcpendencia 
e 47.• da Republica. 

GETt:LIO V.-\'RCAS. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Senhor Presidente da Republica. 
No decurso do 1.• semestre do corrente anno, terminarão os 

seguintes cont:ractos de linhas de navegação: 
Linha dos Autazes - Conces~ionario: Antonio !\-fendes Peixo

to- (Decreto n . 16.742, -de 3 de.Dezembro de· t924), em 22 de 
!.laio de 1935 . 

Linha do . .Alt~_. :fapajóz -· Concessionario: José Fernandes 
Antunes - (Decreto' n . 16.740, .de 31 de Dezembro de 1924, em 
22 ·de Maio de 1935):. . · 

Navegação Mineira do São :r·ranciso - Concessionario: Es- , 
ta~o de Minas Ge~a~- (Decreto n. 16.562. de -23 de Agosto .9~- ;. >J. 
1~28). ern i de ·Janeiro de' 1935. · ·. ·. · •' ·,.-,- .>t:~l;;,~'t, 
·' EI'Tljpresa Viação do São Francisco ...:... Concessiouario :-. EStado--.::~··;; 

da Bahia- (Decreto n.· 16:743, 'cie 31 ele· Dezembro- 'de:' 19Z4-J;~~euí:J:~ 
t2 ·de'Junho -ctc 1935.: ' · .- , - · :. o::.. -::: • ._- -.~·r.-:.:·;-:-::.N!~ 

.... ~- .·~·-·.· . - ;::. ...... --.:-~-.:-- ..... :..-;--. ~·-:-.:. ... -~~~:;i~~1 
_ .. _ ... - -.: ... .. :~ 
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Navegação :do. Amazo11as - Concc::ssiooaria: Tite AluazoU: Ri
ver Steam N avigation Company ~ 1911) Limited - (.Decreto nu
mero Y.1vl:i, de I de Agosto <.k 1912), terminado em :Si de Agosto 
de 1!:122, vem sendo prorogado, a titulo precano, com fundamento 
no . ~ 4.", do item XX. VI, uo a{t . 97, da lei n. 4.632, de 6 de Ja-
neiro de 1~23 . · 

Subwettendo o asswupto á esclarecida conside~a<jão de V. Ex., 
tenho _a homa de suggerir seja pedida autorização ao Poder Le
gislativo para a celebr.ação de novos contrac:tos, mediante concor
rencia publica, convindo, entretanto, para evitar a paralyza<;ão tem-

. pararia dos :seráço's; con, · graves. prejuízos para ás reg_iões respe
ctivas, seja t~bem autorizada a execução dos mesmos, · pela iór
ma a.ntenonnente ajustada, a.tê á ,vigencia dos· novos éontractos. 

Rio ue }êU1eiro, 21 ue Janc::ir'o dt: 1935 . ...,... Marqz~s dos Reis. 
- A' Collllm.ssão Especial Parlamc:ntar de ..Estudos da Mari

nha Merc,ante. 

AJ.~~EXO 
•,') . 

. O cóntracto de ·<1ue c.ra coucessionaria Thc:: Amazon Ri ver 
Steam · :t\avig-~tion Company (1911) Ltd., lavrado em 31 de Agos
to d~ 1912, por força do Decreto n. 9 .703, de i de Agosto do 
mtsmo anno, e mo<lliicado pelo termo d~ accõrdo com de 6 de 
JUDho de 1914, nos tennos do Decreto n. 10.898, de. 20 de Maio 
de 1914, termino\! em 31 de A;;osto de 1922. · 

E.~ecutava a Compa.nh.ía as linhas con~tt!s. dos contractos 
annexos. . . 
. Pelo. Aviso n. 17~, de 30 de Agosto do mesmo annÕ, foi pro

rogado a titulo ·precario, até que o Congresso Naéional habilitasse 
o Governo a dar solução ao assumpto, em virtude de não ter re
cebido, apesar de · proroga,do o prazo, nenhuma. proposta para· o ser
:viço d_e "navegação, na coneurrencia ·publicq.. aberta', continuando a 
receber. a . me_sma .subvenção mt:nsal de 72:829$ ou annual de réis 
873':948$000. . . . " 

· ' Em virtude do artig-o 97, n. XXVI, §·4.•, da Lei n . !1.632, de 
'6 'de janeiro de 1923, continupu, a titulo precario, a ser feito o. ser
viço, COill li· ~byenção Úc:: 2 .:430 :OQ0$000 C,OIU exclusão das .tres li
nhas : Alto Tapajóz, Autazes e Belém-Soure-C:lchoeira, até que 
SI!· PX:O_ce.d~~:á concu~;r~ncia publ,ic.~. ~ ~.. . · , : . 

. Não tendo havido proposta para o serviço ,Antorizado, ;foi· fir
mado accõr<lo com ~ "A.ma.zon Ri ver'~ •. a titulo ainda precario, para 
o .s~rViso - r.~duzid~ 'de navegaçã..,· da· AJ'aàionia,_ mediante as se-

: .giiilltt.'s · ·í;gnd iÇões ·:. · ' ·· ·· · ·' •· '· ·· · · = · · · 

,:·· L .. O • · ,;: . , ' . .. oo o o .. ·,'o', o -~~ .. o o .... ~, :- O o .,/' 

. =-:· ~:·: o · . .. . .... . :·: • • :. • ... ...... ;r . ·: .,. . --~ -.. . .. 

~:~:r · ::.·~ · : .. ;:,: :"·< .. : ?·l.te. A ma.ioti: Riil~:.. Ste~ui: .N~'~igation' ·f' o· . . (191! J,. 
7·:,{ -.~;·:·~· . \'Ltd·;;_,í:untipuarâ,· á payi:jr 'de····l -ae. Janeiri:i ·~e: . 1923 .e até 
'f,:"~~.:·;r;;_., '·-:' :cbné1Üsãõ' do· proce5sôi 'dé' concurrêiicià. publica' a· ser effe:. 
""'~ ~ ""<:-..i~·t, roà'âa .. ·no '·córrênte 'annó; : de ;:~écordo éom 'iniecrétõ ' nume.:. 

,:v.'-'"l~ ,-- ,~-·~ -·· ·· ~ .. ... . '' '] . . : - -~ - õ·: '1.. ' . . . . .. .. • ... . .. ... o 

,~;'ti';~~.ct.;f~~JJ;: : d~--t.~~<:i.: ;·.~~.ir?.,· d?!~ 0:~-~ ... ~~. _a !~iza! .o" 
.. ~~~~~~s~ço ·ae· n·avegaÇab ·constante 'do:'Segumte ·pro~amma: . 
~~~~~~}!~2::.~.)~:~-~·~~~-~:.::: ~t- . · 1~·-:.:.-~ ~ ·-···:·:·· ... : . . ·~·-- :r·.. ··.-·.. ~ . 
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A) - Li11has com partidas de Belr:tn: 

·1 - Ünhá do Tapajóz - 1 viagem reuonda ue dois 
em dois mezes; 

2-- Linha do Solimões-Javary - - 1 viagem redon
da por ruez ; 

3 - Linha do Madeira - 1 viagem -redonda- por mez; 
4 - J,inHa do Purús-Acrc - -I· viagem redonda por·

n1ez, c.om ramifiCação para Xapury, 1· viagem· redonda: 
por mex, e Senna Macluniir.a, 1 viagem reoonda por-niez; 

5 ~- Linlia do Oyapock ,_· 1 viagem redon~a por: 
n1ez .. 

6 ....:.:._ Linha de Pi:abas - -~ ,-iagem redonda de dois 
etn dois mezes. 

B) - u,.hns C()'lll partidas de l.!anáos: 

1 - Linha elo 1\Iadéira•- 1 viagem redonda por mez; 
2- Linha !Jo· Juruá - 1 ·viagem redonda por mez. 

com· ramificações para- Tarauacá - 1 via:;"em redonda 
por mez; 

3- Linh;~ do Rio Negro - 1 viagem_ redonda· por
mez. 

Em todas. essas linhàs serão obedecidas as escalas
ohrigatorias para as meSm:t.S ennumerada:s no contract'o· 
de 31 de A~o!itU de 1912, da meloma: companhia; e para as 
linhas supprimidas de Manáos e Maués continuarão as 
escalas principaes a ser feita.~ pelos vapores das outras 
linhas. 

A- baldeação das cargas e passageiros das linhas do 
Purús-Acre: e ·do -Juruá. dos vapores que as iniciam para· 
os .navios de -roda :r .põpa. que as completam. p<x~erão ser -
feitas directilmente de um vapor para outro. dispensada-
assim a manutenção dos pontões de São Felippe e Hyu
tanahan-. 11 

Passou a receber a subvenc;ão mensal de 202:500$000. 
Firmados os· contractos pata a navegação dos· Autazes, _Alto 

Tapajóz e Soure-Cachoeira. passou :t reeeber a subv~m;ão de 
2 .:276:000$000' por-- anno. · · _ 

. ~ · 

Pelo Offido· n ·. 247. d~- 18 de :Maio de 1931: · <ia·· nirecto~ia Gé
ral ' de ·_Contabilldad~ foi· cômmunicádo"'que· o S:r . Minis(ro, em d~ta
de 13 de Maio do m~:srno anno. autorizou a suppresslró- tempera i-la"" _ 
!las linhas de Pirapas e Tapajóz, sem prejuizo da suovenção total_. - ; 

Essa situac;ãr; ~rdurou até 28 de Junho de 1933, quando pelo . -~- ~ 
Officio n. 2.32 . .'~: da· Directoria G~ral de Contabilidade. foi com- ' .- --~ 
~~_i.c:"ado_ que· o Sr. -Ministr~, por des~~ho de" 28 _de ]1;Jilho_ de 1933y :· :{~-; 
auto~zou· o· pagame~to. a q~lo · pn:cano_. a P.!Lrti!' _ da:qu~a ~ •. c;·i,-f~:: 
a!.ê o,'_.fim· dó··. ~_nno ~: -~933. ~~ · su~~e~ção: _có.~!.~~P.~~d~t5•;F::s?~ 
3~ 000::DOO$. com··.a· _obngac;ao:·de ' restabélecer a·: h.tilla .i:Jo>J:ap_aJõz;J'~ 
cóm~·sêiS:.. Viagen~- ·lÜIDuãe's· e· êstabér~er~ a-.:-l{hliá. ' (l'õ ::rioi:BràiicQi~~ê. 

~ , ... •• -.;~-~H-:- ... ;_~;: ·.- ;:-.·. -· -- 0 ~ - .. •-;~·b.::..s..:::~~ . .:-:. -.::~.!;-:::.~~~:-~~0~.6.t~~~~ 
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reduzir os fretes de castal:ilia e borracha, nas linhas de Purús, Ju
ruá. .e Madeira, observando as seguintes linhas: 

1) - Linha do Madeira - 2 viagens completas. 
2) - Linha ~o Oyapock - 1 viagem completa. 
3) - Linha do Purús-Acre· - 1 viagem completa. 
4) - Linha do Tapajóz- 1 viagem completa. 
·5) - Linha do Javary - l viagem completa. 
6) - •Linha do. J uruá. - 1 viagem completa. 
7) -Linha do Rio Negro - l viagem completa. 
S) - Lit;~ha do Rio Branco - 1 viagem completa. 

Pelo Offic-io n . • 1.644, de 7 de Maio, da Directoria Geral de 
Contabilidade. foi prorogarla a situação, det::orr~te do despacho de 
28 de Junho de 1933, até fins de :Maio de 1934. 

Pelo Officio n. 1.932, de 5 de Junho de 1934, foi novamente 
prorog;\do, a titulo pret::ario, o estabelecido anteriormente, até 31 de 
Dezembro de 1934. 

Finalmente, em officios ns. 4.712, de 10 de Dezembro, e 836, 
de 9 de Fevereiro de 1935, foi pedido, por este Departamento, pro
videncias para. que não houvesse interrupção dos serviços da Com-
panhia. · 

Pelo Officio n. 3. 067, de 20 de Agosto de 1934, o Sr. M"mis
tro autorizou a suppressão dá linha Manáos Manacapurú, substi
tuindo-a pela de Manáos-~1aués. 

QUADRO DE 'IOO ... S .-.s LlN'RAS DE NAVEG ..... ç.:õ;o FLUVlAL CO~l A QUANTI

DADE DE loULRAS 'DI:: C..\I>A UMA CO:MPA."'HIA .E VALO~ DA 

Mll.HA :N'AV.EG ..... DA 

a) Serviço de Navegação nos rios Guaporé e Mamoré (Pau
lo Saldanha) , contracto de '27 de Junho de 1931, por força do 4e
creto u. 20. 102, de 12 de Junho do mesmo anno. 

Uma viagem mensal enfre Guajará. Mirim e Villa Bella com 
2.832 J,.;}ometros, por viagem redonda. 

Preço por kilometro: 4$414. · 
Preço por milha: 8$17412. 
b) Navegação dos Autazes (Antonio ·Mendes Peixoto). 

Contracto· de-3 'de Fevereiro .' de 1925, por forc;a. do decreto nume
ro 16.742, de 31 de \Dezemb~o de. 1924. 

Duas viagens mensaes entre Manáos e Castello, com 1-.300 . 
-. ·. ~ilhas por viagem re'doooa. 

:,> _ ':· .. Pr~ço p_or milha:- 6$1.53,84'. 

f;f.:;. ·. ,'·~} N~yégaçã& d.~ itto Tapajóz (Jose ·Fernandes Antunes) . 
;?'>:.:Conb:acto de 3 de !Fevereiro de 1925, por força do Decreto nume
~~::f.ôiiô:74Q, de 31 de .Dezembro de 1924'. 
~i ... r.:"~::C.;:;_::j~-\!~!""-: · ·, .;.: ,~. . ·. . -
;.'~§~~:,:, !;,:;~~:~··.'- ·. :. iiJi ·.; . .4~on 18 
-~~k-... ~~''-!:';r5~-:P.Q! ,..~ . a_ . . ~·· - . 
~-c:::~~~ ... ;:).~).~ ... ~ :·~·.; ::.:. . .. :;':· ~.. . . 

; . 
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Uma viagem me~sal de Itaituba até os limites de Matto Gros-
s~, com 641 milhas por viagem redonda. ·. 

d) The Ama.zon River Steam Navigation Co. (1911 ) Ltd. 
<:ontracto de 31 de Agosto de 1912, por forc;<~: dos Decretos nume
ros 9.708. de 7 de Agosto de 1912 e 10.898, de 20 de Maio de 1914. 

Executa as seguintes linhas de navegação: 

1) - Linha do :Madeira - 2 
milhas. 

· 2) - Linha do Oyapock_ - _1 
· milhas . . 

3) - •Linha Purús-Acre _.:. 1 
milhas. 

4) - •Linha do Tapajóz - 1 
milhas. 

viagt:ns redondas, 

via~em redonda, 

Yiagem. redonda, 

viagem redonda, 

com 6.150 

com 1646 

com 6.432 

com 1.420 

5) - Linha do Java~- - 1 viagem redonda, com 3.500 
milha.s. 

6) - Linha do Juruá. - 1 viagem redonda com 4.870 
milhas. ó 

7) - Linha elo Rio Ne~o - 1 viagem redonda com 846 
milhas. 

8) - Linha do Rio Branco - 1 viag:em redonda com 1. OSO 
milhas. 

9) - .Linha de .}!anáos-:\1aués - 1 Yiagem redonda mensal 
com 380 milhas. 

Preço por milha: 9$904,91. 

c) Empr-esa J,Joyd tMaranhense. Contracto por força do 
.Decreto n. 18.594, de 28 de Dezembro de 1928, prorogado proviso
ria!Dente pelo Decreto n. 24.363, de 8 de Junhn de 1934. 

Executa as seguintes linhas: 

1) - Linha do rio Ita.pecurú - 2 viag-ens redondas; men5aes, 
com 1.104- milhas. · 

2) --Linha do Mearim 1· viagem redonda, mensal, com 
.554 milhas. 

3) - Linha do Pinuaré 
16Q milhas. 

1 viaf:em' redonda, ·mensal, com 

::4). - .·Linha do Munim ~ 1 viag:em red(m~a.,· mensal,. ·com -
140 milhas. -: 

' . 
_. 

f) Companhia iFlu~iar:~raranheJ1SC: , Ç~m;taeto por forÇa do . 
_Decreto . n. 18.525, de 7 de Dezembro ·de '1928, · prorogado proviso- - ." 

riamente pelo Decreto n. 24.363, de 8 de Junho de 1934. . : ' · ·:.;_ ' ;;,:~.;. ~.; ,;;,;;;~ .. ; ~· '. ~'' . • ... -~. ;. : ' ;: ; ~ >\;;:~~ 
· 1) - .'Linha d~ rio Itapecurú --:- 2 ;viagens redoiidàs/.:-tnen-&~ 

s;o.es, com 1.104 milhas· · · · · .: ·· ·-: - ·~· -- · :,:;.,;_-;:> :•...::t'(~-~~-~ 

. ·. :--~:-,~-: :· ... .. - ~~~ -~;; .. ·~.-:,~~-~·7;;~.=:~~ ... ~~~ 
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2)"- Linha do :M·earim 1 
.. 

redunua, n1ensal, nageru com 
554 milhas. 

3) - Linha do Pindarê 1 viagem redonda, mensal, com 
160 milhas. 

4)- Linha do Cajapió viagem redonda, mensal, COlll 
140 milhas. 

Preço da· rr.ilha navegada: 4$250,0. 

9) Empresa Clemente C. ·Cantanhedt: . . Coutracto de accordo 
· com o Decreto 11; 18.526, de 7 de D ezembro de 1921), prorogado 
~·rovisoriamente pelo .D:!creto · n.. 24.363, de 8 de Junho dt: 1934. 

E."ccuta o se.guinte serviço: 

2 viagens mensaes, re'dondas de Caxias a Picos, com 616 
·milhas. 

Preço da mii11a navegada: 8$116,&'t 

h) Empresa Viação do S. Francisc-?,· Coutracto nos termos 
elo .Decreto n. 23.110, de 19 de Agosto de 1933. 

. .. 

Ex~ cu ta as seguintes linhas: 

1) - .Linha de J oazeiro a Pirapora - 3 \·iageus redondas, 
mensaes, com 4.440 milhas. 

2) - Linha de J oazeiro a Barreiras. - 3 viagens reuondas, 
r..1ensaes, com 2.533 milhas. 

3) - Linha de Joazeiro a Formosa - 1 viagem rc:donda, 
111ensal, com 820 milhas. 

4) - ·Linha de J oazeiro a R. Corre•~ te - 1 viagem rc:donda, 
me.nsa!, com 960 milha~ . . 

5) - Linha de Joazeiro a Bôa. Vista - 1 v iagt>m redonda, 
mensal, com 162 milhas. 

Preço da milha navegada: 4$000,0. 

i) Viação ).!ineira do S.· Francisco. Contracto em virtude 
do Decreto 11. 16.562, de 23 de Agosto de: 1924. 

Executa as .seguintes linhas: 

1) - Liüha de Pirapóra a Joazeiro ·- 3 viagens redondas, 
ruensaes, com 4.440 milhas. . 

2) - Linha de Pirapora a Burity.:~.:..i. i viagem redonda, m'en-
sal, corri 480 milhas. · · ·· 

Preço da nlilhá navegada: 4$000,0. 

~~f. ; ~~ ..ÍJ~- Empresa de Navegação Fl~viái 
~~~o_gfracto . de accordo com o Decreto n. 
;~~ ·.dei-?1932..-- . . 

do Bai."o S. :Francisco. 
21.1~, de 11 de Mar~o 

~X~}J:i~,~-~i~:_,_ :-- -.,:: ... _. 
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Executa uma viagem semanal entre Penedo e Piranhas, com 
206 milhas por viagem redonda. 

Preç~ da milha navegada: 9$335,00. 

k) ·.Companhia Viac?.o São Paulo-:Matto Grosso. Contracto 
em virtude do· Decreto n. 22.366, de 17 de Janeiro de 1933. 

Executa o seguinte ·serviço : 

1) - Linha do Paraná - 2 viagens redondas, mensaes, com 
2.200 milhas. · . 

· 2) - Linha do &. Pardo e Anhanduhy - 1 viagem redonda, 
mensal,. com 420 milhas. . . . . 

3) - Linha c.lo Ivinhema e B~;ilhante - 1 viagem redonda, 
mensal, com 1.200 milhas. 

Preço do kilometro navegado : 3$272,25. 
Preço da milha na \' C..,'"'llc.la: 6$060,21. 

COXTRACtO 

Decreto n. 9.708. de 7 de Agosto de 1912 - Autoriza a ce
lebrar comracto com " The Amazon River Steam Navigation Com
pany ( 1911) Limited", para o serviço de navegação do rio Ama
zonas e seus tributarias e linha marítima até o Oyapock. 

·:.Ssignatura do Contra~to a 31 de .\gosto de 1912. 

Terminação do Comracto a 31 de Agosto de 1922. 

Decreto n. 9.708, de 7 de Agosto de. l 912 - Autoriza. a. cele
brar contracto com " The Amaion River Steam Navigation Com
pany (1911) , J.imited" para o serviço do r io Amazonas e seus 
tributari<>s e linha marítima até o Oyapock : 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, em 
observancia ao disposto no §· 2.•, parte final, do art. 49 da: Lei n. 
2.356, de_ 31 de Dezembro de 1910. revigorado pelo art. 38, da Lei 
J!· 2.544, de 4 de Janeiro do corrente anno, usando da autorização· 
contida no art. 33, verba 4.", desta mt:Sma lei, e ·em vista. do resul
tado da concurrencia a . que se ··procedeu, segundo o edital de 19 
de .Junho :ultimo, decreta: . 

Anigo unico. F)ca autorizada a c~ebraç.ão -do contracto com 
"-The Amazon River Steam Navigation Company, (1911) Limited", 
para o serviço de naveg&çio do Rio Amazonas e seus tribut:lrios e .. 
linha maritim<l. até o Oyapo"ck, mediante as clausulas-· que: com'. este.: __ · 
baixam! assignadas pelo Ministro e Secretario de Estado ~- -V..i~o...,_:·f;;. 
e Obras ·Publicas · .. ~- ; . .:· .. . :y !%·. :\ 

. • • . ! .• ... • ·::.~-7-t·:·:-~:.; .. ;. 
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Rio de Janeiro, 7 de Agosto de 1912. 91." d:~. · Jndependencia e 
24." da Republica Hcrlli.l!s R. da Fon.scca. - José Barbosa 
Gouçalv('s. 

CLAUSULAS A Qt:P: SE 'REI'F.RF. O DECRF.TO N . 9.708 m:l'iTA D,\TI\. 

I 

:\ s~de da empresa contractant~ será ·em Belém: do Pará ; de
Yerá, IJOrém, ter uma succur~l em ~faniios. Amazona~. · 

rr . 

A contrac:iante obriga~se a manter com regularidad~ a..; se
guintt!s linhas de navt:l:,ração a \·apor e viagens redondas: 

a) Com p(lrtida iuici(IL de Bel-ém, 110 Estado do Pará: 

1. Linha. de :H a~wos - Uma viage!'" mensal até ~fanáos. no 
Estado do Amazonas. com escalas pelos portos de Bre\·es. Gumpã. 
Porto do Moz, Prainha,· Monte Alegre. Santarém, Alemquer. Obi
t!os, Parintins, Uricurituba e Itacotiara, 

2. Uulru cie TapojCJ:: - Uma viagem mensal até Itaituba. uo 
rio Tapajoz. com escalas pelos portos de Antonio iLemos, Gurupã. 
Prainha, ·:Monte Alegre, Santarém, Boim, Alveiras, Uricurituba e 
Brazilia LegaL 

3. Lil~ha de Maués - Uma viagem mensal até Maués, com 
escalas pelos portos de Bôa Vista. Curralinho, Antonio Lemos, Gu
rupá, Almeirim, Prainha, Monte Alegre, Santarém, Alemquer. Obi
dos, Vill.<~ Juruty, :Faro, Parintins e Barreirinha. 

4. Li11lla do Solimõcs-Javary - .Uma viagem menl'al at~ 
Remate dos Males, no rio Javary, com escalas pelos portos de :Ma
nilos. ~\anacapurú. Codajoz, Coary, Teffé, Caiçiira, Fonte Bôa, 
Tocantins, São Paulo de. Olivença e Tabatinga. 

5. Li11ha. do Madeira - Uma viagem mensal até Sal.lto A.n
tonio do Rio Madeira com escalas pelos portos de Urucará, Silves, 
Itacotiara, . Borba, Vista Alegre, Bocca do Rio Aripuana, Santa 
Rosa, Manicoré, Bom ·F uturo, Bocca do Carapanatuba, Bocca das 
Tres Casas, Cintra, Humaytá, Missão de São ·Francisco. ·BÕ4 Uora 
e Bocca do Jamary. 

6. Lin/ta, do P"rús-Acrc - Nos sete mezes da vasa.nte, isto é, 
mais ou menos de abril a outubro de cada anno, uma viagem men~ 
!-ai até Xapury, no rio Acre, até Senna Madureira, no rio Purús,· 
com escalas pelos portos de .Manáos . .Maoacapurú, . Bocca do· Pu~ 
rus, Berury, Guarajatuba, Piranhas, Arimã, Tauari.á, JuLurú, Boc-

·, câ- do Tapauá, Çaroti:í., Canotama, BeUa Vista, Axioma. _Assa!ty
·.· iül>a; Lab.réa, Providencia, Scpctioy, Hyutanáhan c Cachoeira, e 
~i· ·em dial_lt«: com escalas ~fos portos das margens dos respe-

· .. ·ctivos.iios:. . 

b-i!{J~~~~'i~~--~~-~~~-;_:.~~'-:-~Ei~~i' :: -~_,_;_:~=~:: 
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Não podendo os navios· prose~ir a viagem, te!1llinará no por
to accessivel sem prejuízo da subvenc;ão normal; 

7. Linlla do Oyapock - Dezoito viagens annuaes até o Oya
- pock, e com escalas pelos portos de Chaves, Baihquer, Amapá, 

Calçoene e Counani. · 

8. Liulla do Pirubas - Dezoito viagens annuaes até Pirabas, 
com escalas por Collarcs, Porto Salvo, Vigia, São Caetano, Curu-
ç:i, ·:::vlarapanim,· l\1.aracanan e ·Salinas. . 

As viagens destas ultimas linhas deverão ser feitas com inter
'\'allos iguaes o mais possível, devendo-se, porém, attender ás con
dições de navegabilidade dessas regiõc:s. 

b) Com partid11 iniciaL .de ~'\.! 011áos .• 110 Estado do A111a::0110s: 

1. Li11lrn do.ç Auta.::cs - .Uma viagem mensal até Castello, 
no rio Autaz-Assú, com escal<~s pelos portos de Rocca dos Autazes, 
Rom Futuro, São Joaquim, ·Coapiranga, Japeina, Pantaleão, Pi
ratininga, S. José e Campg A.le~e. 

2. Linha do Rio Negro -.Uma ·1·iagem mensal até· Santa 
Isabel, no Rio Negro, com escalas pelos portos de T'auapessasú, 
Ayrão, ~1oura, Can·oc:iro, -Barcellos Moreira e 'l'homa. . 

3. Linha · do Madeira - Uma viagem mensal até Santo .'\n
tonio, no dio Madeira, com escala pdos portos de Borba, Vista Ale
gre, Boc:ca de Aripuaua, Santa Rosa, Manicoré, Bom Futuro, Bocca 
r.o· Carapanatuba, Bocca das Tres Casas, Cintra, Humayti, Mis
~;ão de: S. Fran<:isco, Bõa Hora e Bocca ua. ]amary. 

4.· Linha do Ja.p-wrá - Uma viagem mensal até Jutua1a.ua. 
no rio Japur.á, com I!Sca.las pelos portos de Codajaz, TeHé, Coacy, 
Bocca do Japurá, Juzaba, Jara uy. Bom Futuro, Floresta, Recreio, 
::.\-lameloca, Igualdade, ::.\faguary e Villa Bittenc:ourt. 

5. Linha do Punís-Acre - .Nos cinco mezes das cheias, 
i~to é, mais ou menos de novembro a março do anno seguinte, 

' uma viagem mensal até Xapury, no rio Acre, e outra até Senna 
Madureira, no rio Purús, com escalas pelos portos de ·Manacapuru, . 
Bocca do Purits, Berury, Guaja.ratuba, Pisanha, Itatuba, Ariman, 
Taua.ria, Jaburú. Bocca _do Tapauá., Caratiá, Canatama, Bella Vista, 
Axioma, Assahytuba, Labréa, Providencia, Sepatiny, Hyutanahan 
·e Cachóeira; e dahi em deante com escalas pelos portos das mar-
gens dos respectivos rios. · 

. . 
· 6. Li11ho. do hmtci' - Uma viage~ mensal até Cruzeiro 

do Sul, no rio Juruá, com esc:alas pelos .portos de Te.ffé, Bocca do 
Juruá, Narary e São Felippe. . 

Na éP.Oca da va..'\ante, não podendo os 
gem, terlninará no ·porto access~vel, sem 
nortnal. 

na\jos prosq;-~ir a via:. --: 
prejuízo .:da subyen~~·;'-:;:-:~ 

,.,.\_··· -'~~-~.:~~~\.~ 
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IH 

Fica entendido que. àlém das y_iage115, aqui derterminadas para 
cada Tinha, na clausula anterior, poderá a contractante fazer outras 
viagens e..'\."traordinari!ls, extra-contracto, as quaes não se regerão 
pelas clausulas deste, para satisfa:~:er ás necessidade~ do commercio 
~ se julgai-as com;enientes aos seus proprios interesses. 

Além das escalas determinadas para cada linha, poderá, outro
sim, o Governo, de accôrdo· com a contractante, estabelecer outras 
escalas, supprimir ou substitllir a3 que ficam mencionadas, por outras 
que. mais convenham aos intere.s:;es gerae...;, comtanto que. no primei
ro caso, não haja augmento de despesa para os cofres publicos, e, no 
segundo, se a e.-ttensão da linha fõr diminuída, haja uma reducc:;ão 
proporcional na re~pecth·a sub,·enção . 

IV 

De conformidade com os dados actuaes, fica officialmc.nte fixa
da a extensão em milhas, para uma ...-iagem de ida e ,·olta em. cada 
uma das linhit~ e p;,.ra o tnw.l das \riag~ns por a.nno, m~rcada.s na 
clausula li, a saber: 

_-\) hricio em B.-lém 

1. Linha de ){;máos- De Belém a }Ianáos: 1.850 mi
lhas á doze viagens por anno •. .. ...... . , .... 

2. Linha de Tapajoz- De Belém a Itaituba: 1.315 mi-
lhas a doze viagens por anno ... . . . ..... . ..... . 

3. Linha de :M:aués- De Belém a Maués: 1.318 milhas 
a doze viagens por anno ................... . 

4. :Linha de Solimões-J avary - De Belém a Remate dos 
Males: 3.500 nüJhas a doze viagens por anno .. 

5. •Linha do Madeira - De Belém a Santo Antonio: 
3.075 milhas a doze viagens por anno ..... . .. . . 

6. Linha dG Purús-Acre - De Belém a Xapury e Sen
na :Madureira: .6.438 milhas a sete \'iagens por 
anno .................... ................. . 

7. Linha do Oyapock - De Belém ao Oyapoclç 1460 
· milhas a dezoito viagens por anno ..•......• 

S. Linha de Pirabas- De Belém a Pirabas: 400 milhas 
a dezoito viagens por ·anno .......... .. ....... . 

T~t.ü 

B) - !11-icio cn~ Mamíos 

1. Linha dos Auta~es - De ::\fanáos a Ca:stello: 650 
milhas a doze viagens. por · anno ... . -.. . .. · ..... 

... . 2. Linha do Rio Ne~o - De Manáos a Santa ha-
.· -:- .' ·. · . bel: 846 milhas a doze viagens por anno .. .. . . 
-..:;;; · 3~ ·; I.;inba _do Madeira - De .Mi.náos a· Santo Antonio: 
i1' ~·::::.::.:: :-:· ·· ;. 1.340 'milhas a doze viagens por anno .; . ... ... 

i~;i.i~~~~ .~:.~---;~ . . • > • 

22 .200 

15.780 

15.816 

42.000 

36.900 

45.066 

26 .280 

7.200 

211.242 

7.800 

10.152 

16.080 
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4. Linha. do Ja.purá. - De M anáos a Jatuarana: 1.552 
milhas a doze viagens por anno ............. . 

5. Linha de Purús-Acre - De Manáos a Xapury 3.i00 
milhas a cinco viagens por anno . ........... _ • . 

Idem - de Manáos a Senna Madure ira : 3 :310 milhas a 
cinco viagens, por anno ..... . . .............. . 

6. Linha do Turuá - De j\:íanáos a Cruzeiro do Sul: 
4. 8i0 ·milhas a doze viagens por anno .... . .. . 

Total .... .... .. ..... . ... .. ... .. .... . . . 
Total get·al .. .. . . . .. .. . .. .. . . ... ...... . 

v 

l~.G24 

18. 500 

16.550 

58.440 

146.146 
357.388 

o~ vapores empregados . nas mencionadas linha,; de,·em .satis
fazer ;!s seguintes condições : . 

a) os destinados á linha Maués .. do Tapajo~ e do ~Iaddr:\ te
rão a capacidade para transportar 200, no mínimo. · tonelat!as de 
carga, além. do combusti~el. accommodações proporcionaes para 60 

. passageiros de camara, em beliches, e alojamento para 200 de. prõa, 
e marcha mínima continua c-de 10 milhas pot: hora; · . 

bó os destinados ás linhas de Pirabas, Ja-Yary, Punís, Acre, 
Juruá .e 'Üyapock terão a capacidade para 100 toneladas de carp, 
no mínimo, além do combustível, accommodáç~es proporcionaes para 
30 passageiros de camara e 50 de prõa, e marcha média continua 
de 1_0 milhas por hora ; 

ç) os destinados á ljnha Rio Negro, do ]apurá e de Autazes te
rão a. capacidade para 80 toneladas de carga, no mínimo, além do 
combustível, accommodações para 15 passageiros de camara e 3o 
de prõa,· e marcha média contínua de oito milhas por. hora ; 

d) · todos os vapores serão providos de apparelhos para a fil
tração de agua. de ventilação e illuminação ell;ctricas, de banheiros 
e sanitarias; os novamçnte construidos, deverão ter camaras fri
gorificas para conserv~ção daS yictualhas e outros. aperfeiçoamen
tos modernos . 

VI 

Os. vapores d!!verão. ser em numet'O sufGcieute liat:"<l os serviços 
cias linhas e com a ~paci~ade precisa para satisfazer ás exigencias 
d9 COI)llllerciq de to~~.as es.calas. Antes d~ ser- en~eta~9 o serviço, 

_serão e..'Caminados· pela Inspectoria Geral de Navegação. 
·. Nç_ ~Q .4<: s.erem a.<;c.e.i~qs os. n~:v:io~. C! contract_a.nte entregará 

o documento di!! cu~to e o certificado de construcção de cada um i 
mesma .ínspectoria. 0~ P,)\l:n?.S ~ d~~ripÇões, d_OS naviOS di~O vapo
res que a contractante ·tenha de fazer construir serão préviamente 
!t'llbmettidos á_ approva,ção do -Qovern\? .. 

VII 

Os vapores deverão t~r- a .bordo _o~ sob;~:e~~~~~- apr.~t~s ~-. 
:: ~~le_rial ne~~sari~s· P,~ra, ~! serviÇ!l; ~e;_êl!ra~~C?.·.: ~~~-~- ~~.;;~~>:: 

--~ ·-
·, );"> · · ~-::. 

... -~. :· . ~ ·:·~~-.;:;-..J=::;.;.;; 
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s"ll, para accidentes de navegação e inccndio, objectos de serviço 
de passageiros e da tripulação e numero de pessoal marcados pelos 
...-i gentes regulamentos de marinha. 

VIII 

O inicio de que tratam as clausulas 11, letra. h e linhas 5 e 6, 
e IV, letra B e linhas 5 e 6, é só para os ~ffeitos de suuvenção. 

IX 

O ·contractante obrigar-se-á a não commerciar, por sua conta 
ou por conta de outrem, nos mt:rt:a.dos servidos pelas liúhas de na
vegação de <}Ue se incumbir, e a impedir, por todos os meios do 
seu alcance, que, Ígtlalmente, commerciem os seus subordinado,;· 
embarcados .nos v ?opores. 

X 

O contractaute obrigar-se-i a iniciar o serviço contra.ctado 
dentro do prazo de tres inezes, contado da da.ta da. assignatura do 
contracto, podendo esse prazo ser prorogado até o ma.~imo de doze 
mezo;!:; para as novas linhas cn:aclas, e,. não o fazendo, será o con
tracto rescindido, de pleno direito, por decreto do Governo, sem in
depencia de interpellação ou acção judicial, e a caução de que trata 
a claÜ:mla XXIII não lhe será restituída. 

XI 

Os vapores que se inutilizarem no serviço ou se perderem por 
accidente serão substituídos por outros que satisfaçam as condições 
acima. dentro do prazo maximo de dezoito mezes. Da época do 
accidentc até a substituição do ua\·io inutilizado ou perdiüo, poderá 
f.er o ser\"iço feito por navio tomado a frete e acceito pela Inspecto
ria Geral de Navegação. 

.xn 

Os ,·apares gozarão dos privilegias e isenções de paquetes, fi
canc.lo. porém, sujeitos aos. regulamentos de Policia, Saude. AI ~ande
g"d. ·e Capitania do Porto. 

XHI 

En1 fJUâlquer ·tempo, durante o prazo do contracto, o . Go
verno- tl!rii. o direito clt: comprar ou tomar a fret~ compulsori~
mente.. os · vapores da contractante, ficando esta· obrigada a substi
·i:uil-os por outros; nas condições exigidas neste contracto, no prazo 
de dezoito mezes, os que forem comprados, e desde logo; os que 
forem fre:ados. A conipra ou fretamento. nos casos acima prev1s-
1:os. serão effecth'lldos mediante prévio accõrdo sobre o respecti-

.. . . ,,•o preço. Nos casos · de força maior. o Governo pod·erá lançar 
?: r~ iilão._."dos , var-o.t;es, independentemente de accôrdos préviQs, sendo 
;::f;:,~lós~:r~~~nte, regulada a indemnização. 

~#[;;::~~~~~-~~:~~ . ,..-.. --
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XIV 

As viagens de cada un1a das linhas ~erão f~it;ls com partidas 
fixas; os dias de sahidas dos vapores, em cada uma das linhas da 
clausula li,. a demora nos portos de escala e o prazo ma..'<imo da 
viagem redonda. re!>ah·ado o caso de força maior, serão affixados 
em tabella organizada pela .contractante, de accõrdo com o fiscal 
junto á empreza, sujeita á approvação do }.<{inisterio da Viação e 
Obras Publicas, dentro de noventa dias da data da assignatura do 
éontracto. 

Os prazos de demora nos portos conta.r-sc-ão do mom~nto em 
qt:1e os vapores fundearem, quer seja em dia ütil, quer seja em dia 
feriado. entendendo-se qu~ o·.maior tempo de demora nos portos não 
é obrigatorio, devendo a..; autoridades locaes despachar os vapores 
antes da t~rmin~c;áo deste prazo~ sempre que seja possível, logo que 
esteja concluído o serYiço de carga ou descarga. 

XV 

Quando os portos de Urucurá e Silves, nos mezes de. Setembro 
a Dezembro, se tomarem, i.naccessiveis, devido á vas(Ulte dos rios, 
de.ixarão de ser visitadoi pelos respectivos vapores. sem prejuízo 
d2 subvenção, obrigando-:;e, porém, a contractame, durante esse 
tempo, a f:l.zú o sercic;o de malas, cargas e passageiros do porto· 
de Uriet1ruba, que fica proximo . 

xv1: 

O contractante obriga-se a. transportar gratuitamente nos seus 
,·a pores: 

• l.", o in~pector geral e sub-inspeclor ue navegação e os fis
cAes quando Yiajarem em sen·iço ; 

2,•, os empregados do Correio, Alfandega e do ·Fisco .Estadual; 
q~:~<Uldo seguirem em serviço do me::;mo vapor, não excedendo, po
rém, em cada viagem, de um empregado d:: cada repartição; 

. J.•, dos funccionar ios publicas em serviço, designados pelo Go-
; vemo dos Estados do Pará e do Amazona::; ou do Territorio do· 

Acre, em cada. vapor e •i agem; 

4.", mais escalas do Corr~io, que serlio entregues e recebidas 
nas .respectiva,s agencias postaes, mediante recibó, sendo . que o re
c.ebi~ento · deJias terá log-o~._r. uma hora antes da fixada para á par-
tida.do. vapor; e. .a entrega. qu.ando este. chegar ao porto,,tambem uma: .. 
hora,. n9 ma."Cilllo,. depois. dc ,ter ~íu,ndeado .. A conducção das ma~-de-. 
ter.ra . para bordo <: vicc-ver.sa . . será gratuitamente f.cita . pelo• ·coR- :· 
tra~tante; . , . .. . . . . · · .... , ··.· · · . · : . 

. .. "s:v;··· os."tli~eiro~ ."o~ ~o~es- per:t~~~~lt~~. ~~ ·d~stkad~s aos co-:· 
.fres. ·.fecleraes ou estaduaes, terrJtorja~ .. do. A.J:!e .. ou municipaes·. Nas:. : · 
capitaes_ dos Estados do P:i!á e .:Am~:Qpas; e . nas-.i)J;c;fcituras;.d~-;'fér~ :=:· .:. ,. . . ~: =·- ~ ·<:;.;..·-; 
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ritorio do Acre. a contractante receberá e entregará os volume:; de 
dinl1eiros ou valores, por seus agentes ou prepostos, passando e re
c-ebendo quitação nas compe~entes repartíc;.ões; no interior, os com
mandantes . dos vapores farão a entrega e o recebimento a bordo, 
l~ii.o sendo entretanto, quer nas capitaes, quer no interior, obrigatoria 
a verificação das importancia!;, cessando a responsabilid;~.(le da con
tractante desde. que na occasião ua entrega se reconhecer acharem
~c intactos os sellos appostos, sem nenhum signal de violação; · 

·6.0
, os objectos remettidos á. Secretaria da Viação _e Obras 

l'ublicas, ao Musett Nacional do Pará, do Amazonas e do Acre ; 

7:, os objectos destinados ás exposições officiaes ou auxilia
:la:! pelo Governo Federal ou dos Estados; 

8: , as sementes e mudas de plantas destinadas aos jardins. e 
estabelecimentos publicas ; 

9.• os animacs rcproductores de ra<;a pura á requisic;.ão do Go
verno Federal. dos Estados ou da administração do Acre,' não ex
ce~e.ndo de dois em cada vapor e ..,·iagen;t. correndo o trato pelo re
ql.iiSltante; 

10. as machinas a,aricolas e . adubos chimicos. á requisição do 
Governo !Federal, dos Estados ou da administração do Acre, até 
duas toneladas de peso, em cada vapor e viagem; 

11, duas toneladas de carga pertencentes ao ·Governo Federal, 
ao do Estado ou á Administração do .<\.cre. não incluindo os obje
ctos mencionados nos paragraphos anteriores; 

12. um ou dois praticas do Governo que fôr ou forem encarre
gados de \"erificar os canaes. 

X.VII 

As tarifas de fretes serão confeccionadas com o abatimento de 
40 % para os gene:ros alimentícios e de 15 % para todas as outras 
mercadorias sobre as tarifas approvadas pelo :Governo para a The 
.&.mazon Steam N avigation Company, Limited, d evendo ser apre
sentadas á approvação do Governo até 90 dias. improrogaveis, con
tados da assignatura do contracto. Para as tarifas de fretes de 
Jllercadorias . ou de outros transportes. por conta do Governo Fe
deral, Estadual ou da Administração do Acre, serão feitos nas novas 
tarifas os abatimentos de 15 %· As ta rifas de passagens não p:>de
rão ser maiores do que as approvadas para a The Amazon ·Steaql 
:Navigation Company, L imited, devendo, para as passagens por 
conta do Governo Federal, Estadual ou da Administração do Acre, 
have_r um abatimento de 30 %. As novas tarifas. serão postas em 
vigor desde ·que sejam approvadas. só poden.do ser alteradas de dois 
em. dois annos pela revisão das mesmas, dé mutuo accõrdo. 

XVIII 
. ~ . 

A. contractante apr-esentará ao seu fiscal , . segundo os mod~los 
~<-.: -.,que.ihe: J9rem apresentados; a. estatística do movimento de passagei
~~~':)'õs,~:'~rga.S, receita e despesa dos vapores, quer nas linhas subven-

[i~~~~:{~:-:J :.~ . ,. · .. ·· . 
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cionadas, quer · nas linhas extra-contracto, discriminadamen~e e. por 
trimestre, obTigando-se. neste particular, a ruinistrar, com brevida
de, a Inspectoria Ceral de -Navegação as informações e dados que 
que lhe forem re . uisitados, afim de servir de base ao certificado que. 
na fórma dos re.gulamentos da Fazenda Nacional, houver de ser 
expedido para o goso de quaesquer favores sobre pagamento de di
reitos aduaneiros, conferidos por lei ás empresas de navegação; 
apresentará. igualmente, a contractante, com a necessaria antece
dcncia, urna relação minuciosa dos generos e artigos destinados ao 
uso e consumo dos navios, passageiros e pessoal de bordo. que tiver 
de importar em cada semestre, com direito áquelles favores. devendo 
a relação ser organizada de accordo com o consumo médio, verifi
~ado nos semestres anteriores, c visada pelo fiscal junto á contra
ctante. 

XIX 

· A's vistorias a que, pelo regulamento das capitanias do's portos. 
estão sujeitos os vapores da contractante, as!\istirá o fiscal junto á 
empresa, sendo o mesmo fiscal a\·ísado com Z4 horas de antece-
dencia. •T 

Além das vistorias regulamentares. ficam os vapores da con
tractante. sujeitos áquelJas que forem julgadas indispensaveis pelo 
fiscal junto á empresa. 

Para ns despesas de fiscalização, entrará a contractante para o 
Thesouro Nacional, por semestres adia~tados, com a quantia de 
J 2.:000$000 annuaes. 

XXI 

Pela inobservanda· das clau!iulas do cont racto, se não fôr prova
da causa de força maior, a contractante ficará suje.ita ás seguintes 
multas: 

1. .. , de quantia igual á importancia que teria de receber, se dei- . 
xar rle fazer alguma das viagen.s deste contracto, que s"eri recindido 
se a. interrupção da~ viagens _exceder o prazo de 90 dias, em qual-
quer linha. · 

2.", ·de 1 :000~ a 2:000$; se a :viagem corueçilda não fõr con
ciuida. caso .em que 11â0 terá diréito á respectiva subvenÇão; se a 
viagem fôr, porém; interrompidà por motivo. de força maior, não 
lhe será imposta a multa, nem deixará de. receber a subvenção de
vida.. ao numero de milhas navegadas, que será calculada pela der
rota entre o ponto inicial da viagém e o log-&r em que se. tiver dado 
o impedimento. . · 

. ·. ~.;, .. de 100$ :t 300$. por prazo d~ 12 hqr~,que ~'c:e~er .ela 11o_ra 
f.txad;l .. par~ a sabida ao vapor rlo~ portos iniciaes e dus das. res-. . .-.
p~cti\~(~:Ca.las. Esse prazo será_·c:On~d~ sópÍé~ie qua~do ~ d~ór~ .. ~ -~ --.~;.:·. 
for rna1or de: tres horas. · · · · . : · ·, · ·,. · 

"": ·;_ .: . .:~ -·:· 
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4.", de 100$ a 200$, por dia de demora na chegada do:> \"a
pores. 

s.·, de 200$ a 400$, pela demora na entrega das malas postaes 
ou pelo máo acondicionamento dellas; de 500$000 em caso de ex-
travio. _ 

6.", de 300$ a 500$, pela infracção ou inobservància de· qual
quer da3· clausulas deste contracto para a qual não haja multa es
pecial . 

As multaS serão impostas pela lnspectoria Cera! de Navegação, 
por proposta do fiscal junto á empresa, com recurso ao :Ministerio 
da Viação e Obras Publicas, e deverão ser pagas na Delegacia Fis
cal do Thes9uru Nacional no Estado do Pará, dentro do prazo de. 
10 dias, a contar do· clia da imposição, ou descontadas da quóta de 
subvenção que a contractante tenha de r~eber. 

XXII 

A contractantc, para garantia de e:'l:ecução do contracto, d!po
. sitará. no Thesouro Nacional, em moeda corrente ou t:m títulos da 

União, a cauçã<J de 80 :000~0, apresentando o respectivo documen
to no acto da assisnatura do contracto ." 

XXIV 

Em retribuição dos serviços acima especificados, a contractante 
receberá uma subvenção annual até 873:948$200, a.:;sim di\·idida : 

A) Linhas com i11icio em BcltJm 

1. Linha de :Manáos ... . ...................... . 
2. Linha de Tapajoz ........ .. ...... . ...... . . . 
3 . Linha de ~{a ué$ . , ... ......... .. . .......... . 
4 . Linha de Soliruõt:s-Javary ... ." . . . .. . . .. . .... . 
5. Linha de. ~ladeira ................ . . : . ..... . 
6. Linha de Purús-Acrc .. . ....... ..... .. : . ... . 
7. Linha do Oyapock .... . . . . ... . .. ........ . . . 
8. Linha de Pirabas ............... . ...•...... 

22:2~ 
15:780$000 
18:979$200 
63:000~000 
46:125$000 
92:132$000 

170:820$000 
46 :800$000 .. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473:836$200 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

B) L inhas (!.IJ/1 inicio em M. uuúos 

Linha dos Autaze;; ............... . ....... .. . 
.Linha do Rio Negro ................... . . ... . 
Linha do l\f:...dei ra . .. . ................. . .. . 
Linha do ]apurá .. . .. . ........ : .. ......... . . 
Linha do Purús-Acre .............. . .. . ... . . 
Linha do }u_ruá ... . : . .. . ..... .. ...... .. . .. . 

39 :000~o:J 
60 :912$000 
20:100$000 
93:120$000 
70:100$000 

. . 116 :880$000 

Total .. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 400:112$000 

Total geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873 :948$200 
-·-· ; . ~ 

., 
: ·-:.: ··.·-· .. . 
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Os pagamentos da subvenção serão feitos no Thesouro Nacio
tlal, mensalmente, segundo o numero de milhas effectivamente na
vegadas multiplicado pelo valot" da milha, e de ac:cot"do com as dis
posições da clausula II, no que respeita ás linhas do Put"ús..:Acre e 
do Juruá; pan recebei-a, a contractante didgirá ~ requerimento 
ao Ministro da Viação e Obras Publicas. acompanhado dos attesta
dos comprobatorios do serviço, passados pelo fiscal junto á con
tractante, no qual se determinará o numero de milhas navegadas, e 
visados pelo inspe.ctot" geral de Navegação. 

XXV 

De conformidade com a sub.,·enção estipulada na clausula ante
l ior vat"a cada linha e segundo a sua e..xtensão, mareada; na .clau3ula 
lV; o pre<:o de milha navegada fica assim dcterminaclo ; 

a) Linhas de Manias e do Tapajoz . . ........ . ...... . 
b.) iLinha de Mau és ....... . ............... . .......... . 
c) Linhas de Juruá e Punís-Acre ........ .. .. .... .. .. 
tf.) Linha do Javary ·- ....... .. .. . .... ... .... .... .... . 
e) Linhas de Juruã · e Pi.rús-~cre . ... . ............... . 
f) Linhas de J apurá e Autaze.s .. .. .... .. ...... . ....... . 
g) Linha do Rio Negro .............................. .. 
/1) Linhas do Oyapock c de Pirabas .... ... . . . ....... . 

1$000 
1$?...00 
~ 
1$500 
2$000 
5$000 
6$000 
6$500 

A cootractante apresentará, quando tmctar o serviço, UJll map
pa dt>monstrativo da di.st:mcia, em cada linha, entre os portos de 
partiria e os das escalas, até os respectivos termos, de accórdo com o 
disposto na clausula II. 

XXVII 

A co!ltractante obriga-se a estabelecer com ·as empr~s de na
vt:gação que servem os portos de Belém, no Pa.ci, ~ ~!anáos, no 
Amazonas. o trafego mutuo e bem assim com as estradas de ferro 
que venham ter a portos servidos pela cçntractante, acautelado$ os 
ínteresse,; íiscaes. na conformidade do que iôr estabelecido pelo \1i-
nisterio da Fazenda. · 

Os accordos promovidos pela contractante serão submettidos á 
appro\'ação do Governo ames d~ ;:e tornarem definitivos. . . . 

XXVIII 

O contracto durará pelo prazo' de dez annos, contado da data da 
assignatura do me!!mo. . · 

XXIX 

Em caso de desintelligencia sobre a imerpretac;ão de clausulas 
do CO!!tracto entre o Cavemo e a contractante. será a questão S\lb-
meniaa ~o Ministro da ' Viação c Obras Publicas. : · _ ~ 
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Se a contractante não se conformar com a resolução deste, será 
a que:~tão resolvida por arbi·tramento, segundo ai formulas legaei. 

Fi~:a entenuiuu qu~ as questões previstas ou resolvidas, em 
clausula do contracto, como as de multa, rescisão e outras, nã:o são 
~.:omprehendidas na presente clausula. 

A concessionaria não poderá transferir o· seu contracto sem 
·prévia autori.:ação .do Govemo. 

XXXI 

A contractante obriga-se a cumprir fielmente todos os rc:· 
gulamentos c uc e.'<istcm ou Yiercm a existir. reiererentes e applica
·:eis ao sen·iço de navegação que lhe é concedido e que não fo rJ!Ul 
contrarias _ás presentes c;lausulas. 

Rio ele Janeiro. 7 de Agosto de 1912. 
ça11•cs. · 

José Barbosa Gon-

O contracto a que se refere o pretente Decreto foi assignado 
em 31 de A~isto de 1912. tendo sido incluídas mais as seg-uintes 
clausulas: 

Trigesima segunda - O pre$ente contracto, estando sujeito 
ao sello proporcional c não se podendo preferir o valor total e.."acto, 
sobre o qual deve assentar a deduçÃo do respectivo imposto. a con
cessionaria. de accordo com a regra do artigo quarto, numero de
zesete. do Decreto numero Ires mil quinhentos e sessenta e quatro, 
de vinte e dois de Janeiro de mil no'{ccentos. o pagará parcellada
mente por occasião do recebimento, no Thesouro Nacional, das sub
veoc;í5es mensaes que lhe couberem, conforme as ordens deste ~fi
nistel"io. 

Trigesima terceira - A despesa que decorre da clausula Y!ge
simll. quarta c'lo presente contracto será paga, oeste e..xercicio, por 
conta das consigna<;Ões da verba quarta da vigente lei orçamentaria, 
que sob o titulo .....; "Subvenção de Companhias de Navegação" -
se de~tinam respectivamente - "ao ser.·iço de navegação do rio 
Amazona<; e outros nos Estados do Pará e Amazona;:;" - c ~' para 
augmento e me~horia do serviço de na,•e.ga<;ão do Amazonas e seus 
tributarias". Nos exercicios seguinte~ essa mesma despesa será lc

.vada á conta dos creditos consigna,do.:~ nas respectiv:l.s leis orça
mentarias 'pa'ra o mesmo fim. 

E' lido e vae a imprimir o seguinte 

PARECER 

N."26·- 1935 

( 1. • Legislatura) 

ne/crmina o registro· do contracto firmado entre· ã Dircclorin -de 
' ~ Protecção -á ~11atenâdadc c á b~fa11cia e Heuriquc A.k·cs, de lo

. · · ·-.cação. do_ prcdio n. · 63. da rua ·Mauá., nesta cidade . . . 
--~. -~;: .... _. . . . ..: 
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(Tomada de Contas 13 - l. • Legislatura) 

1) Em 16 de Março de 1935, Henrique Alves da Silva con
tractou alugar á Directoria de Protecção á Maternidade e á Infan
cia o predio n. 63, da rua Mau:í., o~de funcciona um consultoria 
daqueUa directoria. O aluguel seria de 420$000 mcnsacs, com pra
zo até 31 de De.zembro· cl~: 1935, a ser renovado se fosse votado ou 
aberto credito para custeio da referida · despeza. e se fosse conve
niente aos trabalhos da. Dircctoria. Constam· essas e outras clausu
las· do termo lav1·ado no livro proprio, da Directoria ·interessada. 
o· contracto foi publicado em 22 de Março de 1935, conforme se vê 
do Diario Official, â pag. 5.925. 

2) Em sessão de 22 de Abril, o ·Tribunal de · Contas re
cusou registro a esse contracto, por dois fundamentos: não ter. sido · 
r.ublicado no prazo legal e não existir prova de ser procurador do 
proprietario quem assignou por elle .. 

3) O Ministe::rio da Educação e:: Saude Publica 'p~:diu re~onside
ração do acto do Tribunal. A Directoria de Contabilidade daquelle 
:Ministerio apresentou esda'rccimcntos , uanto á publicação e enviou 
uma. certidão da publica forma da procuração do proprietario a seu 
representante no mencionado contracto. 

4) O Tribunal mo.nteve a decisão, já agora pelo fundamento 
de que o procurador do proprietario era Antonio ~fanoel da Fonseca, 
confonne se vê da procuração, e não Antonio Manoel de Fernan
~le,;: como consta da copia do comraeto. e das publicações feitas. 

5) Submettido o caso á. Camara dos Deputados, ~sta. Comm is
são de Tomada de Contas requisitou do Ministerio de Educação e 
Saude. Publica copia authentica do contracto, sendo aitendida a re
quisição. 

6) Quanto ao prazo da publicação. o Tribunal de Contas 
acceitou. segw1do se deduz do officio n. 3233, de 25 de Junho, a e."
plícactão da Directoria de Contabilidade do ·Ministerio. Realmente. 
celebrado .o contracto em 16 de ~1arço e feita a publicação a 22, não 
havia passado ainda o prazo de dez dias a que se reíere o 'lrt. 789 · 
do -Codigo de Contabilidade. 

7) O segundo fundamento dâ recusa do ·Registro parece que 
tambem não deve subsistir. Se -é verdade que, nas publicações,· o nome 
do procurador é Antonio .~faria de .Fernandes, não menos verdade e: 
ljue, no termo lavrado. cuja copia o Ministerio forneceu a esta Com
m!ssão, esse procurador assignou Antonio Manoel da .Fonseca, jus
tc.mente o seu nome, segundo o documento enyiado ao Tribunal. 

· 8) Houve. na publicação. um erro. banal, facilmente e.xplica
vel, e que nenhuma consequencia pode ter sobre a validade da ésti
pulação. O funccionario que copiou o contracto, quando repetiu o 
nome do procurador, na assignatura, em vez de Antonio Manoel 
da Fonseca,. escreveu Antonio Mano'el de Fernandes. :Mas·. o. nome . -,; '·· 

... . :: .... . ~ ........ ~ 
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do proprietario por elle representado está cert<f: é Henrique Alves 
da Silva. O Tribunal de Contas não fez menção desse equivoco na 
printeira decisão denegatoria do registro, mesmo porque não co
nhecia o instrumento do mandato. Se o mencionasse, facil teria 
sido ao ' l\finisterio desfazer a duvida. 

9) Por estes fundamentos, a Commissão de Tc;>mada de Contas 
é de parecer que se reforme a decisão do Tribunal de Contas e, em 
conclusão .. - que seja ~eterminado o registro do contracto firmado 
em 16 de .Março de 1935. entre a Directoria de Protecc;ão á Mater
nidade il ' Infancia. (Ministerio da Educação e Saude Publica) e 
Henrique Alves da Silva, de locação do predio u. 63 da nta M:l.ltá, 
nesta cidade . 

Sala das Commissões, 12 de ,Setembro de 1935. - Vieira J!ar
CJI:cs. Presidente. ·- Francisco Gonçalr·cs .. Relator. - lvloracs Pai
-;c:. - Ubt~ldo Ramo/./lclc. - Frederico Wolffcnbutlc-1. - Moac~•r 
Barbusu. - Dcmws Orti: . 

Lf.GISI...AÇ:\0 ClT<tDA 

Art. 789, do Codigo de Contabilidade: "Os contractos celebra

dos pelo Governo serão publicados no Diario Official, dentro de dez 
dias de sua assignatura, em igual pruc. a contar da publicac;ão, re
mettidos ao Tribunal de Contas. em protocollo, do qual constem o 
dia e hora da entrega:" · 

:O.tll'lst'F.RtO DA EDUCAÇÃO t: SAUDE Pl...-RI..lC.A 

Directoria ác Protccç:à~ á Matcmidadc c- á lnfaucia. 

Termo de contracto celebrado entre a Directoria de Protecção á 
~faternidade e á Infancia e o ~enhor Henrique Alves da Silva, 
para locação do predio numero sessenta e tres da rua :Ylauá. 
onde funcciona um consultoria da citarla clirectoria. 

No dia dezeseis <lo mez de :\iar<;o de mil novecentos e trinta 
e cinco. compáreceu na séde da Directoria de . Protceçào :i. :\fa
ternidade c á Infancia o Senhor Henrique Alves da SiiYa, domici
jiado nesta capital á rua Mauá numero sessenta e cinco (65), pro
r-rietario do predio numero sessenta c tres (63j . da rua :VIauá e pe
r.mt~: o doutor Olympio Olinto de Oliveira. director de Protecção á 
Maternidade e á. Infancia, declarou que. alugava o referido immovel 
para no mesmo continuar installado nm consultoria da referida di
r~ctoria, n1ediante as condições seguintes: 

Primeira - O aluguel será de quatrocentos c vinte mil réis 
(420$000) mensaes, pago no Thesouro Nacional. 

.- ~eguncla - To<l.os os reparos e obras de que c-ctrecer o referido 
_......._ -... - :.. ... : 

: .-.,.· ... -
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immo\·el serão feitos pelo proprietario, co01petindo á Directoria de 
Protecção á ·Maternidade e á Infancia sómente a parte referente ao 
.asseio e conservação. 

Terceira - .() presente contracto vigorará até trinta e um ( 31) 
-. de dezembro de mil novecentos e trinta e cinco ( 1935) e será reno

vado nos dois (2) annos subsequentes uma vez votado ou aberto 
credito para o cust.eio da referida despesa e se isso fôr conveniente 
2.05 trabalhos da. Directoria de Protecçáo i Maternidade e á Infan
cia, sendo rescindido immediatamente se não forem votados ou aber
tos os quantitativos preciso·s, sem que dahi resulte onus de qual
quer especie para a .União. -Findo o contracto poderá a · Directoria de 

· Protccção á l\Ia t!!midacle e á Infancia occupar até mais seis mez.es 
CJ referido immovel, ficando livre 'á mesma o direito de retirar ·o~ 
apparelhos e as installações que no mesmo tenha collocado. 

Quarta - O presente contracto cuja minuta. foi definitivamente 
approvada pelo senhor director geral de Cqntabilidade do Ministe.rio 
da .Educação e Saude Publica, de accôrdo com a delegação que lhe 
ioi outorgada, só entrará em vigor depois de registrado pelo Tri
bunal de Contas, não se responsabilizando a União por qualquer 
indemniznção se aquellt ir!s~tuto deneg<~.r o respecti~·u registro. 

Quinta.- A despesa resultante da assignatura deste contracto 
correrá por conta da sub-consignação num~ro sct: (7) da verba 
quatorze ( 14) do artigo setimo (7.") do orçamento d;~. despesa para 
o corrente e.xercicio, da c.ual foi pre\·iamente deduzida. 

Sexta - O fõro federal dest-o~. capital onde o contractante tem 
domicilio le!,-al será o competente pa1'a dirinlir qualquer questão que 
se suscite na execução do presente contracto. 

Sctima - O seHo proporcional do presente contractu será co
brado no acto de sua assignatura. 

E por estarem accórdes. lavrou-se o presente contracto que vac 
-assig-d.do pelas parte~ comractantes, pelas testemunhas e por mim. 

Sobre estampilhas federaes no valor de dezoito mil réis ( 18$000) 
.e \lm sello de Educa<;ito estava escripto : .Rio de Janeiro_. 16 de ~hn;o 
de 1935. - P. p. A1nonio ~1anuel de .Fernandes. --:- .Q!imo de Oli
veira, D•·. directur. 'l'estemunhas: Sebastião Honorato da Silva. -
J arbas ~lachado Alves - Al~ira Sampaio ~Iattos. 

Nada mais consta do termo 3upra, cuja copia foi fielmente ex
~rahida do livr o de contractos desta c\irectoria á il$. 6i \·erso e 68. 

Secretaria ela Directoria ele Protecção á ) latcrnidade e á rn-
f=cia, lS ele Março de 1935. Confere. Sebast ião Houorato, 
d:-.ctylographo. · 

~fll'LS'1'1::K10 DA El>t.:C.\Ç\o J: S.\UJJE rGIJLIC~\ 

Dir,•ctoria de P-rotccÇão á. Matcmidade c <i l11jlmcia 

Termo ele contracto celebrado entre a Directoria de Protecção i 
:\llatemil'lllde e :i. Infaocia e o Senhor .Henriqu:: . \I vc3 da Sih:a 
p<~.ra loca~ão do pre.dio numero sessenta. e tre.s da rua ~·buá, 
onde funcciona um con:;ultorio Cla .citada directoria. 
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. ~o di~ dezeseis do mez de Março de mil novecentos e trinta e 
cinco, compareceu na séde da Directoria de Protecção á ~Iaternida
dc e á Infancia o .Senhor Hénrique Aives da Silva, domiciliado 
t!esta capital á rua .:1\fauá numero sessen ta e cinco ( 65), proprie
tario do predio numero se.<;senta e tres (63) da rua Mauá e perante 
o doutor Olympio Olinto de ·Oliveira, director de P rotecção á. Ma
ternidade á. Infancia. declarou que aluga\·a o referido immovel para, 
uo mesmo,_ continuar installado um consultoriõ da referida directoria, 
mediante a.s condições seguintes: . 

Primeira - O aluguel de quatrocentos e "vinte mil réis ( 420$000) 
mensaes, pago no Thesouro NacionaL · 

· se._o-unda - Todos os r eparos e obra:; de que carecer o referido 
immovel se.rão feitos pelo. proprictario, ~ompetindo á Directoria de 
}'rotecção á ·Maternidade e á. I11fancia sómente a parte referente ao 
a~seio e conservação. 

Terceira - O presente contraeto vigorará até trinta e um (31) 
de .Dezembro de mil novecentos e trinta e cinco ( 1935) e será reno
vado nos dois (2) annos subsequentes uma vez votado ou aberto 
credito para o custeio da referida despe.t.."'. e se isso fõr conveniente 
uos trabalhos da Directoria de P rotecção á lVIaternidade e á In
iancia. sendo rescindido immediatamente !;C não forem votados ou 
aiJtrtO!; os r1uantitativos precisos, sem que tlahi resulte onus de 
qualquer espe.cie para a União. Findo o contracto poderá a Dire
ctoria de Protecc;ão á :Maternidade e á Infancia occupar até mais 
!'eis mezes o ref~rido immovel, ficando livre .it mesma o di reito de 
reti.-ar os apparelhos e as installações que no mesmo tenha collo
cado·. 

Quarta - Q presente contracto, cuja minuta foi definitivamen
te approvada pelo senhor director geral de Cnnt:thilidade do J.1 ini.;
terio da Educação e Saude Publica. de accordo com a delegação 
que lhe foi outorgada, só entl'ará em Yigor depois de registrado pelo 
Tribunal de 'Contas, não se responsabilizando a União por qualquer 
indemnização se aquelle instituto denegar o respectivo registro. 

Quinta - A despesa resultante da assignatura deste contrato 
correrá por conta da sub-consignação numero sete (7) ela verba 
quatorze (14) do artigo (7.0

) do orçamento da de.,pesa para o cor
rtnte e..'Cercicio, da qual foi previamente deduzida. 

Sexta - O íõro feder al desta capital onde o contractante tem 
domicilio legal, será o competente para dirimir qualquer questão 'que 
se suscite na execução do presente contracto . 

. Setima - O sello proporcional do presen.te contract0 será co
brado no acto de sua assignatüm. 

E por. estarem accórdes, laYrou-se o presente contracto que vae 
assignado pelas parte~ contractantes, pelas testemunhas e por mim. 
Alzira Sampaio .M atto~, encarregada do ·archi\·o desta Dir~ctoria . 

Sobre estampilhas federaes ·no ,-alor de dezoito mil réis (18$000) 
·c um, ·sello de Educação, estaYa escripto. Rio de Janeiro, 16 de Mar-
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ço <Íe 1935.- P . p . Anto1Jio Manoel Fernandes. - Olinto de Oli
-.,·eira., .Dr. Director. Testemunhas: Sebastião Honora.to da Silva. -
"}afbas Machado .'\lves. - A1zira Sampaio Mattos, a encarregad<>. 
do a.rchivo . 

Nada mais i:onsta do termo supra. cuja cópia foi fielmente ex- · 
trahida do livro de contractos desta directoria a fls. 67 verso e 68. 

Secretaria da .Directoria de Protecc;ão á :Maternidade e á In
fancia, 18 de Março de 1935. - Confere. - Sebastião Ho1Jorato. 
dactylographo. 

Secretaria da Directoria de Protec~ão .á )Iatemidade e á Iu
fancia, 25 de .Março de 1935. - Yisto, Director, Olillto de Oliveira, 

· -Confere. Sebastião Ho11orato da Sil-;,·a, pelo escripturario. 

O S:r;. Presidente - Está finda .a leitura do expediente. 

O Sr. Barros Penteado .(Pda. ordrm) ...:.. Sr. Presidente, 
infom10 a V. Ex. que o nobre Deputado Sr. Motta Lima, membro 
da Comm.issão de Obras Publicas, na peuultima rennião aü n:aliza
da, cornmuuicou ter de se ausentar desta capital por algum tempo . 

Afim de que não haja.a falta de um membro na referida Com.-
missâ'>, peço a V. Ex. dêsignar unLsubstituto provisorio. . 

o· Sr. P residente - Tem a palavra o Sr . .,-1.cylino de Leão. 
·primeiro orador inscripto na hora do Expediente . 

O Sr. Acylino de Leão - Sr. Presidente, antecipando o 
meu apoio ao projecto do illustre Deputado Sr. Rena1:o Barbosa, 
venho affirmar, mais uma vez, a utilidade da colonísação japonez'!
oa. Amazonia, aliás, a unica possível no momento presente pelas ra
zões ,_ue C.'i:pcndi: tentativas frustadas de i=igração europ~a. 
afastamento do Nordestino pela. melhoria do Nord~ste e falta· de 
attracção da Amazonia empobrecida. 

O colono japone.z adapta-se bem no Pará, li;a,ndo-se aos natu
r:fes, cujo typo, oriundo dos Tapuyas, é muito semelhante, mais 
intdligentl!s, mais probos, e ;~.té mais brancos que os portuguezes. 

O SK. D1:-<rz JuxioR - A respeito do período da infiltração 
portugueza no Japão. tive opportunidade de colher observações muito 
c:uiosas. d~ parte do Embaixâdor Japan~, em Portugal. Disse-me 
elle que voltava pela terceira ve.z a Lisboa pt:la necessidade de re
l'nir melhores informes sobre aqúelle aspecto da vida do seu paiz, 
ilO tempo dos descobrimelltOS marititnOS, .Chegá.mo:;, entãO, a esta 
conclusão: os Portuguezes puderam influir., politicament:!, entre os 
japonezes, por cerca de· trinta anz:tos. tornando-se, por subtilezas e 
habilidades, O!; intermediarios nas querellas do Povo com os senhó

. res .feudaes. Y!as, quando os japon~zes se advertiram de que aquel-
ies dissídios eram causados. pelos proprios portuguezes. no intuito de 
se tornarem · necess<~rios c se enraizar~m, coa:;-ir:!nt-nos a dei:-..-ar o 
paiz. Sama 2\-Im ia ele Naga.saki ainda rec:onla. a pre\iença dos pon:Ü
guezes no Japão e o seu grande papel na •ida do grande povo oritm
tal, uo que dão testemunho os 4.000 vocabulos - <:. não 300, como 
;:.f;_irmat)l certos philologos - por ellcs .ali dei:"<ados, cc.nsoante o ._ 
dizer daquelle proprio dipl<:Jmata e homem de -scjencia. 

.. ~=- r" •• :.• • 

... . . .. . .... 
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O SR. ACYLINO. DE LEÃO - Aliás, os Portuguezes dessa 
época fazem, todos, ~ogios ao:; Japonezes, ·especialmente d_o ponto 
dt: vista dt: suas qualid~~es moraes . 

O SR. D1NIZ Ju.:ooR - Os proprios chinezes. 
O SR. AJOYLINO DE LEÃO - :Os que falaram contra são 

inimigos declarados ou disfarçados, que escondem a sua animo!\i
dade com palavras sonoras ou recursos eruditos de biologistas ou 
sociologós tendenciosos. 

Não me moveram es:;as opiniões. 
No Sul e no ·Centro-Sul·do Brasil de\·emos, de prefetencia, es

colher a immigra<;ão européa. porque o europeu lá lie adapta á ma
ravilha. e, crtt7.itndo c01i1 os nacionacs. ou com os amardlos, obtem-
se um typo homogeneo pela mestic;agem . . · 

.O .SR. RENATO B.\RBOS.\ - Essa adaptac;ão ã maravilha é que 
acho muito difficil . · . · 

O SR . .NOYLINO DE LEÃO - No Sul e no Centro-Sul do 
Brasil devemos preferir o Européu; agora, colonizemos o e.xtremo 
norte com o Japonez. · · 

O .SR. RENATO BARBOSA- E por que não com as raças do 
~'l'!diterraneo, que se ada?tam de maneira notavel <t qualquer clima? 

O SR. A'OY.LI NO DE LEAO - SL't V. EX. tivesse oul."ido 
rueu primeiro discurso. certamente haveria de notar que demons
t rei, com dados, havermos tent<tdo no Par.ã, por duas vezes, a colo
nização medíterr.anea, e que nem Hespanhóes. nem Italianos, se 
adaptaram. sobretudo á vida rural. . · 

O SR. REN"ATO B.\RJ:OSA - E os ponuguezes ? 
O SR. AICYLINO DE LEÃO - Esses ficam na cidade, fa

zendo commercio. Quando sabem de .Portugal não é para plantar 
batatas. mas . .;im, para ganhar dinheiro como commerciantes no 
Pará. No meu Estado. f icam, no maximo, em r edor das cidaut:~, 

plantando hortaliças ou vendendo leite; para a viela rural inten;;a do 
interior n~o vão. 

A mim me parece qLle, quando deixam a· terra, não é mais com 
c.. idéa de se dedicarem á vida rural, porque della estão farto:>. Que
rem v ir para. o commercio ten tar a. vida mais facih11ente, afim de 
voltarem ricos, o que, na maior parte das vezes, não pi!.$;;a de iUusãu. 

No extremo Norte- dizia eu - colonizemos com o }apo:1ez. 
mais sol.>rio e adaptavel i alimentação local, n:ais paciente com as 
difficuldades da terra bravia, mai:~ acostumado às privac;ões e ás 
vicissitudes da luta pela vida. Lá encontrará elle gente semelhante . 

. com a qual facilmt:nte se ligará, adaptando-se ao nosso m~io. 
Com a colonização japoneza teremos t:unbem o beneficio do · 

saneam~nto, porque as proprias companhias de immigraçào se in
cubem de realizai-o. 1:VIelhoranmos a,; nossas condiçõe,; alimenticias 
locaes. porqlte o J aponex planta, coisa que o Tapuyo de;> Pará não 
sabe fazer: Fomentaremos a producçào e. com isso. advirá o enri
<!uecimento da re~ão e melhoria c;la;; condições de vida na terra .des-

· J,ravada. 
O Europeu será. então, attrahido, etkontrando o meio mais pro

}>Ício á súa adaptação e desem·oh·imento . 
: Estou convencido de que o moth·o da não adaptação do Euro-

. . peu. ~o e.'Ctremo Norte é, sobrétudo, a questão alimenticia. Não te
:: ·..: IJlOS, .na -vida rural, alimento para os Europeus, ~ois não lhes po-

... --
~ .. ·. :~ ~ .... ~ -
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d~os dar pão, carne, macarrão, as substancias. emfim, a que está. 
acostumado a-usar na Europ:1. 

O SR. Dum~ ]vl:'IOR - E os rebanhos de -Marajó? 
O SR. NOYLINO DE LEAO - !Ik~-o dizer a V. Ex. que na 

Amazonia - é coisa que precisamos conhecer - os nucleos de po
pula.ção são muito distanciados uns dos outros e que, em certos lo

.. _ gare,s daque11a região
1 

ha gente que 11unca viu um cavallo, apenas 
conhece a canôa ! 

.Fala-:<~ na idbl política rpte traz o Japon~ de conservar-se eter
namente íiel á patria de origem. Só p6de acredirar em semelhante 
co:sa quem não fór propriamente biologista, porque sabemos a in

. flucncia c::..-traordinaria do n1eio para moditic.-u os individuus,. so-
. brerudo no pon.to de v_ista intellectual' e sentitru:ntal. · · · 

E' dt: Jean )larqués- Riviere, em L'Urss daus /e Mo11de, este 
conceito: (Lê). 

"L'influence géographique est três forte sur les ha
bitans d'un pays; à la. steppe conrespondra l'bomme du dé
sert, le nomade .. =lUÍ ignore le temps et qui gardc en lui un 
appel sauvage, proche de cette terre dont l'borizon ne 
change jamais. . 

A la· montague les ra.ces se durciront dans l'effort 
quotiditn: à la mer. elles apprendront !e commerce loin
tain, l'aventw'e, la recherche des débouchés. 

Ainsi la terre modele l'hotnme qui I'habite." 

. Ora. o "habit:lt" é completan1cnte differente. A idéa política 
do Japoncz é produzida no ambito apertado úa patria. montanheza. 
Elle encontra, em nosso meio, vastas planices, amplas florestas, em 
que o homem se sente só e humilde, no meio daquclla g-randeza. O 
"habitat" é completamente differente . Elle tem de mudar, fatal
mente. queira ou não. 

O Brasil não terá unidade racial devido á sua cnonne exten
são e :.o E eu variado c1 i ma: · terá a mesma lingua, a continuidade da 
tei-ra sob o mesmo regime de govern-:-: uma religi;j'l por assim dizer 
unica, a catholica. e o sentimento uno de fraternidade e de patria 
cummum . Aliás. tal facto não é isolado. A Frnnça. a ltalia e a 
Hespanha são grandes nacionalidades que não teem unidade ethnica. 
Na Suissa. ha tres povo~. falando tres linguas diversas. Na Finl:ln
dia. ha duas ralias anragonicas. que não se comprchendem verbal
mente. havendo necessidade de interpretes no Parlamento. A Rus
s:ia. e!'SC immenso pa.i7., é Ulll :1montoado de povos falando um sem 
OUI!.'ero de liu~ua,;. ligados· apenas pelo solo_ e pelas ideologias 
políticas. 

5e o :.'dongol, na .-\sia. não impediu a unidadt: russa, por que 
l1a de o Jap~nez. na America. impedir a nossa ? Além do que, o 
Japonez não é raça pura. de modo que é uma fantasia acreditar: 
ne~~a persiste[lcia racial que se alardeia. 

. O S.R. Dzx1z Ju~IOR- E' uma fusão de tr~ raças: o Aryano, . · · 
o ').{ongol e o _'Preto ua ).J:icronesia. . . : · . 
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O. SR. ACYLINO DE LEÃO - Ora, a nça japoneza. nio 
. póde ser inassimilavel, inadaptavel, como querem seus contraries. 
Isso st:ria uma coisa mi raculosa. por a~sim dizer, que não tem e.xis
tido na Humanidade. 

O Romano, apesar de sua soberba ~ das suas legiões, não pro
· ~luziu Romanos na lheria nem na Gallia. O Hcspanhol, apesar de 
sua linhagem e pro~apia, não procreou o Hespaohol no Novo Mun
do . O lnglez mesmo, com sua presumpção e os seu puritanos, ge
rou o yankce, differente no physico e no moral. 

Só o Japonez é que seria Cilpa7. de mudar de habitat e conser
' -ar aquella idéa de patria, tão absorv~::nte que nem nos t.ilhos, nem 

·nos netos, nem nos bisnetos desappareceria ? Não é possível . 
Eu 'ligo á influencia da terra,. do meio, como factor predomi

nante na uacionaliza~ão dos indivíduos. quaesquer que sejam . Nas
cido e vivendo em terra tropical, observo que mil"ha gente, quando 
~e exila. mesmo que seja c."ilio voluntario e desejado, sua nostal

·gia C: como que w:-~ phenomeno organico das prof)rias cellulas, dos 
proprios humores abolidos . 

Um gTandc espírito brasileiro. dos maiores talentos da nova 
geração, o Sr. Menotti del Picchia, liga o apêgo á nova terra a 
razões psychologicas 1:: t:conomicas. Elle ·1'ala no total assimilação 
<lo advcna: (!.é) · 

"Deve o Brasil ao genio da colonização portugueza a acolhe
dora ainbiencia espir itual com a. qual recl!be o elemento humano 
polygenetico que quasi instantaneamentt: se intt:gra na sua mes
clada raça . .'\ ausencia de preconceitos de côr, ce credo e de ori
gem, não é sómente uma força de attracc;ão como uma energia Yiva 
de assimilação do emigrado . 

A macer:u;ão dos typos humanos operada na já. vultosa massa 
que fórn1a a população nacional. preparou o ~:tranho chimismo 
ethnico e psychologico que tornou possível a immediata fixação do 
alienígena ·em nosso sólo e sua admiravel reducção. 

Se esse é o factor capital da absorpção dos typos de outros cli
mas em nossa terra . outro, não menos importante, concorre para 
o " brasileiramento" do metéque: o facto de sermos uma civiliza
ção que elabora suas phases iniciaes. solicitand~ ·assim o immedia
.to concurso rle cooperação do adYcna. o qual percebe que crêa um 
relatiYo direito de posse á e."\."Pressão dessa ch·ili7.a<;ão processada 
-nesta faixa do continente. 

O emigrante ;' não encontra tudo feito". Elle concorre. com sua 
intelligencia e trabalho. na realiT.a<;ão de alguma coisa. Não re
presenta um ser parasitado, auferinclo as vant;u;-ens de uma chd
lização secularmente estracti iicadi. Enquadra7se na .luta. quer no 
sector agTicola. quer no sector .industrial. E, sommada sua porção 
de actividade creadora ao acen•o commum, elle não vê mais, nesse 
acervo. apenas a parcella da sua contribuição. Por um phenomeno 
expre.ssivo de orgulho totaliza seu amor nesse rodo, como se fósse 
obra sua . E .. radicado a tat patrimonio material c espiritual; crêa, 
por assim dizer. um ."nativismo psychologico", que o liga á histe
ria e á tradição da nacionalidade: E' por isso que os filhos dos 
immigrante.s se sentem tão fundidos no "espírito da terra", que 
quando se referem aos seus maiores, aos heróes ra-ciaes, aos gTa.ndes 

· feitos historicos, jámais nomeiam os que glorificam a sua patria 
,. 
~· ... 
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de or~gem àncestral. Falam das COÍSii.S, uos homens e- dos feitos 
da patria nova, tal qual se uma longa cadeia de avoengos indígenas 
illnstra3se a sna prosapia. 

Esse phenomeno .; curioso e elucidativo. Diz em eloquencia da 
total assimilação 'do adz·.·na. 

E é natural que seja assim. Pl'imeiro porque. se elle remontar 
á histeria, verificará. o acerto da famosa phrase do Dr. Washington 
Luis, quando, estudando a situação do emigrado com relação á 
patria creada pela colonização occidental, affirmou: " T odos são, 
em ultima analysc. estrangeiros no Brasil, com a differcnc;a que 
uns vieram. antes e outros depois." · 

De facto: o elemento authoctone, o Indio, 'não. foi um factor 
de civilização. A histeria desta ·grande patria nasceu· com a auda
cia dos descobridores. Sua dilatação territorial .e sua christianiza
ção foi obra latina. logo, de elemeotos humanos emigrados. E. essa 
historia não é millenar. Não se perde na noite dos tempos. E' de 
hontem. Tudo o que póde differencia.r, pois, o tnais velho povoador 
do nO'I;o emigrado, é apenas o facto de ter o prin1eiro transposto, 
pelos seus avós. alguns sentlos antes, o ominho liquido do qceano. 
O berço europeu é identico ao forasteiro de hoje e ao colono de 
hontcm. 

Em segundo Jogar ha a ponderar: a extensão territorial do 
Paiz renova. nos rincões virgens. o drama e a histeria dos pionei
ros de Pernambuco, de São Vicente c dl! Guanabara. A mesma luta 
contra o sertão, a mesma necessidade de improvisar, a vida dentro 
da terra deserta. Nas cidades antigas, ha uma renovação a crear; 
nas cidades nova.s.. iniciativas inéditas a emprehcnder. 

O emigrado, no Brasil, não fica á margem de uma organiza
<;ão em que elle é demais. como no mundo europeu. Ao contrario, 
torna-se logo uma cellu\a viva e activa do grande organismo em 
formação. Não é um adventício indesejavel; é uma energia ne· 
ces!;aria. Nilo é 1ltn usurpador ardiloso; é um braço chamado a 
ajudar. a pr eparar a grande patria do futuro. 

Para uma e.'\."tensão territorial de oito milhões de kilometros 
quadrados, comparecem apenas 40 milhões de creaturas. O pro
blema moral do . emigrante póo:le ser inscripto nesses simples dados, 
dos quaes qualquer intelligencia primaria tira sem esforço todas 
a!' consequencias. O hO'mcm que procura. tal terra rüio é um con
corrente: é um collabOJ'C!ÓDr. Ha muito o que fazer no vasto de
serto povoado apenas por féras e florestas que são as regiões inex
ploradas. Ha muito que ajudar nos nucleos de população ainda ra-
refeita. . · . 

A densidade demographica onde o progresso economico é ·maior; 
atira para 1iS partes menos habilitadãs os elementos emigrados • . · 
Onde a organização é mais ou mcno3 perfeita, elle não encontra Jo
gar. E' claro. portanto, que o forasteiro não é um concurrente. Só 
o é quando melhor dotado de cultura ou de technica. Nesse caso, 
porém, não se torna um .concurrente: torna-se um elemento neces
sario ao progresso e um á communidade. 

Um dos factos - senão o unico ou maior - de fL~ção do 
advena., é o intert:Sse, o interesse má teria!. O homem se radica· á . · · ·X 
terra pela posse de bens. O Paiz offerece a todo o trabalhador ho/ ·: ···.: 
nesta· e parcimonioso e~sa opportunidade . Mais que a offerece::-'élã:.:-:''~/ ·, 
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meios, quasi gratuitos, como nos nucleos coloniaes, para essa im
nlediata posse. Todo o emigrante é, mais ou menos, um elemento 
humõ1ulo eliminado na sua patria de orig~m. E' um e.xp~lido ~ 
luta economica. Se elle .. encontra, na patria nova que elegeu, a pos- -
sibilidade ou a realidade dessa posse, do seu proprio subconsciente. 
re.~lta uma força de gratidão e de s~gurança que o prende á terra. 
A assimilação se opera pelo interesse. E como a ambiencia psycho
lo:;-ica que o· rodeia não lhe é hostil, pelo contrario, lhe é propicia, 
tal ·integraçáo se opera tambem animicamente. Não é artificial nem 
calculista o ~mor exaltado que muitos velhos emigrados manifes- · 
tam pelo nosso Paiz. Esse amor é a resultante logica do seu drama 
de emigr:içãÕ. de egresso da patria de origem. que lhe foi madraSta. 

Não se julgue pelas e.xcepções_ o interessante problema. Não 
faltam elementos que, d~pois de enriqu~cidos, r~emigram. São esses 
Íactos solitarios. mesmo porque, estabelecida uma prole nativ-o~., esta 
se aferra á patria de berço, com um ardor mais vivo que os dos 
velhos troncos oriundos dos povoados. 

Qual a razão desse sentimento de 11christão novu" do filho 
do emigrado? E" simples: elles e..xaJninaram a situação in fixa do 
pae e..xilado. Perceberam que, apesar do seu radicamento á terra, 
Ua SUa gratidão aO paÍz que U acolheu e J1o qual tahre-L prosperOU, 
o progenitor era um metéque. Elle não quer para si a situação 
que lhe pareceu penosa_ a outrem. Dahi, por egoísmo, por desejar 
ciareza. sobre a situação da propria nacionalidad~, se agarrar com 
mais ardor ao chão que lhe serviu de berço. Ha muito de instincto 
defensivo nesse sentimento, que se exprime pelo Jl,"'llerrido jaco
binismo do· filho do emigrante . 

O Brasil é um paiz de immigração. Sua população é in:;igni
ficante para as immensas possibilidades de que dispõe. Sua força• 
de assimilação do immigrante é completa. Deantc disso, só nos res
ta pasmar em frente á solução absurda dada pe1a nossa ultima 
Constitui<;ão ao problema immigr<~.torio. Deslocado o pn:ceito dt:ntro 
do pacto magno. irracional pela limitação que impõe á entrada do 
braço util. r epresenta a decisão dos nossos constituintes um pavo
roso attestado de incomprehensão das finalidades nacionaes e da 
realidade bras i I eira. 

O dispositivo da lei magna já manifestou o seu e.'otismo den
tro do codigo basilar da organização politico-juridica do nosso povo. 
Só nos resta esperar da clarividencia da nova geração um mais· 
agudo instincto das nossas necessidades e das nossas realidade,; . 

Povo qu~ na.~c~u para proce..~sar a f raternidade no :Mun do, por 
um absurdo dos seus legisladores tram.:uu. com estultas barreiras, a 
larga gazalhada humana que aos povos do Universo sempre offe
receu nossa bemdita terra. A belleza c a grandeza da alma da gente 
do Brasil sempre se manifestou pela fónna pela qual acolheu o emi
grante. Como a um .collaborador. Como a um amigo. 211a-is que 
isso: como a um irmão . " · 

Aiiás. em certos pontos do Paiz como em ?liinas Geraes, ha 
geraes svmpathias nos meios ruraes pelo elen1ento japonez. como 
se· prov:i- -por uma carta publicada no C arreio da M a11lzã, de 25 de 
Junhll, do .Sr. Alfredo Dolabella Portella, sob o titulo "Minas e 
.o~ ~muellos", e: concebida nos seguintes termo.; : 
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"Saudações cordiae:'. - A proposito de um suelto 
desse importante orgão de publicidade, sob o titulo "Minas 
.: os Aroarellos' ', desejo levar alguns esclarecimentos que. 
se pos~ h·el. pediria. o obsequio de tornao: publico. 

O t;abalhador rural em minha terra não soffre a 
consequ~ncia ele falt:t de occupação. Nas Gr.mja.s Reuni
da~ todo aquclle que quizer dedicar-se á lavoura encon
trará trabalho, e por isso mesmo, porque nos falta o brac;o 
nacional. é que recorremo!> aos inm.1igrantes. Mas. no caso 
particular dos J aponezes, além de militar aquelle motivo, 
um o~tro, ponderoso, me fez bater a. essa porta. 

O nosso patricia é intclligente e resiste perfeitamente 
ás intemperies. mas é pouco ~rsistente, um tanto descui
dado do seu futuro ; precisa dl! escola, ae estimulo e so
b~ctudo de methôdo de trabalho. 

Não se póde abrir uma ~mncle lavnur<1 contando só
mente com o nosso t rabalhador, porque quando menos se 
.:spera. abandona o trabalho. 0 11 pon1ue tenha n:unido um 
pequeno peculio ou porque não tenha ambição por lhe ser 
flicil a v ida. o certo é que abandona. O Japonez é o con
trario: persistc:~tc:, meticuloso. prende-se á terra e procura 
tirar o melhor resultado. Não é só: o Japonez tem edu
cação ag-ricola, e cada um que se dedica ú agricultura sabe 
o que faz. na e!>lltcialidade que escolh<!u. Comprehenden-

. do isso. e que cada. trabalhador japone?. será um professor, 
r-elo exemplo de disciplina e cooperação mutua, ao nosso 
p::ttric:io. foi que tomei essa iniciativ-<1.. 

O illustre director sabe que M inas Geraes, que. com 
594.000\,:mZ. c uma cifra de 13,54 habitantes por km2 .. po
deria !er o E!>t."ldo de maior significac;:ão economica nas 
parte;; agrícola e pecuaria, não produz algodão para as 
necessidades de suas cento e tantas fahr icas de tecidos e 
o valor dt: sua produc<;lio indu~trial íoi inl>ignificante, 
em confronto rt:lativo com outros Estados . São Paulo, 
para i:- hu~c:1r um e.xemplo rnai!l proximo, com uma su
perfície de 248.0001.:m2 •• tem uma cifra ccnsitaria de 28,82 
por km2. Dahi esse desequilíbrio : emquanto S . Paulo dá 
uma rencffi ao Governo de mail' dt: seiscentos mil contos, 
':\liuas Geraes pouco e."cede da casa dos 100 mil . 

:1\ão me parece razoa,·el descuid:u dcs;;e assumpto. 
E tendo estudado Q Japoner. no pc:riodo de e,_-periencia a. 
que o sulmu:ttc:mos.. não tenho du,•itl.'l de o aconselhar 
aos l:t'I.T?.dore!\ que desejare!ll melhorar suas culturas, para 
entn.rmos na tremend.1. , concorrencia a ·cuja prova vamos 
ser le.vaclos dentro de puuco tempo. O Japonez sabe, por
<fue lhe ensinaram. comba-ter as pragas que infestam as 
no~sas plantações, c o far.em com paciencia, a té dominal-as; · 
os nossos patrício~ suppõem que basta empregar os sorti
leJ:!ios da macumba ou ler os escriptos officiosos que ell~s 
não comprehcndem. 

Não me queira. mal por ter tomado ·o seu precioso 
tempo. mas nÓ!\ ambos temos em vista a mesma finalidade.: 

hem servir a no,:sa Patria, põrém, eu em p~rticular. 
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uevu acautelar os vultosos capitaes ali o:m Granjas Reu
nidas invertidos . 

Com o meu cordial abraço e sincero agradecimento, 
~ou muito ~-clm. ohr. - Alfri!.-fo Dolabt>!J.a Portella." 

Contra observação dos factos, os adversarios da colonização 
japonc.za apegam-se a preconceitos ou cstciam-s:: em thcorias, mais 
ou menos falazes c falliveis. O campeão ostensivo anti-nipponico 
na Constituinte foi o nobre Deputado Sr. Xavier de Oliveira. Em 
~cus formosos discursos S . Ex. divagou: entendeu-se á crimina
lidade norte-americana. originaçla dos mal feitores ·europeus que os 
Estados Unidos acoitaram quando recebiam, ~em e.'Came, · quem 
quer que aportasse -ás suas plagas , · 

O SR. FRJ::IRE or. AXDRAD.E _:_ Como acontect> ainda em nosso 
Paiz . 

O SR. AC\"LINO DE LEAO - Discorrnt sobn: a degraua
ção da criança na Allemanha. degeneração physiC? iniciada pelo 
cerco da fome em que foi co !locada pelos ali iados brancos durante 
a gnmde ~erra . E depois. para ferir o gran(le ~olpe. muniu-se, 
como clava, de um tahu' moderno: a Eugenia. nome h.moso que 
a moela sci>.::nti fica tornára formidavd. 

O SR . RF.::-<J\TO g_,..!tllOS ... - Não é. possível. 'JUe p:1Sse en1 jul
gado uma affim1ação tão afastada da verdade. E' wua doutrina 
scienti fica moderna . · 

O SR. ACYLTNO DE LEÃO - Acredito. mas muito falha 
aincb .. 

O Sk. R}~:-\ATO B,\R'COS.\- Como são toda,;. 
O SR. _->,.CYLINO DE LEÃO - A Zoott>clmia. haseada na 

experimentação e na pratica. ~ · sciencia venlaclttra. Par:a pr odu
zir raças puras na criação ele animaes domesticas. o pro~enitor es
colhido padrcin com os de~cendentes em successiva:; g-erações. 

A Eugenia. applicação no homem. ~ sciencia ialha r precaria, 
porque. fiada na analO<.,;-ia e ua inducção. Como ·,poiar em assento 
a$sim frag"il coisa tão seria como seja a economia da Nação? Foi 
no entanto o que f e% S. Ex. em seu famo5o discurso. 

O SR. MAGAUIÀF.S NnTo - V. Ex._ é injusto para com os 
eucreni stas. 

· O SR. AcniNo DE Lr..\o - Não sou lllJUSto. Não creio 
muito na Eugenia. como é tida entre · JJÕS. 5obret\ldo para nella ba
'se;tr questão como a assimilação elos povos emigrados. 

O SR·. ~TAGALn:\r.s NETTO- V. Ex. terá que regular pela Eu
genia todos os · as~umptos referen~es á perpetuação human:1.. 

O SR. ACYLlNO DE LEÃO -- A oh~~·:n<;lio rlirecta não 
se deve basear em coisas (1ue ainda estão muito pelo ar, como as 
bases ela Eu~enia. · · · . 

O SR. ~·[AcAUl,\Es Nr.rro - V. Ex. está muito apaixonado 
em · seu ponto de vi5ta . Scienti::;ta preterindo a sciencia chega a 
esse absurdo. 

O SR. ACYLTNO DE LEÃO - O Sr. Xavier dto Oliyeu·a 
dizia ainda: 

"Eu diria ainda. neste particular, que a auestã.o an
tropologica. zooteclmica_ da immigraçio ::-está sendo sub-

.. ;.-k\:;:~ 
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stituida peJa questão endocrinica, pela questão das · con
stitu:ções psychologicas, pela biotipolog!<., pela heredobio
logia, em summa. . ,. 

O SR. 1>L"GALIÚ.ES NETTo - A transmissão de tudiJ isto r e
!,'1llada pela Eugenia. 

O SR. ACYLINO DE LEÃO -

"Soh o ponto de v.ista do aperfeiçoam~nto rio norma
typo racial, o .assumpto domina o Mundo, nesta hora. E 
o psychismo alto, a meutalistica, propriamente. vae mar
chando á frente elo prohlema." 

:\fedicos· de :\•foliere ! Os meclicos de . todos os tempos ·usam, 
para inipre:;sionar os circumstantes, uma teriJ:L,nologia diffusa ·e 

.. con fu.sa. termos barbarps,, de raizes gre<,ras, que o publico não en
tt:ntle'. E, sobre isto, 'chegam a conclusões mirabolantes e impn:-
vistas. · 

O · SR. lvL'\CALHÃr.s NETTo - V. E.x. não deve trazer niedicos 
á questão . T rata-se de ponto de vista biologico e ha biologistas 
que podem não· ~er mc:;licos. 

O SR. ACYLlNQ. DE LEÃO- São os mesmos que fazem 
isso. São os biologistas mesmos . . No afan de pr!)var demais e não 
podendo lançar-se directamente contra os Japontozes, que attingi
ram a um grão de civilização igual ao dos Germanos e Anglo-Sa
:s:i'ies. atiram-se contra os nossos pohres patrícios nor destinos e ama
:r.uuicos. 

O SR. MAC.UllÃ'ES NETTo - Neste particufar, V. Ex. ajuste 
contas com o Sr. Xavier de Oliveira . 

• O SR. ACYLINO DE LEÃO - Ainda o Sr. Xavier de Oli
'-·eira: 

"Sei. porém, que, mesmo por emprestimo, sou euge
nista. quando digo que de Orientaes, pouco a<:similaveis, 
hastam ao Brasil os cinco milhões que somos, os Nordes
tinos e l'lanaltinos de 'Minas. Bahia, l\latto Gros~o e Goyaz, 
Sl!m falar nos autoctones da Amazonia. aos l)uaes qua
tro seculos de civilização passaram in(lifferentes á sua 
inferioridade, patenteada num~ decadcncia incontestavel, 
que marcl1a para uma extincção talvez não muito remota." 

Em relação ao:; Nor.destinos nada preciso dizer, clepqis do 
testemunho de Euclydes da Cunha, que gravou ..:m lingua incom
para vel a sua resistencia physica e o seu anim_o var onil. além ~ 

· fa~anha sabida lia dilata~ão das nossas fronteiras occidentaes. 
No tocante. porém: ao Tapuya do extremo Norte .. aconselho 

a leitura ele: uma excellente ·monographia. "A Amazonia ~·. em que 
o Dr -. Araujo Lima estuda o h omem no seu "habitat". Por obser
Yação directa · e com explanação scicntifica mostra elle que as fa
lhas. ns dcficicncias do caboclo· amazonico provêm do viver iso
lado e esparso no seio de uma 11atureza virge-m, muitas vezes ho~~~-; 
de não ter assistencia culniral, no meio de um aranhol hydrogra..:_: ~ . ., . ~ .. 

.:..::z:.:,_:. 
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phico que o segrega do Mundo, sém qualquer contacto com a ci
vili~ação. 

O SR. RENATO BAR'BOS.-' - Ap!!sar disso, j;Í e.: .. iste uma popu
lação de 150.000_ ameríndios no Amazonas. 

O SR. ACYLINO DE LEÃO - Perfeitamente. 
O · caboclo não tem, sobretudó, assistencia sanitaria vive 

dentro de uma planice immens<J. e teneQrosa, despovoada e misera
vel. em que o homem só encontra o tormento da doença no impa
ludismo. na vcnninose, nas ulcerns bravas .. e o convívio importuno 
dos mo~quitos. _ 

Partindo de ponto di f fcr.ente. chega á mesma conclusão o pro
fessor Afranio PeL-.;:oto: na :Amazonia, a questão magna não está 

• no homem. tão poucp no clima, e sim. na falta rie hygíene, de pro
phylaxia, "de saneamento. E quem diz saneamento a Ilude. 20 mesmo 
temP<>. ao povóamento, porque não saneia _o dt:Serto: o povoamento 
acompanha sempre o saneamento das regiões in~estadas, porque as 
para!\itas recuam á -proporc;ão que o homem avança. 

O SK. SALCADO FILHO - E não é possível conservar regiões 
saneadas, sem povoai-as. _ · 

O SR. ACYLIN"O DE LE.;.O - O~tro fantasma com que 
nos amedrontam é o perigo do cru,..a.m<!nto entre raças <1 fastadas, 
<listantes. Certo sabio norueguez cruzou Lapões e Mongoloides com 
Brancos Escandinavos e tirou conclusões arrnzadoras e productos 
detestaveis. 

Ora. ha poucos "povos no .Mundo que sejam ·de raça pura. 
O S"R . 1\-L\c,,LuÃES NETTO ___: "!lfuito bem. 
O SR. ACYLINO DE LEÃO- E se uns provam bem com 

os Allemães. provam mal com os Chinezes; e na:;ões de largo cru
zamento. como a Fra;1c;a. a Italia e o proprio Japão, ~o na van
guarda da civilização c do- progresso. 

O SR. MAr. .... T.JJ.\"s ~F:TTO - :Mas ha degtn~ração inevitaveis. 
O SR. ACl.'liNO DE LEÃO - ~o ha nças maio; distantes, 

entre s i. do que a preta e a branca. Entretanto o· cr~amento e a 
mestiça~em. no Brasi. nos têm dado typos de (>Scol, do~ maiores, 
que têm brillt:-tdo em todas as r1anifestações da intellectualidade 
bra5ileira . ( M·uifo b~m~). . 

Era mulato ·o nosso maior poeta - Gonçalves Dias . 
O grande espirit.{l que a~símilou a cultura all~mã de seu tem

po, e mo<lemi7.ou o direito patrio - Tóbia.; Barreto, t>~mbem mu
lato, por igual. Machado _de Assis, o nosso incomparavel romancis
ta, c>ue honraria qualquer literatura do Mundo. Ligeiramente mes
tic;;o: quasi completamente aryanizado; o excelso e.sculptor da p rosa 
brasileira- Coelho Netto. Mais ar)'anizado ainda, mas assim mes
mo com uma ponta de mestiçagem. o ponti"fice ma.-.:imo da clínica 
do Btasil. mestre dos mestres - "?."figuel Couto. · 

De !ndios puros. ha no Amazonas uma -ía.milia que se distin
-- guiu ~~- ·Politica. no Exercito, na ~fedidna·. n~s letns: Senador 
. Sylverio· Nery. General Constantino. Nery, Proft:ssor Mareio Nery 

~ -- e o éscript<.~r Barão de Sant' Anna N er-y, um par1siense •1:lscido na 
-· , sélva. De c:ntzamcnto, posso citar, o Dr. Flex'\ Ribeiro. neto de 
.. · ... in'diÓ. . .. -
·.; .. -~~~-.; ::oT's~. ;E?E.nRo CALMON - Permitta o nobre orador um aparte. 
:?o:~:-, T~hó·_ a:~imp~essão. d<! que seria preferível citar os br:tsi1eiros que 

E~~~t~::~~~-;;;.~.~~ . .<.:. :. : __ . . . 
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fossem aryanos puros, deixando de parte os cru?.ados e mestiçados, 
até porque. a fonnação da nossa soci~ade se fez com todos- es
ses elementos. As ethn.ias differentes, as -mais diversas, ~eram em 
resttltãdo o Povo Brasileiro. Assim, se V : Ex.· está a ;ndicar os 
brancos pÍ:tros .e os que não o foram, poderá cah.r · no erro, ou pelo 
menos no perigo, de particulari?.ar <.lguns . . . 

O SR. AC_YLIN'O D--:E LEÃO - Que não quere:n ser mu
tatos . 

. O SR. Pr:cRO CALMO:-. - .•. e'!l detrimento da ~;jnde gene
ral idade que póde ser citada. 

O SR. ACYLI:i\:0 DE LE..'\.0 - !\Ias qual a conclusão a que 
quero chegar ? 

O S:L PEDRO CAL:>.tox - Confesso · que não apprehendo ' beri1.. 
O SR. ACYLINO DE LEAO ___: Quero demon!;tror que o 

cruzamento entre raças distantes não fom1a tyPoS degenerados, e, 
::im. pód~ fom1ar typos superiores .. 

o SR. PzoRO c,\T,:\10!1: - Muito bem. Basta citar o Povo 
Brasilt::irô. Nã~ precisa partic:ularizar. 

O SR. ACYLINO DE LE.\0- O que s<' vem c.:nbater no 
Brasil é o .cruzamento de rO\ças distantes. Se fi..::t::sse p:~rtt• da Con
stituinte o teria combatiUo. O nc-hre Deputado 1-ela Bahia, que ali 
esteve. não o fez. 

o SR. PEDRO CAL 'MO:-;' - Eu Da Constituinte ? Só se foi pelo 
-,;oro elo nohre collega. :'Risus). Agradeço. aliás. a intf'!lção. 

O SR. ~-IACALRÃE.S ~mo- Perg-~mtaria ao nobre orador que 
pen;;a das leis de Mendel. 

O SH. ACYT.TNO DE LEÃO - Que adiantam as leis de 
:\Iend~:t ? Foram feitas exclusivamente par:t erv!thas e não appli
cadas aos homens ... 

O SR. :\{A<:ALH~s N!!.no - Não se discute sciencia com a 
mesma calma com que se trata do caso do Pará ... 
. O SR. ACYLINO DE LEÃO - As experimcntar?.r~ da.s Jeis 
de )iendei foram feitas em ervilhas. 

: ).!as, dizia eu, de cru2:amento com índio po'>SO cib.r o Senhor 
F1exa Ribeiro ... 

O SR. PEDltO CALMON - Basta V. Ex. citar o mameluco 
paulista, que foi o bandeirante d~bravador dos r.ossos l'ertões. 

O SR . ACl."LINO DE LEÃO - ·.. . neto ele índio, profes
!õOr da Escola de Bellas Artes ... 

O SR.- P J::nRo· CAL:MON- Dos mab íllustr~~ -
0 SR. AGYLINO DE LE-~0 - ... poeh. prosador. critico 

de art~. espírito de grego e.'<ilado de Athenâ.s. 
O SR. Pcilto CAt.~ON ~ V . Ex. podert;t 'citar ') General 

Rondon. · · 

. O _ SR .. ACYLINO DE LE~O - Não po~~"• tarubem, deixar 
de citar I) apologista da raça pnra, o nobre Deruta!io Xavier de 
Oliveira. civüisaclo e culto, que aprendeu toda 'l sciend<' cccidental 
contemporanea. e que traz, iDdeleveis na. face. ,., estigrea.s das ra
ças inferiores ameríndia e mongolica, que tanto lr.;,lsinou ... . : 
(Risus ). · · . ' .. 

O SR. XAVTE:R DE OLIVEIRA.- Cir::umstanc-•a, : ali~- consigna;;:_:--
da no nleu discur~o. como e..--...:emplo. - : - "" .,:-.-: . . - .,_.,.;, ~\":-; . ~... - ·· ',; .·. _. .. 
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O SR. PRI':SIDJDITE - Está finda a· hora do E.'"pdiente. O 
nobre deputado podt:rá 'continuar a sua oração em ~plicação 
pesw:à. 

O SR. ~\CYLINO DE LEÃO- Aqui inttrrompo :1s minhas 
considerações. O resto, os nol.orcs collegas lerão nu-o jor.n:..e~ . (.Mui-
to bt:lti. Palmas . O orador é cumprimentado ). , 

O Sr. Plinio Tourinho ( drscwso enviado á . .Mesa) - Se
nhor Pre.;idente: 

Acaba de chegar a meu coohccinu:nto um tC!ÍC!~a.tll n;~ assigna
do pelo Sr. Dr. Vieira d;; Alencar, Chefe Provincial <lo Integra
lismo, no Estado do Paraná, telegranu:r.a esse q.;~e t·cc· ~crevo na 
integra, por ·constituir o assumpto nelle inserto wua ·ameaça ás 
liberdades publkas e á livre manifestação de p<:nsanl\:ntv_. Diz o 
tele;:,"'l'allltu:::.: ·'Governo prohibiu publ icações nos;,..1. pa:;-ina "Diario 
·da Manhli." que hoje a traz em branco, tornando pub~l~. determi
nação offícial 11a. primeira pagina mesmo jorn:• . Acl-• puro ar
bitraria sem justificação possível reclame :mpren.~a e .. t:toridades. · 
Auspiciosos resultados eleições conhecidos . Oito secções apura
das ntsta.s temos 555 votos contra 669 governo ~endo depois este 
putido mais votado . Faltam 36 secc;õe:i desta C.-:.>·ital. Desconheci
do ainda f:tuasi totalidade pleito. Em Rio "Cl"\fegro el egt>uos metade 
Camara.. N ussa. affluenCia urnas, disciplina, or.!êlll, t.xacto cum· 
primento iustrucções fiscalização contraste outros partidos estão im
pre:>siouando opinião, valendo m_aior propaganda nosso movimento 
agora éi.UgTUCUtadO acto g'OVCrDO, prohibindo nossa pagina." 

Esses são os tennos do telegramma . Excluindo a parte relativa 
ao enthusiasmo dos adeptos do Integralismo, ha entretanto alguma 
coisa. de mais grave nesse despacho, que é cerceamento da livre ma
nifestação de pensamento, garantida em toda a sua plenitude, no 
artigo 113, 11. 9 da uossa Constituição. 

Assiot sendo,· o acto praticado pelas altas autoridades de roeu 
Estado, impedindo a divulgação en1 um jornal diario de artigos de 
prQpaganda integralista, constitue evidentemente uni. acto de arbí
trio e tanto mais grave, quando é certo que a Constituição da Repu
blica ainda é muito moça para ser . tão cruelmente desr~'Ileitada. 

A democracia liberal que adaptamo..~ vale se nós, ·os seus adep
tos, nus acostumarmos a respeitar as leis, por peores que sejam, 
em_ toda·. a sua plenitude. · 

O Integralismo, muito embora o Governo haja contra· elle as
swnido uma certa offensiva, esta present~mente concorrendo ás elei
ções municipaes, o que vale dizer que a Justiça Eleitoral o considera 

.como uma força politica . E assim, como impedir. que os seus adeptos 
.dissiminem as suas idéas através · da imprensa· e de conferencias . 
publicas? 

.. O protesto que desejo fique constando dos annaes legislativos 
é o que se refere á . livre e.-xpansão -da· liberd!'-de de- pensamento, 
dentre·: dos limites traçados- pela nossa lei fundamental, porquanto 
_o habi~o d~ nossas autoridades infringirem permanentemente: as· 
l~s da Republica tem concorrido para a desmoralização do regime 
democratico ··e, consequentemente, é. ·o·. melhor .incentivo para. o s~rto 

-·.. . 4e. no~ as. ideologias.- , , . :" · .• . 
. <.:-<F~çndo~me. éco ·das; j-ustas reclamações integralistas, },imito-me 

::~-~:·: .defender os· ~rincipios da democracia, cujos fundamentos assen
... : :-~ ~--~-. :::-
-~-.-... · ":-..... ;,. 
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t<~m na liberdade de pensamento c nos direitos do homem, Íormu
lados na gloriosa Revolução France~ de 14 de Julho de 1889 ! 

Com v1olencia jilmais o homem conseguiu construir alguma 
coi5a de duradouro. O Go\·emo do Paraná e quiçá de outros Esta
dos ainda se encontram com a bocca torta pelo uso do cachimbo, 
nos quatro annos de regime discricionario. Para elles a Constitui
ção da Republica é letra morta e aos poucos vão. restabelecendo os 
habitos de ~-iolencia de antigos tempos. O caso dessa infeliz me
nina Genny. peramhulru::do por torla.<; as prisões Çe São Paulo, se
questrada de ~ua fam!lia. sem di<reito <le defesa, bem demonstra 
que os homens sfio sempre os mesmos. muito embora por vezes 
e.....:plorem a ingenuidade do$ PQ\'OS. fomentando re~·o!uções em nome 
do Direito e das liberdades publicas. para, qu~ndo vencedores. pra:.. 
tic11rem ·os me~mos actos .que:: aponta'l-'am em seus ·ad\·crsarios. 

Cwupra u Sr. :\lanoel Riba.s. Governador rlo Estàdo do Pa
raná: a Constituição ela Republiea. Não se esqueça S. Ex . ele' que 
um bafejo da fortuna o elevou a uma culminancia talvez nunca 
sonhada. que a$ glorias do Poder são ephemcras e tran.<;itorias ! 
Tão IOI'o S. Ex. tem1ine o exerci cio da funcção que está e.--cercen
do. será olvidado pela quasi totalidade daquelles que ~oje o cercam 
com honraria.<; e bajul::~út:s. Mas. · nem tudo será esquecido. se 
S. Ex . acce::itar a minha aclvertencia. que é a de escudar todos os 
!'eus· actos no regime do Direito e rla Justiça ! Então · sim, quando 
S. Ex. regressar ã sua vida particular. o povo que assiste sere
nt~mente ao dest:nrolar dos ·acontecimentos saberá apontar que nos 
exe::rcicios de tão elevado cargo houve alguem que. seguindo o ca
minho honroso trac;ado por Xavier da Silva. dignificou o Direito 
e a J ustic;a. no exercicio de sua alta funCC(ão publica. 

Esse é o meu appello. por que outro caminho não ha para·obri
~r os s-overnantcs a cumprirem os seus deveres constitucionaes . 

Não sendo integraiista. o protesto que ora fa<;o não póde ser 
ta.'\:aclo de e.:'(ploração politiç.a e é apenas um alarme em defesa ua 
Libt:rclade e do Direito, esses dois princípios fuudamt:ntaes e essen
ciaes que regulam a vida individual e collecctiva dos povos e a que 
amanhã bem póde S . Ex. ter necessidade de recorrer, tão varia é 
a softe e o destino dos homem;. 

O · Sr . Presidente - Ha sobre a Mer-a ~ vou · \•l,metter a 
votos o seguinte:: 

RF.QtiERlME.XTO' 

Requeremos. ouvida a Camara. seja lançado, em Acta. um voto 
do mais com-Jeto jubilo, pela passagem de mais um anni.versario, 
da em;mcipação politica da nobre. illustre e gloriosa Nac;ão Chilena·, 
cujos laços de affecto. cóm o Brasil. nos dão e."templo da mais 
in~la e perfeita fraternidade dos po\·os améTiranos. 

Sala das Sessõ!S. ·18 de Setembro de 1935. - Di11i= J.rmior.. 
R:wato Bar.bosa .. 

O Sr. Diniz Junior:. peb ordem. · pronuTI~in .. !lt di~õcurso. 
que, t:nviado a .S . Ex.. seril publicado clepois . . · , ·: _, 

Em seguida. é :tpprovado .. o. requer.imento do. Sr: . ..Di:.~ .;:, 
niz Junior . · · -. ·. · -~~~ 

.. . . ·'-
··- - ~~:·:_:r 
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O St· . P.residente - Tenho sobre a Mes.< Ulli re~!uerimeoto 
cJ.e informações que vae ser lido . 

E' lido, apoiado e posto em discussão o seguinte 

REQ ü f:RDlEN 'l'O 

N . 146 - 1935 

( 1.~ Legislatura) 

Requeiro que, por interutedio da Mesa da Cama.ra dos Depu
tados, o Sr . !\i inist ro da Fazenda informe o seguinte: 

1. • ) Quaes as quotas devolvidas ao Estado da Bahia pelo De
partan1ento Nacional de Café e provenientes do rateio da quota 

· de doi!l shillings do Coil_venio Cafeeiro. de 1931, bem como a im
. portancia de cada uma ; 

"2.") O meio por que foi feito o pagamento ao Estado da Ba
hia de cada quota, se por ordem bancaria ou em mão propria, as
sim como a data e local . 

Sala das Sessões, 18 de Setembro de l~S. - L ui:: V ia111us. 
Encerrada a discul>são e adiada a Yotação. 

O sr·. Presidente · - Está finda a hora ~test:'l.,.d;;. ao Ex
pediente. 

Vae-se passar á ordem do dia. ( P azw:. . J 

Comparecem mais, durante a hora do E lo<pediente, os Srs.: 

Agenor Rabello. Caldeira Alvarenga. Fenelon Perdigão. Ma
galhães de Almeida. Carlos Reis . Pedro Firmeza . José de Borba. 
F igueiredo RÓdrigues . Jehovah Motta. Martins V..eras. José Au
gusto . Alberto Roselli. Herectiano Zenaide. 0don Bezerra. Ruy 
Carneiro . Souza Leão. Arnaldo Bastos. Adolpho Celso. Arthur 
Ca·valcanti. Alde Sampaio. Humberto Moura. Orlando Araujo. 
Melchisedek Monte. Manoel Nov-des . Oro~ente 1\Iariani. Lauro 
Passos. Pedro Lago. João Mangabeira. Arnold Silva. Arlindo 
Leoni. Magalhães Netto. Francisco Rocha. Octavio 1\:langabeira. 
Pedro Calmon. Edgard S anches. Attila Amaral . Asdiubal Soares . 
Ubaldo 'Ramalhete. Jair Tovar. Francisco Gonc;alves. Candido 
Pessõa. Henrique Lage. Salles F ilho. João Guimarães . Levi Car
neiro. Eduardo Duvivier . Hermete S ih:a. Cesar Tinoco. Fabio 
Sodré . Cá.rlos Luz. Noraldino Lima. Pinheiro 01agas. José Bnz_ 
Theqdomiro Santiago. · Augusto Viegas. João Beraldo . A.rthur 
~e.rnardes Filho. Daniel de Carvalho. Negrão de Lima. Celso Ma-

. chado. Jo~o Penioo . José Bernardino. Matta Machado . Rezen
d~ Tostes4 Anthero Botelho. Bueno Brandão. Delphim Moreira.. 
~e)mi~o Medeiros . Abreu Sodré . Moraes Andrade . V~rgueiro 

· Cesar .· Gama Cerqueira . Cincinato Braga. Macedo Bittencourt. 
. ·:.Bias .Bueno. Teixeira Pinto. Roberto Moreira. Horacio LaÍ!!r. 
>::.: Jairo Franco. Corrêa da Costa. Octavio da Silveira. Abelardo 

~; ,:, .. ·Luz;- Atines Dias. Pedro .Vergara. Victor Russomano. João Ne-
·-S~~~~;~-. -: t. • • • 
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ves.- Oscar Fontoura. Ermando Gomes. Abel dos Santos: Pedro 
Jorge. Francisco di Fior1 . Austro de Oliveira. Arthur da Rocha. 
Silva Costa. Ad.alberto Camargo. Alberto Surek. Damas OrtiZ. 
l\Iartinho Prado. Ferreira Lima. Paulo Assumpc;ão. Gastão de 
Britto. Leoncio Araujo. Gastão Vjd\gal . Franc;a Filho: &-lindo 
Pinto. Augusto Corsino. Cardoso Ayres. Abelardo Marinho. Syl
v-io Leitão. Paulo :;\{artins. :Moraes Paiva. Thompson Flores ( 112). 

Deixara•~ cl~ comparecer. os ~rs. : 

Arruda Camara. Pereira Lyra.· Lauro Lopes. Café Filho. 
Deodoro de ~1endonc;a. · José Pingari:.ho. Agostinho Monteiro. 
Genaro Ponte. Lino :;,{achado . Gerson Marques . Democdto Rocha. 
Olavo de Oliveira. Monte Arraes . Ricardo Barreto. Gratuliano 
Britto. José Gomes . Botto de Menezes. João Cleophas. BarbOsa 
·Lima SoQrinho. :\'!ario Domingues . Oswaldo Lima . Severino Ma
riz. Motta Lima. ~·Iello Machado. Carlos de Gusmão. Barreto 
Filho. Altamirando Re.quião. J. J. Seabra. Pinto Dantas. Alfre~ 
do Mascarenhas. · Nogueira Penido. Pereira Carneiro . Amaral 
Peixoto. Julio de Novaes. Raul Fernandes. Nilo Alvarenga. 
\Vashin!!{on Pires. _Tus.;elino .Kubitschek. Polycarpo Viotti. Fur
tado de Menezes. João Henrique. Jacques Montandon. Paulo No
guêira. Pereira Lima, Santos Fílho . Oscar Stevenso.n. Ca.rJota 
Queiroz. Joaquim :-Sampaio Vidal. Laert Setubal. FeJiz Ribas. 
Meira Junior. José Cassio : Laudelino GOmes. Trigo de Loureiro. 
João Carlos. Baptista Lusardo. Raul Bitt~ncourt. Ascanio Tubi
no. Eurico Ribeiro. Martins ~ Süva. Vi~ira Macedo. Alberto Al
vares. Roberto Simonsen. Vicente Galliez. Barreto Pinto ( 64) . 

ORDEl\f DO DIA 

O Sr. Pr~sidente - A lista de presenç.: ac<:;usa o campa-_ 
recimento de 231 Srs. Deputados. 

Vae-se proceder á votação da materia que se acha sobre i 
mesa e da constante da Ordem do Dia. 

O S:. Gomes Ferraz (Pela ord-:m) - Sr . p~ , eidente. no 
legitimo interesse de ser esd~recido de uma duvida e abusando· 
da bondade e paciencia de V. & ., permitto-me a liberdade de 
levantar uma pequena questão .de ordem, cuja solução entrego á 
sabeaoria de V . Ex., como director dos nossos trabalhos e supre
mo e.'i:ecutor do R~gimento Interno . 

· ·sr. Presidente, tr no "Diario do Poder Legislativo" de hoje 
a reçlacÇão final do · projecto ·n . 188. autorizando a abr ir, pelo Mi
nisteí;1o da Justiça, o credito especial de 170:780$000 para pagar· 
o~ DêsW!b?Ugadores Pedro. de Alcantara Nabuco de· Abreu e outros. 

· Tenho duvidas, St:. :·.:Presidente, sobre a legalidade da votação
des!'c projccto. A meu vêi-, a medid<t ainda não· foi votada em 3.• 

· d.is~s~o e, se o foi, a .sua v.Ótação se processou irregulannente. 
Irrf;g\llannente porque; pela ordem do" dia de 13- do corrente que 
ten~o em mãos - por conseguinte mi sessão · de sexta-'feira -.:. · 
foi encerrada a terceira discussão desse projectó, sendo PreSidente·- . . · 

· ela :\I!!sa. o nobre D~putado ~uvaldo Lo di. ~ . , . --~ :-~ . 
" 
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Ora, esse proj ecto não podia · ser votado nessa sessão, porque : 
primeiro. as ' 'otações das materias encerradas só se processam nas 
segundas, terças e -quartas-feiras, c:t·-vi do· artigo 220 do Regimen
to; segundo, não houve pedido ou requerimento de urgencia para 
votação desse projecto; terceiro, se ao Pre3idente da Mesa, pelo ·· 
§ 1.• do- dispositivo citado, é facultado o direito de realiz.ar votações 
de.. projectos mesmo fóra ·dos dias designados pa.ra este fim, o Re
gimento, entretanto, limita essa faculdade, di~endo :. 

"-Nesta hypothese. e. ao dar a Orde111 do D ia , o Pre
sidente a\·isará aos -Deputados ·presentes de que fará in-
cluir votações para a sessão seguinte . " . 

Nestas coudições, levantando a presente questão de ordem. 
per~ntari:, a V , Ex. se a votac;ão desse- projecto foi feita. regu
larmente, c. na hypothese nes-ativa, se um projecto votado assim. 
púde ser dado á redacc;ão final . · 

O Sr. Presidente - Vou dar d.!Ci!'ão á que3tão c!e ordem 
suscitada pelo Sr . Deputado Gomes Ferraz. 

Na sessão de 13. - não resta duYida - o projecto foi votado 
em terceira discussão . 

Quanto i legitimidade de votações =~~:,xtas-feiras ou em ou
tros dias .não reservados ás votações, devo dizer que, pelo Regi
mento, na realidade, ellas devem ter lagar ás segundas, terças e 
quartas-feiras, sah·o aviso feito pelu P residente, ou constante da 
ordem do dia de que se realizarão em outro dia que não os tr~ 
orimeiros da semana . 
- Desde que haja votação marcada par:t outro dia que não se
gunda, terça e quarta-feira, todas as materias da ordem do dia tles
sa sessão poderão ser votadas, porque s~ tem em vista é não sur
prehender os Deputados com votaçõe.~ que se vão verificar, sem 
que, de antemão. tenham dellas conhecimento. Mas, desde que na 
ordem do dia figure projecto em que a votação se imponha, as 
outras m:tterias poderão ser votadas sem surpresa para o plenario. 

· Acontece que, no dia 13 do corren'te, figurava na ordem do 
dia um projecto em votação. por força de urgencia, e projecto 
nessas condições é sempre considerado materia de votação inuni
nente . 
. - Houve, portanto, o aviso prévio constmte 9a ordem do dia, 

e decido a questão pela legitimidade da votação, embora reconht=
cendo o justo zelo do nobre Deputado por esses assumptos . 

Yae ser julgado ou não objecto de deliberação um projecto. 
· E' lido. considerado objecro de deli~r.J.ção e enviado 

as Commissões de Obras Public:as, Transportes e Commu
nicac;ões e de Finanças e Orçamento. o seguinte 

PROJECtO : .•. : 

N . 236- 1935 

. . • ·( 1." L~lS~ATUü) 
Paáron.i::a os 'seTViços de estatística e COIIfabilidadc nas estradas de 

- · ' ferro r oW'ros ulcios de transporte, b~1• como o tllatc-rial nas 
· :~ · _ -_ •. · ~~~si11as estradas, e gencral i.sa o trafego mutuo. 

~;)":":.":' . ··:·· := (Óbras, Í6, e Finan~s, 256- L" Legislatura) 
~J~~~~~<~~~-;;! :# .• ~: ·. -~ ~ • . 
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O ·Poder Legi~lativo decreta : 

Art. 1." Todas as estradas de ferro, empre.o;as de navegação 
maritima e interior, de bondes. com serviço publico de passageiros 
e cargas, bem como as ele automoveis, omnibus e caminhões, ficam 
obrigadas a organizar seus serviços de estatística e éontabilidade 
em harm.onia com .os modelos e formulas constantes do regulam·en
to e..\.-pedido para a e.."ecução desta lei. · 

Art . 2.• O Poder E.-xecutivo estabelecerá, por meio de accõrdo 
com as es~ra.das de ferro, padrões obrigatorios para as caracteris

. ticas principaes da via e do material rodante de cada uma das 
bitolas adop_tadas na.c; mesmas, assegurando· o intercambio do ma- . 
teria! de tiacção e · trafego. . . . ·. . 
· Art. 3.9 Para os fins desta lei~ o .Podér. Executivo e.>.:·pedirá 

os regulamentos neccssarios, estabelecendo modelos, formulas e re
gras. medidas e pro\'idencias complementares, e fixando prazos e 
condições para a organização e a realização dos respectivos ser
viços . 

Paragrapho unico. Taes serViços ficarão a cargo da Inspecto
ria Federal das Estradas e da Inspectoria Fede:-al de Navegação, 
dando-se publicidade pei1iodica ao serviço das ~tisticas pelo Mi-
nisterio da Viac;ão. . 

Art. -4." E' obrigatoria a generalização do traf~o mutuo ou 
dírecto n.as estradas de ferro ou cmpre...o.ás de Í1avegaÇão, maritnna 
e interior, como entre estas e aquiillas. assumindo cada qual, me
diante garantias, a responsabilidade pela liquidação das respectivas 
conta.c;. 

Art. 5.~ A · mobservancia das prescripções legaes por parte 
das empresas ou administrações, devidamente comprovada, toma-as 
sujeitas a !l:élncçúes correspondentes que forem estabelecidas no re
gulamento desta lei. 

Art. 6." Revogam-se as. disposições em contrario. 
Sala das Sessões, 17 ue Setembro de 1935. - .Carnciro de Re

::mác. 

Af- duas emendas apresentad~ ao projecto, em terceira dis
cussão, 13 ele Seten1.bro, e acceitas pela Commissão de Finanças, em 
23 de Outubro. 

E:I!EN"DAS EM 3.• .\0 :PROJECTO .SUPR..o\.
1 

A'S QU•\'ES SE REFERE 

O .PAREC~ FAVORAVEL 

:N. 1 

. Ao Art. 4." ·- ·Substitua-se pelo seguinte: 
São C.\.'tensivas áS · emprêsas· nacionaes e nacionalisadas de na. 

-..·eS":l.ção de cahotag~, as disposições· constantes do artigo ·r.o e; . 
bem ·assim, as contidas ·na primeira parte do art. 3.0

, ~ue dizem ·. 
respeito -aos s~rviços de contabilidade e estatística. ' , - . 

Para~pho un.ico. Cabe á Inspectoria Federal de N_av~ção-:· ·,
a centralização. e a fiscalização desses sery!c;os, na parte . relatiw á ~ -~-:i 
Davegação. · ·. : ~ ..,. =::.:~·.:)::;";] 
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N. 2 

Accn:sct:nte-se: 

:\rt. 5." O Gov<:rno providenciará no sentido de: generalizar 
o trafe~o mutuo entre todas :.s e111presa$ de navegacão sulweucio
naclas ou simplesmente favorecidas pela união e entre essas em
presas e as estradas de ferro federaes e as que gozam de quaesqucr 
favores por parte da mesma Gni5.o. 

P:~raJ.rrapho uni co. Fica o Govt:rno autori7.ado a entrar noli 
· accõrdos que j ulgar convenientes. com as empresas ierroviarias e 

ele n:wegação, ele quç trata o artÍ!!O acima. para o Íim de assegurar 
a _integral t:xecucão .do disposto 110 mes111o. 

Sala das Sessõe::. 13 ele Setemhro de 1928. - Cl!c-rmout de 
Mir:mda. 

Redac<;L.o final do projccto · ofiercciclo R 16 de Novembro. de 
1928. pela respectiva Commissão. a qu:~l foi <tpprovada a 20 do 
mc~mo me7., tendo sido enviada ao S~;nac~ ;Federal: 

N . . 195-B - 192S 

kálaccã(l final do projccto 11. 195-.-1. d,;o 1928·. qu.c orgcmisa nas 
c:1Í~prcsas nu. admíuistraçõrs de rstradas de ferro c linha-s rk 
boJOcks os SC',.'i!:os tlc conlabt?idadc c C'slatistica. 

(Finanças, 254, de 1928) 

O Congre:;so· Nacior1al decrt:ta: 

Art. 1." As admjnistrações ou as empresas de estradas de 
ft:rro e linhas dt: iJomles. e.xcluid11s as que 11ão recebem p~sageiros 
nem cargas a frete. são obrigadas a organizar os serviços de con
tabilidadé e estatística nos moldes que forem determinados no re~ 
gtt!a!l\C11tú que Se expedir .p:tra a execuç~o desta. lei . 

A:rt. 2.• Fica o Poder Executivo a1,1torizado a estabelecer, pelo 
:V[inisterio da Viação e Obras Publicas. em collaboração com aquel
las administraçõe~ ou empresas. padrões obrigatorios para as · ca
racterísticas prin"cipaes da· via e do materi(!.l rodante de cada uma 
das llitolas .usadas nas estradas de ferro. de fórma a permittir ·o in
tercambio do matcrinl de tracção é de · trafego de wna mesma 
bitola. · . . 

Art. 3.~ O Poder Exe=tivo e:.:pedi-rá. para esse fim,. regula
mentos estabelecendo uóm1as, modelo~. padrões e prazos pa1"a a 
organização dos serviços ele contabilidade. para a adaptação aos 
padrües applicavt:is i1. via e ao material rodante. e para ·a apr~en
tação dos dados ·estatísticos ã Inspectorla· Federal das Estradas, 
bcnl" como penalidades a impõr ás administrac;;ões ou empresas. no 
C<L<;O (fe inobservancia da.<; pre!>cripc;Õ(:5 regulan\entarcs; . 

Art: . 4." São · t!.,"tensiva~ ás .emprê_?as nacionaes e nacionaliza· 
üas de n:wegaç5.o de :cahotagem . as disposic;;ões constantes do arti

lá 
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go 1." e. bem assim. as contidas na primeira .p.arte do art. 3.", qúe 
dizem respeito aos serviços de contabilidade e estatística. 

Para0rrapho unicu. Cabe á Tnspectoria Federal de Nayegação 
a ce11tralização e a fiscalização desses serviços, na parte relativa á 
navegação. 

Art . 5." O Go,·emo providenciará no sentido de generalizar 
o trafe~o mutuo entre todas a~ emprezas de navegãção subvencío
nadàs ou simplesmente favorecidas pela União e entre essas em
pre!'as e as estradas de ferro feder.:~e.s e as que gozam de quaesquer 
favores por pane da mesma União. 

Paragraphc uníco. Fica o Governo autorizado a entrar nos 
accõrdos que julgar convenientes. com as empres<tS ferro-viarias 
e de navegac;ão. de que trata o artigo acima, para o iim de asse
gu:rdr a integral execu<;ão do disposto no mesmo. 

Art. 6." Revo~m-se as disposições em contrario . 
. Sala das Com:-~tissões. 16 de NoYembro de 1928. - ·Osca.r Fot~

ICI?rl/c . - Lincoln Proles . - Viria/o Corrêa . 

Como está bem clarr .. pe;la leitura re:ilizatla. reuncm-sc nestes 
tres pontos os objectÍ\"OS capitaes do projecto de lei: 

l.n. padronizar obrigatoriamente 3. estatística e contabilidade 
em todas as estradas de ferro. empresas de navegação marítima e 
interior. de bondes. com o seT".ric;o publico de passageiros e cargas. 
de automoveis. omnibus e caminhões, em harmonia com os mode
los. reg-ras e "fórmulas constantes do regulamento que fõr ~-pedido 
para a e.xecução desta lei ; 

2.•, pad1 onizar obrigatoriamente o material fixo e rodante 
nas estradas de ferro. por um esforc;o continuo. afim de assegura-r 
o' interc:ambio do material de tracção e de 1lrafego; 

3" generali1..ar obrigatoriamente o trafego. mutuo ou directo 
nas estradas de ferro e empresu de navegação maritima e Íl'lterior, 
como entre estas e aguellas. assumundo cada uma, mediante garan
tias uec:essarias, a responsabilidade da liquidação das respectivas 
contas. 

Co!lslituciomllidadc do projecto 

Agora,' Sr. Presidente, sob o seu ponto de vista constitucional. 
Para estabelecer com segural)(:a e ju!itiça varias modalidades tribu
tarias, a União precisa estar de posse de elementos informa~os que 
sómente a estatística e a contabilidade são capazes de lhe offere
cer, transformando-se a.~sim em instrumentos naturaes de informa-
ção fiscal. · · 

Ora. como compete privativamente á União, entre o~tras fun
cc;ões. à de ·organizár a defesa interna e externa rlo Brasil, a poli
cia e a seguranc;a de suas fro.ntei ras, a de manter o serviço de cor
reiqs. em todo o territorio nacional. a de fazer o recenseanieÍlto 
geral da população, e a de leg!sla.r sobre normas fundamentaes das 
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estatÍstica~ <.it: inten:ss~ collectivo. não ~ a<.lmis~ivt:l Sr. Presid~n- -. 
te, que se: recuse á .União o direito 9e padr~nizar os s~~iços · clecli
nados neste prcjcclo ele lei. E" só cada Deputado. perlustrar a letra 
e o espírito de varias dispositivos enieixados no art. 5.", da nossa 
lei fundamenral . -

E porque compete privativamente ao Poder Legislativo, letra e, 
n. t>. art. 39 da Constituição legislar sobre " todas as materias de 
compe,tencia da União, constant~s do art. 5.". ou dependentes de 
le~ feder:tl. por força da Constituição", claro fica, de modo termi
nante e decisivo, que a <::amara dos Deputados. votando o projecto 
eill apreço, e..-...piicita' ou implicit."lmente não terá ferido a ·Consti
TUição. 

Pnra resumir: se não o toca o vicio de inconstitucionalidade, 
e se não 5e lhe póde recu~r elevàcla importancia de natureza eco
nomica. fisc-al.. financeira. social e ~stral~gica parece-me íinal
·mente que a proposta deve merecer cuidadosa áttenção e bõa von
tade manife~ta da Camara dos Deputados. a quem tenho a honra 
de .confial"-lhe o destino de direito e de facto . . · 

.. 
. O projecto de 27 de Agosto de 19.28. apresentado na Commis

s~io de Finanças e acceito sem restricções por todos os seus 
membros: 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. t.• As administmc;ões ou as empresas de estradas de fer
ro e linhas de bondes, e..-..:cluidas as que não recebem passageiros 
nem . cargas a frete, são obrigadas a organizar os serviços de con
tabilidade e estatística nos moldes que .forem determinados no re
gulamento .que se e.."pedir para a execução desta lei . 

Art. 2.• Fica o Poder E.'l:ecutivo autorizado. a· estabelecer pelo 
~linisterio da Viação e Obras Publicas. em coUaboraç.ão com aquel
!~ administrações ou empresas, padrões ohrí~torios para as cara
cterísticas principaes da via e do material rodante de cad!J. uma. das 
pitolas usadas nas estrada;; de ferro, de fórma a perrnittir o inter
.cambio do material de ti"aeção e d~ tnt.f~go de uma mesma bitola. 

Art. 3. • O Poder 'Executivo <:..-..:pedirá, para c:>se fim, regu
lamentos estabelecendo ~lÓI'mas, modelos, padrões e pr;~zos para a 
organização dos sen·iços de contabilidade, para a adaptação ao~ 
padrões. applicaveis á via e o material rodante e para apresenta
ção ~los dados estatísticos it. · lnspectoria Federal das Estradas, bem 
cor.1o penal idades a impôr ás administrações ou empresas no . caso 
de inobservancia das prescripções regulamentares. . · · · 

. Art. 4: Revogam-se as disposições em contrario. 
·· Sala das Commissões, 27 de Agosto de 1928. - !vfa1zoet Vílla

boim1 Presidente - , Ca.mciro de Rezende, Relator. - Annibal 
Frdrc . .:..... Miranda Réls<t:- Tavares Cavalcanti. - ManoeL Tlzco· 
'phijo. - Liuàolfo' ,.CoUor. - Domingos Mascare1~luz.s. · :._ Çlbal
diuo Gou::apa. 
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1 ll.(lificação 

Ao justificar o projecto dce 1928. no seio da Commíssão de Fi
nanças. produzi estas Õbscrvaçõe.s: 

"Dizem respeito ao serviço de tramporte sobre os trilhos de 
ferro. fita o projecto dois fins principaes: 

1.". a depcmlencia d~ sua t:.xploração. quando as administra.
çõe:: ou empresas de estradas de ferro. incluídas as linhas de bon
des. tiver!'m de organi7.ar os ::.erviços int~rnos. a regras geraes de 
contabilidade: e estatistic<t, para que se obtenham elementos estatís
ticos unifom1e;, cuja reun ião possa offerecer a homogeneidade in
clispensavel á s_ua exact:l. comprehensíio ; 

2.". il lmifon~i:r.ação do material fixo e rodante tias estradas 
de ferro. 

O primeiro tem elevado alcance t:conomico. principalmente . 
para a fixação de tarifas ferroviarias justas e ra7.oaveis. 

O segundo. alé111 de ~conomico. por evitar as baldeações e por 
facilitar. através do intercambio. o melhor aproveitamento do nosso 
material rodante. :...__ é estrategico e interessa á defesa nacional". 

Apreciando as va.nta~ens da contabilidade uniforme. ao justi
ficar o projecto, escrevi : 

"Sem normas contabilistas communs: dividindo da mesma ma
neira as contas. por ellas distribuindo as despesas com o mesmo 
critcrio c colhendo os resultados de fóm1a identica, não é possível 
que se alcancem estatísticas dignas dessa denom.inat;ão e capazes 
de inspirar confiança . E sem o dever legal da remessa dos dados 
t'!statisticos. em tempo fixado, á administração publica, claro está 
que não poderão ser divulgados, em momento opportuno, esses ele
mentos de inequívocos inter-esses ligados á vida economica do Paiz . 

A estatística das nossas estradas de ferro. c o relator deste 
projecto de lei já foi director de uma dellas, é um serviço que re
clama. em geral. av.erfei<;oameutos con stantes, de sorte que, por isso 
mesmo. impõe-se uma j')rovidencia legislativa tendente a lhe impri
mir. por mutuo esfon;o, uma ac~o orientadora, a cargo da Inspe
ctoria Federal~das Estradas." 

Como se ob!>erva, o projecto não cÍlida sómente da contabili
daC:e· uniforme de nossas vias ferreas: trata. tambem. da padroni
zaç.ão e elo intercambio. do material rodante das estradas de ferro. ~ 

"A uniformi.:o.ção rlo material fixo e r odante das estradas de 
ferro envereda para estes dois objectivos mais importan~es: · 

a) economia e rapidez nos transpo.rtes através do trafego 
mutuo dos vagõe.-;; 

b) facilidade e economia na acqt;_Jstçao e re~ração do ma
terial. influindo de modo benefico sobre a capacidade e o custo do 
transpoite. 
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A livrt: desuniformidade que, até agora., tem presidido á fixa
ção dos gabaritos da via permanente e do material rodante, do peso 

.. dos trilhos. d~ trens-typo, dos typos de engate e do systema de 
freio. em cada uma das nossas vias ferreas, creando, devido a isso, 
ohstaculos ao -intercambio do material ern estradas vizinhas, obri- · 
.!:ando a perdas de tempo e es1orços nas baldeações morosas, re
presenta inquestionayeJmente um desserviço {t econom.ia e á admi
nistração do Paiz. 

E o representa por que, além dt: t:mbara~ t: encarecer o 
tran~porte de mercadorias e passageiros, não pôde, em absoluto, 
attender eventualmen.te a outros altos interesses da propria nacio
nalidade. adstrictos a sua defesa· interna e e..xh:ma. Glaro que não 
se pensa·. com 5implez.a. em resolvt:r o problema. a um só golpe, 
tantas são a.s difficuldai!t:!Õ a vencer e t~o ~iguos os recursos das . 
e•urw~sas dt: estradas de ferro. a começai- ~la União. t:m cujo do
minio privado e sob cuja :ulministração se encontram varias vias 
ferreas. Será.. portanto. um s~:rviço de adaptação lenta e continua, 
com n;ethodo t: iirnleza. me.!iante soluções parciaes que forem mais 
aconselhada,.:. tal. por exemplo. a adaptação de t:ngates e freios du-

. pios convenientemente <:ombinaclos. 
lla!~>l<~ lembrar que entre a Central'' do Brasil e ."1 Oeste dt: 

::-.rinas. ambas de propriedade da União. com diversos pontos de 
contacto t:m seu percurso. fazem-se baldeações morosas e anti-eco
nomica~ entre carros da mesma bitola. ~ó porque o ~ysteJ\la de 
ireios e engates do!~> vagões differe entre a,; duas estradas que a 
União administra. -

O r elator está. informadt~ que desta halcleaç1io decorre uma des
pesa maior ~obre o custo do tr.l.nsporte. na ímportancia de 2$000 
por tonelada. o que equiYale a nada menos de quarenta. réis de 
percurso calculado por t<~.rifa média. ou quinze por cento, mais ou 
menos. sohre a distancia média total. E' um facto eloquente. 

Out:rus factos poderiam ser apontados, n1uitos de conhecimen
to publico. c.'lda qual interessando. a seu modo. ao dese.nvolvimento 
e á actividade commercial da Nação, bases de sua prosperidade 
~conomica. ou á sua defesa. para tomar hem patente a utilidade 
nacional que o projecto encerra. estabelecend9 os pontos de parti
ela para a solução de um problema de irrecusavel rel~\"O. " 

O S1·. Presidente -· 'Vou suhmctter a '" ·tos t' . J:i rt:clacção 
final. já publicada. 

"E" approYada a redac:<;ão final do projecto n. 188-A, 
ele 1935. 1.• Legislatura, autorizando a abrir pelo Minis
teria da J ustic:a o credito especial de 170:787$000. para . 
r:agar :to clesembarg-.tdor Pt:dro de Alcantara Nabuco de 
Abreu . t: omros. 

O Sr. Pres idente - O projecto ·\"ae {\ s:..ncc:ãn. 
Pas:~a-se á Yotai;:\o da materia con~tante da ordem do dia. 

1/otacão do rcqurrim<'IIIO 11. 142. do: "1915. (t .a Legis
latura). do Sr. Comrs F.:rra::. dt· i~tf()rma(õcs sobre o 
•• quaut11 11~ ·· dtts rc11dCLS . arn-cadadns 110 T~:rrito-rio do Acre 
( d;"scussão 1111 im) . 
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·a; Sr: P residente .:...... ·vou ~ubmetter â YO'C3 o . r --~cerimcnto. 
'O · Si:' .· ·Gomes Ferraz ··( Enwmiuluwdn Ir ;·otnçiio) - Se

nl!Oi' Presidente:. na proposta ue 'orçam~:nto do :Ministerio da Jus
tiça e - Negocias Interiores, para o exercício de 1936, vemos pela 
,·erba 12. qut: a União gasta com -a administração. justiça ·local e 
o'utros serviços. no Territorio do Acre. 3.994:260SOOO. al~m elas 
).'erbas dt: 104:400$000 e de 36:000$000 destinadas. respectivamente, 
ao juizo seccional e ao procurador da Republica. · 
· · Ha: portanto. um dispeÍHlil'l par;t a União, !=Om a manutenção 

elos · serviços federae~ 11aqu~:lle territorio,- de quantia superior a 
4.000 contos de réis. · 

S.abemos mais ou· mcno::~ quamo a União :rastl. com o prolõn
!.'<~menro ele sua sob~:ran ia sobre aquelle pedaço de terra brasileira; 
não •t~:mos. pon!m. conhecimento exacto da. quantia. que ali ella ar
recada. Na proposta da· -receita· geral; para o mcsrim. exercício, 
consta apenas."sob o titulo generico de "Rendas Extraordinarias", a 
parcella de 17 . 500:000$000. referente ao imposto de "Industrias e 
Pro.fissões". no Districto Federal e no Territorio do Acre. _ 

De vez que: a tabella não discrimina. não separa a renda desse 
imposto. apurada no Districto Fed:ral. da arrecadada no Territo
rio do Acre, · é .justo. Sr. Presidente. que a conheçamos, tomando 
por -base a renda que entrou para os cofres da União no e:-cercicio 
de 1934. afim de que pos~n1os vo~ar conscienciosamente e com 
pleno conhecimento clt: causa o orc;amento geral da Republica, para 
o anno vindouro. 

Este. Sr. Presidente. o fim que colima o requerimento cuja 
disc:n!'são unica V. Ex. ac:-.tba de annunciar . . 

Em 3Cguida. é approvado o requerimento n . 142. 
· ele 193~ . 

· ' O "Sr. Pre:!idente - Pn~~n-;;e á matcria em di;c;cussão. 

· · 3.a discussão elo pro_iccto- n. 210. de 1935, (1." Lcgis
lat·ura). iustiluindo a Caixa de Garantia c PrC'iJidcncia da 

· ·Bolsa de Fundos Publicas do Rio de Jmw'ro. 

Encerrada a discussão e annuéiada a \'Otac;ão. 
Appro,-auo t: enviado á Commissão de R;dacção o :;e_guinte 

l'ROJF.CTO 

N. 210 - 15135 

• '! • O Po<ler L~gi~l~tivo decr~ta: 

Art. Lu F ica Ílt,;tituida a Caixa de Garantia:; e Previdencia 
elos Corretores da Bol sa de FÚndo·~ Publicas· do J{io ele Janeiro . 

. l\rt. 2." ·E' ohrig;ttor ia a igual comparticipação da Caixa por 
todos os corretores mencionados no artigo anterior. 
: · · .Art. 3."' .-\::- Caixâ será constituída pelá universalidade do pa

trilnonio · e· das··renda3 da Bolsa de Fundos Publicos ·-do Rio de 
'Janeiro c· da Corpora<;ão dos Corretores. ·. · 

-~rt. 4." .A Caixa terá por .fin1: · ·:. 
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a ·l tornar effectiva a responsahiliclaue dos corretore3 da bolsa 
nos seus actos ·funccionaes : 

b) fonnar urn peculio para. subsistencia do corretor etn caso 
de invalidez completa: 

c'J anl'parar a fandia do corretor em caso de morte. 
Art. 5." O peculio formado pela repartição, do activo livre 

da Camara Syndical entre os corretores será igual para cada cor
retor e a~ :ruas alterações serão estabelecidas em assembléa geral 
dos corretores. sob proposta da. Camara Syndical ua. Bolsa, ouvida 
a C.ommissão de Contabilidade. no cli:1. 10 ele Janeiro de cada anno. 
para o anno corrente. 

Para~apho unico . . N~ssa assembléa geral o credito para o 
pcculio será detenninado depois de orçada a receita e fixada a 
despe~a da .. bolsa. com cQn:;ignação da verba expres!:a para : 

n·, 11agalllento ele seu p~;:;soal administrativo: 
b '! a :.lpos~ntadoria c pensão dos empregados da bolsa, nos 

Lermo~ do art. 20 e seguintes; 
c ) con~en.·ação e melhoria de sua. séde : 
d) manutenção dos serviços de contabilicladc. ele cotação de 

titulo~ e de carnbio; . 
r\ organização ele cstntisticas · c ~blicidade fin:1.nceira: 
f) th:senvolvimento de ~eus departamentos legaes e technico. 

completaclos pela su:t parte cultural, com hibliothecas e estudos es
pecializados. annunrios e revi~tas : 

g) e:xecu~ão do disposto no art. 22. e seu para.grapho uni co; 
Ir) despesas ~erae.". 
Art. 6.w i\ cai:sn será administrada pela CamarJ. 5)'"TlÚical t: 

ficará sob a fiscali7.ac;ão de uma Commiss.'io de Contabilidade, com
posta de tre~ membrcs, eleita pela assemhléa geral. conjunctamentc 
com a Camara Syndical. a 10 de Janeiro de cada anno. 

Paragrapho unico. O corretor eleito membro da Camara Syn
dic:-<ll oão poder;l ser eleito membro da Commissão de Contabilidade. 

Art. 7: Para a satisfa<;ão da responsabilidade do ·corretor, 
nos seus actos funccionaes. só se recorrerá ao peculio que lhe fõr 
estabelecido a 10 de Janeiro. de cada anno. depois de esgotada a 
i ian<;a e quaesquer bens que possua -

~ 1." Entretanto, as multas impostas ao corretor pela Camara 
S~"T!dical serão dircctamente descontadas do peculio pela propria 
Camara; 

~ 2." Desfalcado o peculio. por multa imposta ao corretor 
pcls. Ca111a.ra Syndical, ou por qualquer outro motivo. ficará o cor
retor suspenso até que o reintegralize. 

Art. g:· O peculio não será objecto, no todo ou em parte: 
a.) de qualquer ccntracto que importe em cessão ou rransfe

rcncia do mesmo a terceiros, não· sendo admittidas procuraÇões em 
causa propria para o seu recebimento; · 

b) de qualquer imposto ou ta.-xa e de . penhora, não respon
dendo por dividas contrahidas pelo· .-eu titular, a nã.o lõer a · resvon
sabilicladl! funccional do corretor. proveniente de sua gestão de 
o H ida! puulit.:o. 

· Art. 9.v O peculio não reclamac.lo até tres annos de aberta a 
· vagá d<: corretor. prescreverá em ·favor da caixa. 
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Art·.- 10. Em ca~o de morte do corretor. o seu peculio perten
c~rá á ~-ua viunt ... lterueiros utt Jegatario;; . Em c.•so de e.""onet·ação 
a pedido. o corretor receber<'~ 80 % de s~u peculio. ficando os 
20 % re~tantcs pertencendo á caixa. · . 

~ 1:" Se o corretor fõr clemitticlo, o ,;eu peculio. cl~sc:ontado,; os 
20 % .para a caixa e solvidas as $uas responsabilidades funccionaes, 
gar;:~ntidas pel_n mesmo peculio. ,;er:'t applica<lo em titulas federaes, 
:td1Juiridos cotii clau~:1l:t de im:licnabili1Jadc em nome da mulher c 
herdeiros do corretor: · · 

* 2:· O corretor . e.xone~ado a pedido põc.J~rá transferir . o seu 
peculio sem desconto. para o seu preposto ha mais de dois annos, 
ca,;o este o venha substituir no officio vago d<.! corretor_; 

~ ~--" O corretor só poderá exercer esse direito, ·desde que pro
v~: não e~ ta r semlo · proces:::tdo :tdministrath-a. ou judicialmente, por 
acto,; funccionac::;. · 

.-\rt. I\. Quem fõr nnmeado p::tra su]?!>tituir ·o corretor fal
. lecido O!J .exonerado. só poderá se ep1possar no officio. depois que 
recolher á caixa a importancia correspondente ao peculio integral, 
que tinh:>. o ~eu antecessor. 

Art. 12. A caixa. tm:diante <leci~ão da Camara Sn1dical e 
ela Cómi11h;~ão ele ContaliJiidac1e. em reunião conjunct:t. só poderá. 
appl ica!' ~eu;. fundos ~m compra: 

u) ile titulas federaes; 
b) de títulos de: empresas n:tcionaes. que ,os tenham negocia

(JO~ c cotados na BolEa· a q.ue estejam com seus dividendos em dia. 
;, juizo da ;,.~sembléa gel'al dos corretores. com a presença de 3j4 
do:.: corretores. em exercício ; 

c) de immoveis. 
Art. 13. A Ca_ixa só ,rode~á alienar hen~. por decisão da Ca

mara S~,ulical e da Con~missão de Contabilidade, approvada pela 
a,ose:mbl~:t geral dos corretores com a presenc:;a de 2j3 dos corre
tere~ em exerdcio. 

Art . 14. 0:; directores e fiscaes da Caixa são pessoalmente 
re::pon;:;n·e!s pelo!'. actos praticados na sua administração e ficam 
sujeitos ;\s pennlidadc~ criminncs previstas nas leis. para os deten
tore~ de dinheims publicos . 

. Art. 15 .. Ao corretor que não exercer o officio. por inv:tlidez 
complc~a. e o- rtquerer. Íl Caixa, será concedida uma pensão eorrcs
.P~fldentc a G % do seu peculio. 

~:tr:1~rapho unico. -~ pensão extingue-se com o lé'\·antamento 
do peculio. · · · 

.A~- - IG O peculio só po1crá ser fevantado pela .-iuva, her
deirq~ ou leg;tl:~tio~ i:lo corretor. 30 dia~ depois ele o haver reque
rido ;l Caixa. _mediante e.xhibiçã~ ()os documentos julgado;; neces
sario~ pela Câmara Syndical e pela Commissão de Contabilidade, 
ca~c:>. no <)Hicio v:tgo não haj;t nenhüma "operacão a sei· liquidada. . 

-~ rt ._ 17 . O synilico representará em Juizo ou f9ra deste a. 
Cai.x::.. qlie terá sua séde e fõro no 1oga·r oncie· funccionár 1l Bolsa. 

Ar: . . lS . . C mrmdnto .t.ia Camara' S\,ldical e.' o dá. ComniisSãn 
de: Conta!Jiliclade . ~om~ç<tdio n 11 de Ja;1_eiro e irão . ~t~ )O de· Ja-: 
neiro do anno se~!~te. · ' · 

. . ; ·· .. . . ; .... 
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Art. 19- Pi\r't melhor execw;ãu desta lei, ficará. a Camara 
Synclical expressamentt: autorizad:1 a re\·er o ~eu Regimento Inter
no t: tahe::llas de emolumentos _ 

Art. 20. Aog emprt":.tados ela Bolsa do Riu de Janeiro, serão 
conferidos o:; ~eguintes direitos: 

a! estabilidade no cargo depois de 5 annos de serviços e:'C
ceptuandv-se os actuae3 cmpn:g&ulo~. aos quaes (jesde a publicação 
dc3ta lei. fica ·:tsseguradó! aquell~ estabilidade; -

b _l at•osemadoria com todos os \'encimentos, depois de 30 
annos ele serviços ou compulsoriamente com 68 annos de idade ; 

c) aposentadoria por im·aliclez completa, com todos os Yen-
cin;entos. a;>Ós 3 :umos de sen-i<;os; · 
- .C) "Pensão de 80 % de seus -Yencimentos. aos herdeiros. · de 
accõrdo com o art. 10 c seus paragraphos. do Decreto n. 24.615, 
rle 9 de Julho de 1934. 

ArL 21. O direito á pensão extingue-se nos casos e.xpressos 
no art . 12 do Decreto n. 24.615. de 9 de Julho de 1934. 

Art . 22 . A Can1ara Syndical en1pregará o actual pa.trimonio 
da Bols.a e da Corpora<;ão dos Corretor~ na construcção do edi
fiC:o ela séde ela Bolsa. até sua integral terminaç5.o. 

Paragrapho un ico . Jgu<ll <lpplic-'\çJio• terá o fundo patrimonial 
fomtado pdo producto da taxa addicional ereada pelo Decreto nu

. mero 22.651. de 17 de Abr il de 1933. até que fiquem saldados todos 
,)S compromissos assumido~ pela Can1ara S:yndical pará a con-
:;trm.:ção do edifício. . . 

Art. 23. O edi fiei o da Bolsa e da Corporação dos Corr etores 
ue Flmdos Pul>licos da Capital Federal, ora em construcçáo, só 
seril incorporado ao fundo da Caixa de Garantias e Previdencia, 
depois d~ saldados todos os compromissos, que lhe sejam concer
nente..,. ·as:;umidos pcl~ Corporação dos Corretore.~ ele Fundos Pu
hlicos da Capital Federal. :tiim de que qualquer onus judicial ou 
e.."'--tra-judicial. 

Art. 24. Fica o mandato da actual Camara Syndieal, e o da 
Commissão de Contabilidacle que fõr eleita. prorogado até 10 de 

.J aneiro de 1937. 
P aragrapho unico. Entretanto. o _primeiro peculio será esta

belecido 30 dias depois da publica<;ão desta lei. 
Art. 25 . Rt~·ogam-se as disposiçües em contmrio. 

Tcrcc-irc discu.~.sii!l do projato 11. 58-A, de 1935 (1.• 
Legislatura). dispondo sobre limite de idade p(LYa. tra.nsfe
r l'•lcia d,· ujfiC:aco du E:racito pura a rescr;:a de primeira 
do~·.~c: com- pflrcccr jO'I/ OI'at:cl dá CommissiW de Scg1tra.nça. 

-Encer rada a cliscullsão e annunciada a votação, é ap
pro•:ado e em·iar.lu á Cumtuissiio d~ R~dac<;ão o seguinte : 

_ rRO)ECTO 

N . 58 - 1935 

O Poder Leg-is!at_ivo decreta : 

Arti~o uuico. A contar de 1 de Julho do corrente am1o, en
trarão et~ vigor. P=· dfei"to ele transf~rencia. de officia.es do Exer-
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cito para· a Reserva de primeira classe. os limites de idade estabe
lecidos no ;~rt. 18, da Lei de ·Promoções (Decreto n. 24.068, de 
29 de Zvlarço ele 1934.) 

Discussão uuica do parrccr 11. 25, de 1935, (1." Legis
iotura). 11tu11danáo arcfli1.:ar o rcqnaimrii/Q dL' Bitta-r Jr
,uüo, prdin.do favon·s para a. industria nacioual de artcfa
cto ·I c: bnrrar/ra; com parecer da Co111missão de Fiuan'as 
coucordaudo com o da de .1gricultura. · 

E ncerr<ula a discus$ão e annunciada a votação. 

-~pprovatl? o parecer n. 25, de 1935 . 

O Sr _ Presidente - H a :;obre á ).Jesa · e vou ! t!hmetter a 
votos o se~:,ruinte : 

Requeremos urgencin pnra o projecto de resoluc;ão n. 3-A. de 
·t<J35, ( 1." Legislatura) . ~ 

Sala da~ Sessões, 18 de Setc:mhro de 1935. -Cardoso de Mel
lo .\'rtto. -Claro Gfldoy . 

.-\pprovatlo . 

O Sr . Presidente - Em obediencia a deliberação da Ca
. mara, v ou suhmetter á discussão o pro j ecto. 

Discussão unicu. -io projato de resolução 11. 3-A, de 
1935, (1." Lrgislatura), eiUJIUtdnwdo n art. 149, do Regi
mento lulrrnn da Cumara, 11a.~ disposicõrs do art. 45, da 
Con.t/iluiçcio; com .wbstitutit•(O da Commissão E.reculiva 
(rm t'irllltic: cir urgc-11Cia). 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o prcj~~o . 
H a sobre a ~lesa emendas cJuc v-ão . ser lidas. 

São lida:>. apoiadas .e postas em discussão as se
guintes: 

J;.\JE::\0.\S AO l'l<OJf.CTO IIF. Rt-:SOll:Ç.\0 11.-\ C.:AMARA ~- 3-h ll~: !935 

Onde Cl)nvier: 

.-\n . 0:; discur,.;os escriptos não poderão ser lidos da. tribuna. 
devendo !!Cr entt ~:;,rucs no Presidente da Camaril , afim de serem 
publicados 11a a_ct:t, tendo a nota - Discurso csçripto enviado á 
Jlll.:sa. ; 
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Qnde .convier: 

Art . O Dtptlta(\o d~:ito ou nomt:ado para uma. comnm;são 
.JJennanemt: ou especial e que. presente á sessão . da ·camara,, não 
comp;m:cer <r duas reuniõe~ orclinarias consecuti\·a~ da~ , .r~fer.idas 
commi~sõt:s. per!lerit n seu iog:11 r, se!) do nomeado. de~de Jogo, o seu 
.substituto pelo Pn:sich!nte da . Camara, cx-ufficiO,, ou a reql,lerirnen
to. r.le qualquer Deputado. 

Ullde COIH'ier: 
. . 

Art. As urgencias \ 'Otarln s para 0:1. projecto,; que a!Jgtnentem 
·lespc:sas. t: que não tenham sido or;{inarias tia Cummis~ãu de Fi
uau~;as. ~ú produzirii.tl dfeito ~ horas çlcpois de .:uu.:etli<ias pelo 
pH:nario. 

Sala das Ses~ões Pedro A/eixo. - Vicmlc Miyue/. 

O Sr . -Presidente - :'-J:\11 h<wt:ndo quem . .. qut:ira us<Lr da 
pal:a·ra na sc;;são de hoje, figurará. o projecto de resolução. ainda 
<:lll rlis~.:ussão. ua proxirui1 ordem do cliaa de accõrdo com o dispo
sitivo cMs;titucional . 

Passa-se, novamente. á matcriu constante da ordem do dia. 

1.' ·discussão elo proje<;to n. 103. de 1935. (1.3 Legis
lntur:l). isentando de multn. pl)r infracção de leis e regu
lam~ntos fis<:ats. os que dentro do pra%0 de 90 dias, pa
!,r:J.rem as importancias de,·idas :i. Fa7.enda Nacional. 

O Sr. Presidente - .Entra ~m discussão o projC'cto. 

O Sr. Cardoso de Mello Netto (Pela onh•m) - O pro
.jecto n. 103, de 1935. isenta de multa. por infrncção de leis c re
gulamentos fiscaes. os que, dt:ntro do pra~o de .90 d.ias, pagarem 
as importandas devichts á Fa7.t:mla N."'.cional. 

Este projecto. Sr. Presidente. teve ~'lrecér favoravel da Com
missão de Justiça. a 17 áe Setembro. ciuer dizer. hon.tem, e foi 
{L Commissão de Fin<tnças. onde ~stil para ser distribuído. 

Parece-me C!Ut: nestas condições - e é a questão de ordem que 
lev~mto - o projecto não pôde ser po:;to em ordem do dia . ... 

Não se <lc\'e. em ab~oluto. entender que o prilzo de 60 .dias 
seja contado da data da apresentação do projecto. 

Proposições desta natureza. não podem. ele maneira algúm.i, 
trans.itar em plenario. !\em o parecer da Commissão· d~ finanças. 

O Sr. ~re~idente - Vae· se proceder :l Yota _li.o do .. p ro
jecto . 

O Sr. éardolõo de Mello Netto (Pela or•!cm) ·..:..Sr. Pre
sidente. levantei uma questão de ordem. que não foi resolvida pela 
me.~a. E'- a seguinte: o projecto recebeu parecer da Gommissão de 
Justi<;a em data de 17 de .S.~temhro. c só foi á Commissão de F.i-

- nanc;ãs no. dia de hoje. ' · · . 
O Sr< . PRESIDE!I:'TE - O projecto não te\·e parecer al~n1. 
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O SR _ CARDOSO DE :MELLO NETTO - O projecto teve 
parecer íavoravel da Commissão de Justiça, com data de hontem 
..:- só Jioje foi á Com missão de .Finanças_ ' 

O SR. PRESIDF.NTJ-: - V_ E.x. mandará um requerimento á 
Mesa, para que a Camara se pronuncie sobre elle, no sentido da ida-
do pr_ojecto á Commissào ele Fin::tnças-

O SR. CARDOSO DE MELLO NETTO- E' este o reque
rim~nto que faço e que mandarei á :Mesa. 

1: discussão do projuto n . 5-B, de 1935, (1." Legis
latura), uwdificaud.o -c ampliando certas disposit;õtrs dos 
Decretos· 11s. 2:!.737, de 7933, c 23.835, de 1934. relati
vo.( á .exportação de fructa.s, co1Ú pareceres das Com:mis
.rõc.r de Agricultura e de Fiuanças i: Or.çamen.fo, com C'IJICII 

clas. c IICI~JO parecer da Commissiit, de Fina/iças sobre o ar
tigo 4.", do projccto-

F.m:errac.la a discussão é annunciad~1 a vota~5.o. 
Approv~do o seguinte 

"- PROJF.:CTO 

N 5-B- 1935 

(1." 'Legislatura) 

.'\rt. L' A:s firmas conm1ercia~ org:miz:ad11s para a e.xporta
cão de fructas poderão obter registro em qualquer época do anno, 
desde que ;>rovem. com certidão da repartição competente, terem 
se constituído depois do pra7.o de registro a que se referem o ar
tigo 3." do Decreto n. 22.737, de 22 de Maio de 1933, e art. L", do 
Regulamento approvado pelo Decreto n. 23.835. de 6-2-934. 
· . Art. z: Independente da. data de inscripcão o registro t~
minn.rá em 31 de Dezembro de cada anno. 

Art. 3." As finnas que desejarem conservar o mesmo nume
rõ de registro elo anno ;tnterior. de\."erão solicitai-o do St:rViço dt 
Fructicultura do ~Iinisterio da Agricultura até o dia 31 de Ja-
neiro. -

Art . 4." Os emolumentos ::t qut: se refere o art . 2.". do regula
mento ~pprovado pelo Decret_o n. 23.835, de 1934, .serão pagos en1 
moeda corrente no Paiz. 

Art. 5: Será facultado aos e..xportadores effectuarem no Ser
viço de Fructicultura um deposito em moeda corrente. de quinhen
tos mil réis (500$00Q), afim de terem o direito d~ pagar a taxa 
de in.~cripçãu 24 horas de_pois da saida do navio ou trem que tnns
portar a carga. correspondente ás caixas ou cacho~ embarcados e 
dos que não púd~rem ser. por condemnadas. pela fiscalização. _ 

~ L~ Servirá o deposito para cobrir u debito de inspecção 
quê cJei:\":OU ae ser pago dentro das 24 horas concedida.s. -* 2." Não será in~pi"Ccionacla uma nO'II'R partida ele í ru1.-tas an
tes do e."-portador integrar o deposito desfalcado no caso do pa
ra~a~ho anteri_9r. 
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Art. 6." O pagamento das laxas dt: fiscalização, quando n~o 
houver sido feito o deposito facultado no art. s.·. será realizado 
antes do embarque c de accordo com a quatttidade declarada no pe
dido de inspecção, não tendo o ex:portador-direito a restituição da 
mesma. no caso de não embarcar a fructa, por qualquer motivo . 

. .cu-t. 7.ft Os emolumentos de inscripção de exportadores de 
fructas serão cobrados de accôrdo com o art. 4.", do Decreto nu
mero 22.737. de 1933, separadamente por categoria. de e..'\.-portador 
de fructas <:itricas. bananas ou abaé:lxis. 

Art. 8.0 Revogam-se as disposiç!)es en'J contrario. 
O Sr . Presid ente - . O projecto passa á ?.• di~cussão. 

O Sr . A curei o Torres ( P~/.(1. on.km) ·- Sr Presidente, 
vou enviar á Mesa, com assigrí'aturas em numero regimental. re
querinlento de m-gencia pa ra inunediata dis<.:ussão e votação do 
proJecto n. 106. de 1935 l Primeira .Legislatura) que dispõe sobre a 
reforma compulsoria no E..xercito, :\m1ada. Policia Militar e Cor
po de Bombeiro~. 

Esse· project.o foi apresentado .pelo Sr. Deputado Dorval Mel
chiade!':. digno e . illustre representante {f Santa Catharina. nesta 
Casa, na se~são de 29 de J unho de 193::>, e não me parece justo, 
nem mesmo razoavel. no momento, em que votamos um Or~men
ro e se annuncia dcficit superior a 600 mil contos, que a Cam~a 
não delibere sobre prpjccto de lei mandando, sejam sustadas por 
dois annos as reformas de officiaes de terra e mar ainda perfeita~ 
merite aptos para o serviço publico. 

Hn ofiiciaes. Sr. Presidente. até gcncraes. que. ainda càpa· 
z~s para o serviço das anmts, -e relatiYamente jovens. têm de ser 
rdonnados compulsoriamente dentro de alguns dias, conforme an
nuncia a imprensa d.:stn Capital. porque ai-tingiram :i. idade limite 
para esse fim. Sei que muitos desses officiaes. querem continuar 
no serviço activo tla Na~ão. uão de~ejam rect:be.r na ociosidade que 
!'e lhes impõe. os vencimentos que lhes $5.o pa~os para defesa da 
Patria. 

S<'ndo. assim. Sr . P residente. eu pediria a V . E.x . submettes. 
se á Camara esse requerimento de urgencia para discussão imme
diata do vrojecto n . 106. de 29 de Junho deste anno. porque, com 
a sua •ot'..tção. etcudiremo~. de certo modo, á situação angu~tiosa 
d;...~ finam;as nacionaes. situação angustiosa. tão proclamada p:los 
dignos e doutos financistas da Camara elos Deputados . 

R(.-pito. Sr. Presidente: não é razoavel, no momento em que 
cl:1man1. de todos os cantos do Paiz. pela diminui<;ão da despesa 
publica e pelo.reflorescimemo da,; fontes de r-enda. vá a Nação con
tra a YOntade de ~eus prop:rios senridores, co!loca-los em inactivi
dade.' tr;~.zenda aos po!>tos vagos outros officiaes, aggntvando, as
sim, a sinmção. já difficil do erario publico. 

O Brasil nl!.o póde. Sr . .Presidente. mandar para casa. officiaes 
superiores · de nossas forças de terra e mar, pagando-lhes todos os 
vencimentos. (!Uando elles são os pr imei ros :- accentua bem peran
.tc a Camara - a declarar que desejar.t continuar servindo, porque 
para tanto . se julgam aptos. A refom1n. Sr . Presidente. sabe~o 
V. Ex., é um premio ao servidor dl!- Nação. mas áquelle servidor 
que já nilo. tem mais as {orças nec~sarias para o desen1~nho de 
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suas func<;ões . Então a_Patria vae ao encontro desse servidor para 
garamir-h1ê os dias cla velhice, · ou. melhor. os dias de sua incapa-
cidade physic:t. o • o o o • 

: Não. · é. porém· o caso. Teremos de mandar amanha almiran~ 
tes ·e generaes que ;atingiram a 60 annos. quando o funccionario 
civÚ só c! compuls.."\cfo. nos termos da. Constituic;ão, ao a.ttinz}r· 'ós 
·os annos ue i<lade; e, mais. ha liil1itc maior para os sabias cfa Pa
trià. · os que servem no mais alto tril)unal de justiça do Pai"z. 

S1·. Presidente. · não c! justo. não é 1i1csmo ele· moralidade ad
ministrativ<~- e puuli<:a, que se mánclem para i:asa. com vencimentos 
integracs. o Hiciaes generaes ele terra e 1i1ar perfeitamente · aptos, 
como elles proprios são os primeiros· a confessar. ' 

O SR. lJJ:ALDO RA:\tALHETt - Quando se encontram, justa
mente, em "idade de melhores ·.servic;os prestarem, pela e."periencia 
que adquiriram. 

O SR. ACURCIO TORRES·- Ahi está o meu requerimen: 
to. Sr. Presidente. Chamo a attenção de V. Ex. para os moth·os 
com que acabo . de . fundamentaf-o. espei;ando que à Camara. conci!
da a nrgencia pleit~cla. (Muito _bem). 

\~er7 á 1\-Iesa o seguinte 

Requeremos urgencia para immediata discussão e votação do 
projecto n. !06. rle 1935 (1." Legislatura). 

Sala das Sessões. 18 de Setemhro de 1935. - Acurcio Tõn·cs . 
Pli11io Tourin/10. - Paula Soares . - Caudiáo Pcssôa . 

O Sr. P residente - Vou ~ubmetter a voiC,~ o ro:.o'..!crímento 
de m ~~ncia 

E" dado como rejeitado o requerimento de urgencia. 

O Sr. A curcio T orres (Pela ordt•m)- Requer verificação 
úã votação . 

O Sr. Presidente. ~ Vae-se proceder á n·r ificac:lo "(la vo
t~ção : 

Primeira il:lncada ... · 

O St. A~úrcio T orres (!'ela ordem) - Se· eú l'udesse fa
zer um appello a V. Ex .. Sr. Presidente. retiraria o pedido· de 
ur~encia. desde que. con~ a liu~ralidade que todos reconhecemos 
em V. Ex .. consentisse em collo!='lr esse projecto na Ordem · do 
Dia ela... primeira sessão da Camara. 

IJt:vo declarar a V. Ex. que o requerimento de urgencia foi 
iormulado apenas no intuito de que o projecto viesse á Ordem·do 
Dia. e nunca - seria incapaz de fazel-o - com o ob"jectivÓ de que 

_ a Camara. sem conhecei-o bem. tivesse de· jul'gar da maoteria. Nes
ta<; condições. se V. Ex .. Sr. P residente . . aeceitar o appello· que 
.~a~o. desistirei do re:querimento. · · 
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O Sr. Presidente - Estou certo do: que :. Can~:ua convirá 
em que esse projecto seja posto na Ordem do Dia de amanhã. 
-Posso wesmo . uixec .qu~ ~ssa decisão iudepemle da Camara. par.t 
ser attribuida ao Presidente, visto como, desde o dia 29 de Junho, 
o referido projecto se acha nas Commissões, sem entretanto, ter 
recebido pareçer . 

Decido que o projecto figure na proxima. Ordem do Dia, ac
ceitamlo a retirada do requerimento de uq;encia apresentado pelo 
·Sr. Acurcio Torres. 

O 5R. Act;Rcro ToRRE$ - ~Iuito grato a V. Ex. 
O SR. PR:gSlDENTE - E. a es~e prete,.."to, eu me pennitto 

lemhr.ar ás Cornmissôes a conveniencia de não deixarem passar o 
pr<tzo cll': S•S>.enta dias para .o,; pareceres a ella attribuidos: a favor 
ou contra: ou em~mlando, cumpre ás Cotnmissõe~ offerecerem seu 
parecer. afim do melhor encaminhamt:nto dos trabalhos da Camara. 

O Sr. Domingos Vellasc~ (Pura ,·xplicar;üo f'<:ssotr!) 
Sr. Presidente, votaria a favor da urgencia rerJul':rida pelo nobre 
Deputado Acurcio Torres, afim de que a C:lmara. se manife::;tasse, 
desdt> logo, a respeito da m:~.teria que S. Ex. trouxe a debate. Pa
rece-m~ entr~t:anto , que. tenclo a. Camara approvado hoje, en1 ter
~ira discussão, o prcjecto do Sr. Paul~ Soar~>. que aUb,'1nenta de: 
dois annos a idade para a reforma compulsoria, está. por isso mes
mo, prejudicado, na parte referente ao E."ercicio. o projecto ante
ril)r, do Sr. Depu tauo Dorval ).ldchiades. que pretenJia suspenuer 
por dois ant!os a rdom1a compulsoria para os officiaes <le terra 
e mar. 

A e.xplicaçáo que queria. desue logo. dar não só ao nobre Depu
tado Acurcio Torres, mas tambem ao:s demais collega.s . .. 

O S!t. Acl:~tcro ToR.~I'S - - V. E.-.:. dá licença para u1Í1 aparte? 
O projecto Paula Soares. pelo que V. Ex. diz, póde diminuir como 
:!ntender o limite da idade para a reforma conrpulsoria, sem tirar, 
entretanto, da Camanl competencia para. em p'rojecto posterior, 
o qual - e:spero - será tornado lei , determinar que, seja qual fôr 
o limite de idade para a reforma compulsoria. esta só se efiecti-· 
vará. daqui a dois anno:;. isto é, suspende-se por dois annos a ex
~cuçii.o d3. lei Paula Soares. 

O SR. DO:\liNGOS VELLASCO - "'fas. uma vez que o 
limite de idade ~ augmentado de dois a.nnos, pelo projt:cto Paula 
Soares, isso equivale justamente a suspender por dois annos a re
forma compulsoria. O projecto Paula. Soares manda vigorar. desde 
·logo. o limite de iua~k a que se rd!!re a ki de Z9 de ~[arço de 
1934 e que é. ~:actamente, de dois annos além do que vigora actual
mente. Isso corresponde, como já disse. a suspender durante esse 
prazo a ;·éfonna CO\lipulsor ia. no E;..ercito. 
· : O SR. AcuRCIO ToRRES - O esclarecimento de V. Ex. é 
.muito util. Devo. porém. declarai" o seguinte ao nob,-e collega: se, 
amanhã, o Sr. · Presidente da Rl':puhlica, usando das attribuic;ões 
C<lnstitucionaes. sanccíonar o projecto Paula Soa1·es. não ha,·erá, 
r-eahnente. motivo para que a Camara vote o projecto Dorval :Mel
chiades. Mas. pergunto a V. E.-..:. : e se o Sr. Presidente da Repu
blica, no uso de uma legitima attrihuição vétar ·o projecto Soares? 

O SR. S.u.LES FJ?..UO - Vetará o outro. pelas mesmas razões. 
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O S1c Act:RCTO TonRR;; - 11óde não vetar. Seria, então, con
\·eniente agua-rdar o primeiro. que o E."Xecutivo se pronunciasse. por
que, en.1quanto o projecto Paula Soares comém disposição de cara
rtl'.r pern~:mente. attin~indo a todas as forças armadas, o projecto 
Dorval l\Ielchiades dá pro\·idencia para attencler. tão só no . mo
mento actual. i situação aHlicih·a do Thesouro Nacional . 

O -SR. DOMINGOS VELLASCO - Sr . Presidente. dizia 
eu, de inicio que. \·otaria pela urgencia para discussão do projecto 
Dor·.:al 1\Jelchiad~ porque num. ponto tem razão o nobre Deputado 
Acurcio Torres: é que o projecto Paula Soares nlanda augmentar 
r. limite ele · idade apenl\S para o Exercito . 

O SR. :\cUJ:ciO ToRRES --'- V. Ex . pennitte outro aparte ? 
A nóva refom1a compulsoria só entrará em vigor em 29 de Março 
de 1936 c ha varios officiaes que serão reformados compulsoria
mente neste. mez de Setembro de 1935. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO - ... continuando a vi
gorar, por conseguinte. o~ actuaes limites: de idade para os officiaes 
d:~ /l.rmacla. 

Apenas neste ponto tem ra4ãu o uohre Deputauo Acurcio Tor
res e é esse o motivo pelo qual eu ·votaria pela urgencia. (Muito 
bem). 

O Sr. A~urcío Torres (Pu.ru c.rplicaf:ã.., pes~·o<~l) - Se
nhor Pre~idente. aproveito os ultimes momentos da sessão de "hoje 
para fazer um appello ao honrado e digno Interventor Fluminense, 
o Sr. Cvmmandanle An· ParTeiras. · 

E. fazendo tal appelÍo ao nobre soldaclo. que a Revolução col
locou á frente da administração publica do meu E stado. cumpi"o, 
apenas. o de\·er de ser interprete do penS<lmento da população de 
uma rica zona do Rio de Taneiro. 

O~ habitante~ de algu~s districtos do :\funicipio de Santo An
tonio de Parlua. vêm. ha quasi 20 annos. pleiteando dos poderes pu~ 
blicos flumit1ensês, a sua emancipação . 

• Empossado na Interventoria Fluminense. o Sr. Commanda.nte 
"Ary Parreiras. a população de l\Iiracema. e do Districto de Paraíso 
do Tohias. no Município de Padua. voltou ao Governo do Estado, 
mostrando que esses districtos ruraes satisfaziam os dispositivos da 
lei estadual que cuida da matcria. devendo. por conseguinte, ter a 
s11a· autonomia. para constituiren1 o Município de 1Vlir acema. Esses 
di;trictos desejam, Sr . Presidente. a constituição de um novo Mu
nicípio. tendo como séde a cidade de Miracema, um dos centros 
urbanos e commerciae.<; ele maior importancia. depois da cidade de 
·Campos. no nortt: fluminenst:. · 

O Commandante Ary Parreiras, recebendo a representação das 
população do;; districtos de Paraíso, Tobias e ?vliracema, enviou-a 

. ao Conselho Consultivo d<? Estado. do qual fazem parte dignes · e 
illustres fluminenses com assemo nesta Casa. como, por exenrplo. os 

· Srs. Raul Fernandes. lradc-r ela maioria. Levi Carneiro e João Gui
·marães. Ainda bzem parte do Conselho. com a~sento. igualmente", 
aesta Camara. oncie representam com alta dignidade e grande bri
lho o Estado do Rio de Janeiro. os Srs. Cardillo Filho, Cesar Ti-
noco e AlíP.iO Costallat. . 

O Conselho Consultivo. que teve a presidir-lhe os destinos a 
. figura iticomparavel e saudosa, por todos os títulos. do professai" 
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:.\liguei Couto: o Cunst!lho Consultiv<J - e e;;tá aqui presente o 
nohrc Deputado. Sr. Levi Carneiro - opinou no scnti"do de que o 
Intcrveutor Federal decreta~~e a autonomi~ daquelles tlistri~:to~. 
afim ele que ,.-iessem a constituir o novo :\<1unicipio de ~1iracema, 
desde que em plebiscit o, com nom1:H ·que S. Ex. decretaria, as 
re~pecth<1s populações se manifestassem pela emancipação. O Jn
ten·cntor Fluminense baixou m1. acto dando a Presidencia do ple
bi~cito ao honrat!Q .: digno Juiz da Comarca de Padu:t. uma da;; 
figuras mais brilhames e acatada:> do magisterio do Rio de Janeiro 
- Dr. Alexandre Brasil. Determinou o Juiz que. 110 pleito. vo
tas~em eleitor.:.;; e contribuinte!' dos imposto:; territorial, predial e 
de industrias e profis::ões. prohihinclo que o mesmo cidadão votasse 
por mais de um titulo. 

Dos contribuintes e eleitores. ,·ataram, 6J %. sendo que í8 %· 
des~es eleitores eram I:Ontribuinte:;. o acto do Interventor con
siderava como votos contrarias os claquelles que se abstivessem 
de votar. E não houve um só voto, dos 63 %· que contrariasse a 
emancrpaçii.o desejada ! Dentre os ({Ue votaram - de,·o accentuar 
- estão as figuras de maior representação do Município, quer na> 
su.1s industrias. na sua lnvoura c nas profissões liberaes. ?\fanife.~
taram su:1 YOnta.de os directores do Lvct~ e da Escola Normal, os 
maiores fazendeí"ros. aquelles que são: l'miim. os verdadeiros con
ductores do pensamento c da actividade da grande zona fluminense. 

Ha quasi dois mezes. por.i!m, estão O$ papeis em mãos do ln
ten·entor Fluminense e S. E.x., até este instante, não decidiu so
bre a emancipação desses districtos para constituição do :\Iunicipio 
c!c :'.firaccma. · que rende muito mais do que a maioria dos Muni
cípios do Estado do Rio. 

O Sit. LEVI CARNEJRO - V. E-x. permitte um aparte ? 
O SR. ACü'RCIO TORRES - Com todo prazer. 
O SR. LE\·t C\R!'EtRo ·- Acreuito que o J nten·entor do Es

tadc• l·stejil sendu levado por uma preoccupaç:lo que no meu pro
prlo espírito influiu. assim como no de outros membros do Conse
lho ConsultiYo. ao estudar n questão : é que a proxima Constituição 
do Estado elo Rio. clt:verá estabelecer bases para n organiza~o mu
nicipal ; de sorte que é possível a fixação de bases taes que não 
;omportem a creac;ão desse município . K e:s;;e ,;entido. alguns de nós 
ach11mo~ take7. tO!;Se inopportuna a creac:;ão do município. neste 
mouu:nto. ás port;!.j; da Constituinte estadual . 

Não ba,;tarft. para cleterminar :t crcação do município. o re
~ltltndo. aliás. muito si:;nificatiYo, elo pl~hiscito . E' possível, as
I'Íill , qu~ Q nobre e honrado Sr. Ary Parreiras, esteja influenciado 
por essa preQccupa<;ão. que considero elevada e nobilíssima_ 

O .SR. ACURCIO TORRES - O nobre collega ha de convir 
que acabo de dizer á C.amara t!uas grandes \:enlade~ ! . . .. · 

O SR . LEn CAR.'\EJRO - Perfeitamente. 
O SR. ACURCIO TORRES ·- ... uma que o Con3elho 

Con5ulti'\'o. opinou no :sentido que. enunciei : outra. que em plebiscito 
unanime. -as populações dos municípios empe11hados no caso ma-
nif.t!itaram-se pela sua emancipação. . 

Não contrario o eminente collcga. Deputado Lcvi Carneiro, 
quando S. Ex. diz que o Interventor Fluminense. tah-ez Je,·ado 
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pelas ra.zút:~ lJUe .acaba de enumerat:. tenha deixado a solu~ão do 
.. caso para o Governo Constitucional do Estaclo. . 

O SR. LP.vi CARNP.tRo - E' uma supposição que estou formu
lilndo·. 

O SR. ACURCIO TORRES -Acredito que o Sr. Ary Par
reiras tenha esse pensamento. ~1as o. meu dever, Sr. Presidente. 
t! o ele rlamar .aqui pela emaocipa~ão <le:;sa zona. Não · entro na 
indagação se ella deve ou não ser emancipada; se deve ou não ser 
creadó o ~funicipio de 111iracema. Desejo accentuar, sim. que: todas 
n.s · popul::u;iies empenhada~ nessa emaucipação manifestaram-se pela 
constituição de novo município. 

Sem lisonjas . e sem zumba ias para c9m o T nterventor Flumi
nense. n ·C'.lj:t politic:1. nunca servi·, n~o sirvo nc:m serviria- é pre
C:!'o di zel-o alto e bom som á C amara. com a sinceridade · com que . 
sempn: falo aos meus pares - quer0 declarar que vitn i trihuna. 
attendendo aos reclamos dessa larga zona. do Estado. fazer um ap
pello a S. Ex .. a quem nunca critiqcei nesta Casa nas proximida
:les do pleito em que fui ca.ndidato, e cujos actos não seria capaz 
lle criticar na hora em que S. Ex. está quasi a descer as escadas 
do Tngil. depois de. com rara dignidade ... 

o s~. n!Xll .lt:.~o:IOI.. - Honrou a Re,·oluçâo. (·.{t>oiarlo.f) T. 
O SR . ACURCIO· -TORRES - . .. e patriotismo ter se re

\·el:ulo um dos grandes nomes que a Revolução deu ao Brasil, por
fJue não' politicou. não uc:scc:u á po,liticagei!l nem se quiz eleger, 
mas apc:na~. correspondenclo á confiança do Chefe da Nação. go
rernou a sua terra natal eom a dignidade de que ha pouco falei e 
com o patrictismo rio qual não dá tc:stemunho apenas o orador, que, 
poli_tico. JJOtlc:ria ter nas SU:l$ palavras qualcjuer coisa de menos sin
::erq. senão todos aquelle:- <JUC vivem e lahutam no Estado do Rio 
tle Janeiro. ( Palmns. O orador é cumprimcl!totfo). 

Durante o discurso do Sr. Acur"cio Torres. ·o Sr. An
!Onio Cnrlos. Prc!'idente. cleixa a cadeira da presidencia. que é oc
cupada pelo Sr. F.uvaluu Lodi. z.• Vice-Presidente. 

O Sr . Presidente - Nada mais ha\·emh a tra•~r. vou le
\":tntar. a ses.~ão, designando para a de amanhã a seguinte 

ORDE?It DO DTA 

Discu~~ão unica do projecto de resolução n. 3-:\. de 1935. ( 1." 
Le~islatura). en<1uadrant.!o o art. 149. elo Regimento I ntc:rno da 
Camara. nas disposiçõe~ do art . 45. da Constinúção: com substi
!utivo da Commi!'são E :-."l!cutiva ( em 'i.'irludc de 1t-rgcucia) ( Z.• dia). 

3.' uiscussão, do projecto n. 222. de 1935 ( L" Legislatura), 
di !.'pondo sob~ e as segundas provas parciaes de curso jurídico: . 

1! tli>cussão cl~ projecto n . 106. de 1935. (1." Legislatura), 
!'usp~nclenrlo. por dois annos. a reforma compulsoria e dando outras 
proviut'ncias: 

1." discussão elo projecto n . 179-A. de 1935. ( 1.' Legislatura). 
re;rulando ·a licen<:a _(las funccionari:ts ·casadas com funccionarios 
;-.ublicos. civ!s e militares: com parecer da Commissão de Finan~as. 
favomvel ao substitutivo-da Commissão de J•1stiça: · 
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Dist."Ussão unic:t do parecer n·. 23. de 1935. (1.• Lcgi~liltura) , ap
proYando o acto d-> T ribunal de Contas. que recusou regi;;tro· ao con
tracto celebrado entre o Go,•erno Federal e a Sociedade Radio 
Atlantica. concedendo permissão para estabelecer uma estação de 
radio na cidade de Santos, São Paulo. . 

l...e\'anta-.c;e a Sessão. i\s 16 he>rM e 1 O minutos. 

116.3 Sessão, em 19 de Setembro de 19~5 

PRESIDE~-cl.-\ DOS SRS. A~TO~IO CARLOS. PRESIDf.)t'J'E 
E EUVA-I.JDO LODI. -2." VICE-HRESI·DE~TE 

A'~ 14 horas. compareceram o~ Sr~.: .-\ntonio Carlo:o . . ·\gc.nor 
Rahello . . F.clmar CarYalho. O;,.m de Goela~·- Amar;,l Peixoto. Age
nor ~{ollt~. Acvlino de L~ão. Clementino Lishüa. :\:fa~alhães ·de Al
meida. Henriq~e Couto. GCldoíredo Vianna. Agenor -:\fonte. Hugo 
Napoleão. Freire 'de Andrade. Plínio Pompeu. Dcmocrito Rocha. 
Fel1lande;; Ta\'ora. Pedro Finner..a. Humberto 'de Andrade. Xavier 
de OliYeira. José Augusto. :'\-Iathias Freire. Samuel Duar:e. Anto'
nio de Góes. Heitor Maia. Simões Barbosa. Emílio ?>Iaya. Fernan
des Lima. Snmp:tio .Costa. Deodoro i'.1aia.tCiemente :\f;p.riani. L1.uro 
Pa!='sos. Pri;:co Paraiso. Henrique Doclsworth. Sampaio Corrêa . 
Acurcio Torres. Cardillo Filho. A.rthur Bernardcs. Bias Fortes. Pe
dro Alei:s:o. ·Car11eiro· d~ Rezende. Chrilltiano :Machado. :.\[acarin de 
Alme.ida. Viei ra }!'arques. Simão da Cunha. Anthero Botelho.' Ja
cques ::.\1ontandoa. Delphim :\!foreira. Theodoro :\Jonteiro de. l3arro::. 
:Barros Penteado. Alves Palma. Hyppolito do Re.~o. Jor{;a Guede;;. 
Gomes ·Ferraz. Domingos Vellasco. Vicente :\Iigual. Vancloni de 
Barros. Plinio Tourinho. Arthur Santos. Octa\'Ío da Sill'cira. Pau
lCJ Soares. Fraucisco Pereira. Tosé ::\iuller. oDiniz Tunior. Don: ;~l 
~'felchiades. Carlos Gomes ele Oliveira. Borges de !\[etleiros. Baptista 
L11Sardo. Vespucio de .-\breu. João Simplicio. Victor Ru::somano. 
Atlalherro Cor1·êa. F:mfa Ribas. Nicolau Verguciro. Ernan:lo Go
mes. Sebastião Domingues. •F râncisco di Fiori. Sil\'a Costa. Fran
cisco :\loura. Alberto Surek. Damas Ortiz. Chn·~oston:o de Olivei
ra. J osê do Pa<rocinio. Ricardino Prado. :\[artfnho Prado. Ricardo 
:\·[achado. Lourenço Baeta )Se\' C>' (87). 

O Sr . Presidente - A l i~ta de presença accu$a o comp_:lre
cimento de 87 Sr~. Deputado,;. 

E;;tã aberra a se.;;;;ã.o . 

.Com,ido para compo1·em a ).lesa o;; .Srs .. -\mara.l Pdxoto e .-\ge· 
nor :;\·Ionte. 

O . Sr. Claro de Godoy _;_ (suf'P{l'ut.·. scr..•imlo de 2" S<·cr.·
rario) procede ú leinmt da Ac.t;t da ~e;;são ;:mtecédente, a Q\ta1 é. 
s~m observações, approva<.la. 

O Sr . President e - Pas:;..1.-~e á leimra do Expediente. 

O Sr . Agenor Rabello - (2." S.-crctnric>. S<'rt·iudo de t.•) 
procede ;i, leitura do seguinte 



Câma-a dos oep.naoos-lmpresso em 2Ml1/2015 1546- Pàgna 2 de 76 

- 468 -

EXPEDTF.NTE 
Officios: 

no . Ministerio da ju5ti~ e Negoc:ios Interiores, de 16 do cor
rente. remettendo as seguintes 

l~FOR)(AÇÕES 

Exmo. Sr. 1." Secretario da Camarà dos ·Ikputados. 

Em refe.rencia ao officio n. 1.017. de 13 de Agosto findo. te
nho a honra de pas~ar ás mãos de V. Ex. C(!pia das informações. 
prestadas pelo Chef-e de Policia do Districto Federal. sobre o re
querimento elos Deputados !'\b~ruar Bastos e Octavio da Silveira, 
cujo teor veiu ~rrinscr!pto naquelle o_ííicio. 

Reitero a V. Ex. os meus protestos de alta estima e consi
deração. 

O :'\·[inistro da J ustiça e Negocias Interiores. Viccutc Róo. 

Cóoia :..:.._·1nfonnações n. 2.0771·5-2. Com rderen'cia ao officio 
da Camara dos Deputados .. cuja cópia se encontra junto ao aviso 
n. 1.495. - 2." Secção- Directoria da Justi<;a, documentos ora de
volvido!i, cabe-me informar: I - A séde da União dos Traba.lhado
res do Livro e do Jornal não foi invadida nem depredada por ele
nJentos policiaes. II - .E' certo que, por determinação do Exmo. Sr. 
Chefe de Policia, foram conduzidos a esta secção alguru socios da 
U. T . .L. J. e da Confederação .Unitaria do Brasil, aqui fichados 
desde a sua integração na Alliança Nacional Libertadora que fun
dou "Nucleos" nas sédes daquellas entidades. e isso porque taes ele
mentos. ingressando. em grupos na primeira das sédes re.feridas. 
ostensivamente faziam propaganda subversiva em repre.çalia ao acto 
governamental que havia determinado o fechamento da Allian~ 
Nacional Libertadora ; comtudo, após S)'lldicancias foram manda
dos em li herdade; III - finalmente, a prisão de Amadeu Ama
ral .Filho (logo posto em liberdade) tambem fichado na S-2, resultou 
da sua attitude de di>tribuidor na via publica de. boletins e mani
festos de franca propaganda subversiva, documentos oriundos da 
.".. N. L., cujas actividades foram os primordios da medida tomada 
J>elo Governo (decreto n. 2-79. de 11 de Julho de 1935. Rio de Ja

·11eiro, 23 de _-\gosto de 193j. O chefe de Secção - Seraphim 
Braga .. 

- A' quem fez a . requisição. 

Do ~·Iini~terio das .Re!ac;õ~ Exteriores .. de 16. do corrente, re
mettendo ·a seguinte 

);CF.NSACE).{ 

Senhores ·~·fembros do Poder Legislativo. 

De nccordo COlll o preceito constitucional. submt:tto á vossa 
consideração, acompanhado de uma e.'<posic;ão de motivos, o texto. 
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incluso por copia authenticada, do Tratauo antibellico de não 
aggressão e conciliação, assignaclo, no Rio de Janeiro, a 10 de Ou
tubro de 1933, pelo .Brasil. a Republica Argentina. o Chíle. os E;;
tados Unido~ Mexicanos. o Paraguay. Tratado a~ qual adheri ram 
a Bolívia, a Colombia, a Co~ta Rica, Cuba, a .Republica Dominicana. 
o Equador, os Estados Unidos ôa America, a Guatemala .. o Haiti. 
H o11duras: a Nic-aragua. o Panamá. o Perú. o Salvador, a V-enezue
la e a Italia, além dos paizes da " Petite Entente" . 

Rio de janeiro. em 12 de Setembro 1le 1935. 

GETur.xo v .... Rc .... s 

Em 17 de .:\gosto de 1935. LA!951. (00). 

A sua · Exccllcncia o Senhor Doutor Getulio Dornelles Vargi!l>, 
.!'residente ela Republica. 

Senhor Presi.dente. tenho a honra de .jubmetter á ap;-eciação de 
Vossa E."<cellcncia, propondo seja remcttido. ao Legislati\'o da Re
publica, par a os effeito~ da approvac;ão, o cumexo Tratado anti-bel
lico de nãu· aggressão e ua conciliação, assignado entre o Brasil e 
<! Nação Argentina a 10_ de. Outubro de 1933. 

Z - · Esse tratado, resultado de negociações originadas entabo
ladas eutre as Chancellarias de Buenos Aires~ Rio de Janeiro. f~ 
!JTOposto pelo Governo argentino ao brasileiro. recebendo, inicial
mente, assignatura dos negociadores e mais as do 01ile. Estados 
Unidos l\1e: ... icanos. Paraguay e Urugttay .. '\dheriram ainda os se
gliintes paizes: Bolivia, Colombia, Costa Rica. Cuba. Republica Do
tniuicana, Equador, Estados Unidos da America. Guatemala. Haiti. 
Honduras, Nicaragua, Panamá, Salvador, Venezu-ela e I talia. Pai
zes da "Petite Entente" . Ratificaram. entre os signatarios. Cuba. 
Chile. Estados Unidos da America e Republica Dominicana. O rci
IIO da Italia ratificou a adhesãu effectuada. 

3 - O empenho manife::tado pelo -Governo brasileiro. ainda no· 
pcriodo em que Vossa. Exccllencia chcfia,·a o Govcmo Provisorio, 
e. o interesse com.que,. nessa mesma época, a diplomacia brnsileira 

· p!eiteou junto ;ás Chancellar ias a participação de ouutro$ paize~ no 
tratado, haYendo tomado a iniciativa de propol-a á assigÍlarura do~ 
pai:tes europeus. de modo a dar-lhe uma an1plitude . mundial e não 
apenas coininental ou regional. - ~eriam. por si. sufficíentes para 
obrigar moralmente o Brasil" a ratificai-o. ainda-que outras razões 
não militassem ·a fa~·or dessa medida de patriotismo e comprehen
são do convívio pacifico com as clemai~ na~ões, especiali'nente. no 
caso. com ;t,; vizinhas. 

4 - A ratificac;ão que se vae proces,;::.r, se a.;sim considerar 
\i"ossa Excellencia util e opportuno, será uma confirmação, pois, dos 
propositos tradiêionalmente maifestados pelo Brasil, de pautar a 
sua conducta em m':llcles pacifico!\ ; .~erá prestigiar as inicfa.ivas que 
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visem a ham1onia entre o~ povos e busç,-,m resoln:J; ~odas as con
t!"oversias que. entre os mesmos possam surgir no terreno do dir~ito. . .. 
Essa é. aliás, a razão principal por. que temos assignad:> e ratifica.cJn 
outros textos no s-enero, quer continentaes. quer de origem eUt-oP,~a. 
para só allu.dir aos actos. colh;ctivos. . . . : . 

5 - ~a realiclade . . confol'm<:: já se verificou. por occasi.ão d~ 
nMsa vinculação ao Pacto Briand-Kellogg, a p~rticip~ção ~o Jkali,il 
em actos internacionaes desse g::ncro poderia ser considerada até 
certo ponto pleonastica, un:a ve:!: que as nos~Cl!; affirmac;ões em 
prol da paz c do direito. como regra intangível entre os povos. vêm 
senclo sempre .e inint<::rruptamente reiteradas. c, as Constituições da 
.Republica. a de 1891 como a actual; antecipando-se au internacio
ualismo, C011\'erteram, ha muito, essa aspiração em uma norma es
.cripta taxativa, de direito interno. 

6 - Essas ine uh·ocas provas pacifistas e de. culto ao direito 
I!àO nos inhibem, entretanto, de dar. quando ~e apresentam oppor
Pidades felizes. o testemunho inconfundi\'t!l .de apreço ·ás iniciati\·as 
bem inspiradas e de fortalecer os elementos de triumpho em nma 
causa. qu<:: pertence á humaidade. .~l~m disso, a cortezia interna
cional, no caso mais ~x1gente por contingencias d~: ·viúuha nça e 
imperativos do nosso processo historico- em relaçiio ao Prata. ~stá 
a pedir uma -demonstração ele boa vontade. de. que é documento d:: 
mter~~e o te_-xto que VoSJ?a Excellencia vae reler. 

. ·. 7 - . Não· esconderei~a im_px:~são qe .que o T ratado soffreu 3:> • 

:influencias· de uma: época .irigrat~ para a Americ?- do Sul. tendo sido 
<:laborado em um período que se pode qualificar de agitado. na his
teria do Continente .. angustiado pelas serias controver!'õia~ do Chaco 
~: d~ L<::ticia, que dividiram paizcs irmãos. repercutind~ acc<::ntua1a
mente na ,·ida ame:-icana. Os grandes problemas de caracter mun 
dial .: social tambem não <::Iam propícios a uma iniciativa mais ade
antad;t elll seus moldes e m:tis positiva em seus ohjectivos . 

S- Já então, porém. t ínhamos o e-xemplo do Pacto Briand-Kcl
lo~g. cujo texto se rerlu.z a dois dispositivos precedidos de um pre
nmbulo de th::orico estimulo ao pacifismo. Tal acto é, antes de tudo, 
c. melhor dire i. em tudo, um voto de renuncia collectiva á guerra 
como instrumento de politica nacional dus paizes: proces$OS pacifi
cas, meios de acc;ão dentro da ordem e da paz - tudo coa: o fim 
de perpetuar. as ~elaçües pacificas e amistosa:; . 

9 · - O Tratado em apreço. sendo menos platonico appare:'lte
l~tenu. não sae dos limites das aspira,ü<::s theoricas, ainda 'que. como 
o seu proprio titulo faz prt!Sumir, 'demonstre preoccupar-~e com o 
processo de conciliação e com a idéa de não aggressão. Ambas essas 
formu)a!>, entretanto, foram vasada~ em disposições de alcanêe pu
ramente facultat~\·o. Neli e não .5e dequz u . t:ínpenho em a \·erig~1ar 
ou apurar responsabilidades. sah-ante a disposição contida na c!au- • 
Sllla VI, que prevê a faculdade de e."ame e investigação. por p:~rte 
da 'Con:missão de Conciliação. ,~1as. a. apuração dos factos, ·qu<:: t:?-1:a 
eleve fazer, é consignada em .. um relatorio, que não terá, em .caso 
;:!gum. o car-acter ~e. sentença ou laudo . arbitral ."já no que con-
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ccrn: a exposição ou interpretação dof; factos, já no que ~e refe1·e :t 

cnnsidera~ões ou conclu:>ões de direito" ( clau:;ula X .• alin~a 2.' ). 
Vamos encontrar e!\sa ml'!!\ma resah·a preoccupada em texto3 con
~~neres do pan-americaui~mo. a QUI! o Brasil se associou. :vr e;mo 
, ue isso não -demonstrasse a inefficacia do Tratado no terreno ora
tico, a contextura do acto, tomada em linhas mais g-eraes. o c'IJm- ~ 
pro\·a. Nelle nada é o obrigatori'o. O inadimplemento cheg-::t a ser 
preYisto como um facto logico, sem sancções que o contenham. :\ 
conformação previa com possivei~ transgre;.sões está. exjllicita. an
t<'\'endo-se a e <.·em ualidat:le do desr espeito á letra do estipulauo c·lmo 
um facto consummado que. ver ificado. dá en~ejo a uma ac~ão por 
meiÔ!\ suasoriq_s. de mera concilia~ão. acçào que cnfraq\teddn me
diantl! restricc;ões taxativamente enumeradas. fica pratic1tmeute 
annullada. Verá Vossa Excellencia que a cl~usula 3.", que· den• rin_ 
clar força ás duas anteriores ( 1."' e 2.•) ; ao contrario. a:< annu!la. 
porque se confessa platonica ju:;tamente onde de1·er ia ser po:'ith•a. 

10 - De pa~,;agem cle~·o ;l!;si~nalar uma clausula de cen o ai~ 
C'~nc:c. que importa em respon!'a.biliúades uiplomatica~, tendo uma 
significação palpa,·el para o .Brasil em face dos probl~mas domesti
c:os da :\merica do Sul. Refiro-me á cl;~sula 11 . quando declara 
~uc. entre ~s :\. P . C. a~ que!;tõe;; territoriaes não !'le dc\·cm r:soh·cr 
!Jela \·iolencia. e que. não reconhecerão estatuto territorial algum 
que não seja obtido por meio;; pacifico;: nem a \'alidade da occup:t
l)iiO ou dà acquisiçãp de territorios obtida pela forma das anua:-". 

Essa disposição e;;tá de accordo com a nossa tradição e c:om·i
ccões; mas. affirmada. de\'Crt'.mos mantel-a co1~tra todo e qua.lqacr 
infractor . 

11 - Parece-me util accrescenttar ao adduzido alguns esc:bre
c:me.ntos. revendo. emhora perfunctoriamente. os principne,: com
promissos collecti:vos assumidos pelo Brasil. relativos a iniciati\·as 
no genero do Tratado :tnt i-hellico. Repornndo-me ás mais rl!cl!ntl!~t. 

dt! implantação de um regime cffectiYo d: methodos pacíficos na 
re!;Ulamentação ela convivencia <las nações. vem a pello lembrar os 
(!);tudos elab::>rados pelas Conferencias inter-americanas. concrtti-
7.<tdos em textos a que. o Brasil se ligou. Recordarei. \'. g . :l Con
Yenção Gondra. i. ~- o Tratado para eYitar ou p:-e,·nir conili<" tO!' 
<:ntre os Estado~ Americanos. iinnado em Santia~o a 3 d: mnio 
de 1923. üe ctmho conciliatorio. que prevê a creac;'io de uma com
missão de inve..~tigações. amJ:arada em du?.s commissõ:s permanen
t es, uma em \Vashington e outra em -~1'onte\· idéo. tendo estas c~>m
pctencia para r eceber pedidos de investigações a ser-em por aquella 
efiectuados: a Con\'enc;ão Geral de Concilia<;ão lnter-a~:ric:ma. 
a.ssigada em yVashington a 5 de. Janeiro de 1929. que consigna prin
cipies de ttrn modo .geral identiCOJ' aos do Tra~ado ami-bellico: u 
'T ratado Geral de arbitramento inter-americano, firmado em \Yas
hington a 5 de Janeiro de 1929, reservado ás cJntrove:-sias de cara
ct~r jurídico. 

· 12 - Um e-xame de todos ess~ textos revela-no;; as bõa;; !n
tenc;ões <Ios doutrinadorc.s. dos estadistas c das Chancellarias do Con
tinente, II!as os f~ctos compr ovam a inapplicac;ão e o platoni-;;mc 
aos mesmos por ausencia de preparo da~ nac;ões para 5~ submcrte~ 
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rem ás rt:l{ra,; 11uc: ella!< mesma~ ~~ impõem : e pela falta de· um or
ganigmo perma•;ente que. embora não !'endo um guper-E!'tadQ, prJs
sa dar maior força ás nonnas pactuadas por meio de Í')rmttla,; de 
~cção que sejam. -quando meno~. um mcio termo entre a persuasão e 
a coacção. O Tratado anti-bellico, examinado err.. confronto com a 
seria(ão dos tr:xtos qut: lhe são anteriore.~. dá a imp•·essão de que 
nito representa uma etapa de progresso na evolução do direito politi
cc. do 'Continente e, sim, antes, um passo de retrocesso. pois C: . .;ob 
c.:rws aspectos, mais 'ti!l1ido do que os seus congener:s . 

13 - Se essa comparação fór feita com o direito pacifista d~ 
Genebra. torna-se ella ainda menos des\'anecedora. Diga-se que u 
J 'acto Kellogl!:. err:hora inconsistente. conseguiu repercut:r com c~rto 
,-i_gór · n:~. Europa: tenclo claclo ensejo ao estudo de úma emenda áo 
Pacto da ·Liga das )íações para que este com elle se ham1onizasse. A 
r';percussão do Tratado ariti-bellico foi mais um acto de hene\·ola 
cortezia da ltalia e outros paizes europeu!; do que um echo pro
n;is:;or no terreno juridi<:o da pacificação no Velho Continente. qu:.: 
J•l'dess:: influir como no,·o snhsidio ás .formulas de organização dn 
r•az baseada no direito. 

14 - O que caract~ri7.a o texto do- Pacto da Liga das Na
ções em face das iniciativas inter-americanas é ~er mai5 positivo e 
concreto. Direi mesmo mais incisivo. Os artigos 16 e 17 do P:Lcto 
vão atê às sanc<;õe:; materiaes. Quanto aos methodos, sendo a ;r.;ga. 
iorte ou fraca. um orgão internacional permanente, auxiliada por· 
accessores de grande merito, orgão que se apoia nas Chancellari;ts 
lr.adc:rs. só quando as potc:ncias maiores estão t:lll conflicto não se 
,erifica ou claudica a applicação do direito. Sendo a Liga uma re
sultante. ponderavel de Estados inter-dependentes, ha margem. com 
a,; condiçõe,; a que acima me refiro, para uma applicação de llOT'1ll:t3 

jurídicas de conciliação ou arbitragem. , ue a União Pan-americana. 
c•rganização de indole e mol<les diffc:rentes, não podt: consc:guir. O 
certo é que, do Pacto da Lig-a e da organização desta. se OriJ:dna
ram o bloqueio economico e outras medidas ele concep<;ão mais avan
,ada, .que a ·França tenta aperfeiçoar, principalmente. com a s~gu
ril.m;a; e ellil e outros pacifistas, pretc:ndc:m consolidar com o d~$
<1 nnamento em seus v a r ios aspectos. 

15 - ~1ercê de taes cogitações se ampliam os horizollte~ do 
progranm:a coactivo. de que. é documento o Protocollo de Genebra. 
c·0ncluido a 2 de Outubro de 1924, pelo Brasil assignado e ratificado, 
cmde :;e e:>tabelece a trilogia da arbitragem, segurança e desarma
mento. Os accorclos de Locamo. de Outubro de 1925. exemplos de 
<:ntc:ndim~nto politicc.-juríd:co-regional. ·concluídos fóra d~l Liga. 
ma,: uma· venladeira emana<;ão desta, consignam o alto principio de 
renuncia ft guerra: a garantia do stat u-quo territorial em vasta re
gião da Europa e um syste.ma ele arbitragem obrigatoria combinado 
CtJJll o processo tlt: cuncilia~ão. Cite-se ainda o Acto Geral de Gene
ura. rl(: 26 de Setembro de 1928. posto em vigor no anno seguinte; a 
16 de Agosto. o qual condensa em si um ecletismo. por meio da com
J,ina.c;ão de rr~~ m~rhodos de solnção pacifica dos litígios: a cou
ciiiação, a ârbitragem e a solução judiciaria. Por fim. ainda poste
l·iormc:ntc:. conseguiu Get1ebra uma definição satisfatoria d~ 
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;.g-grc~sor . que sên ·iu dt: base ·a uma. :<~ri<!. de acto:< internaciomtc;; 
<.1:: amplitude bilateral. l"·opul~ion;tndo, desfane. a ~::vnluç;io do di
rdt o ~::scripto da paz . 

16- Se tao:~ processos ni10 são uma :.:-arantia dfecth·a <le :le~
;,m1amento moral. th:vido ao ,·ulto ~igante~co do:< i ntcre~ses em 
cun flicto cntn: as grandes potenci:ts. força é reconhec-er que tem 
<'ile conseg·uiclo e\'itar \'ari:l~ b'l.terri\s no decorrer dt:l; t;t ultima tle
cada. de quo: o f ft:rtcem exemplo . .; COIJCJ'etos os tl:tdo;; historicos da 
F.~ropa. 

17- :\ t:xplana~ão qut: aciula ia..;o c utlcre<;o it me..Jiwda lei
t!t:-a de V. Ex .. tem por t:scopo, principalm\:nte. situar o Tratado 
;mti-)>ellico o ambientt: geral dos ultimos e. im ponamcs esforços jn- . 
ridicos a se"r\·iGO do programma mundial c contin,·ntal · de pacifismo. 
e não, concluir pelo st:u desprestigio ou inutilidade. Dou-lhe, como me 
cumpre. o valor c! lU:: lllt paro:ce t<:r. r.:-con11nen1lando a !;Ua ratifiça
c:;ãn. poi$. como a principio disse. o Bra~il cst:'1 na obrigação n1oral 
t)e npoial-o. anituch: e~~a que ;;é> poderá ser ~rata ao:' paizes \·izinhos 
o:= ami)!os. ~::o;!J~::Ciahnt:nte. :'t :'l.'"<tçiio Arf'Clltina, cujo chtfe. o General 
.\ . .Ju~to. t:stava pn:sente. ne~ta Capital. ·Ao st:r t:llt: assi~'llatlo . 

. -\proveito a opportunidade para apre~e.ntar a V. E:-:. os pro
r~stos do meu mai ,; pr oftmclo respeito. - José Carlos d,· JlarC'cl<J 
:::o(lrt:s. 

- :\' ·Commi~siio de Diplomacia .: Tratados. 

Telegramma: 

De Bahia- 18 horas- Prt:sid.:ntc. Cmn<Lr;t Depulado;.- Riu. 

){ocidude hahianil applaudindo projecto autoria Deputado P<:
ciro Calmon c:rcando Unil'cr~idadc .Bahia solicita \'O~:<encia inteiro 
apoio nohil issimo tc:ntamen in~tante discussão alludido projecto te
nham mrmhros parlamento nacional olho;; YOltados no~!'-Os forae<; 
iazendo justiça me ritos extremada Bahia. Saudaçõ.:,::. - J uli•·a/ .'?,·. 
l·t>ll (ll~'. - Cttrmcn Coelho. - Ul_vsscs Brilln. 

- J.nteirad:l. 

E' lido e ,·ae a imprimir o se;;uinte 

I'IIOJ E(."''O 

":\7 264 - 1!135 

(. L ' legi:'latura ) 

í:ispõc sobre nomcaçciu · d.· tlcpoúlurÍ(jS de l~<·rz.ç pcrzlloruc/o.~. >ttlS 

' .:xccltÇõcs judicfttritJs. :.sujeira~ á Caumra ele R.-a]ustum.·J!Iu; 
•com subslituli~·o tia Co mmissiiu_ tlc }llsli('u ao proji;ctv• •' d cllli!ll · 

- ~ da fJjjçucidtr ·em 2."· discu.,·.,·cic•. 
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(Proj. 136 .\. de 1935 - Justiça 4 - 1." legislatura) 

1. Ao projecro n. 13G .-\_. d~ 1935. foram 11pr~sentadas. em 
t~:rceira discu!'são. varias emenda~. subscriptas pelos nobres Depu-

-· Lados Srs. )foraes Andrade e outros. -

O projecto_ primitim deterruim.\·a imperativamente:_ 

•· ~as !!Xt:cuc:;ões judiciaes paralysada!' pol' ter !'idu 
sujeita a. di\·ida á apreciação da Camara de Rea-justamento 
Economico. será nomeado depositaria dos óens J:enhorado~ 
o proprio c.. .... ecutarlo. ·• 

Depois de considerado o a~pecto constitucional da questão, par
ticularmente ·(m face do pr!!ceito 1!0 art. 113, n. 1. yue aifirma a 

·:gualdade de todos perante a lei - a collend:t Connnissão de Fi
mmças offereccu substituth·o_. em que assim ~e dis?õe: 

"~as execuções judiciac~. entqu;mto l?araly;;ad~!>, por 
e..'<tar -a didda sujeita ao pronunciamento da Camara Ú'! 
Reajustamento Econolllico. terá o devedor prefercncia r:u·~ 
a nomeaçãG do ó.:positario de seus ben,; p::nhorados. 

Paragr:tpho unico. A nomeação resultante d~sa pre
ferencia caducará . não e.-xhihindo o devedor. dentro em 15 
dias. provas d:: sua icloneidade. ,. 

As emendas a , ue alludimos attenuant e. reguiarn a applicação 
G!!ssa regr:f e de outras, dos arts. 2 e 3 do substitutivo, sobre a de,;
tl~uiçã.o e a prestação periodica das contas dos depositarias . 

Passamos a considerai-as. attendendo ao alcance exacto do sub
stituth·o, e revenelo-o em todos os seus tern::os. 

Z . Não nos demoraremos na inconstitucionalidade do proje
cto, sustentada, com brilho. pelo dedicadissimo Deput".1do por São 
Paulo. qui! foi o illustre Sr . Lino Leme. Consideramos, realmente, 
~:oin a antiga Commis~ão de Com;tituição e Justiça, e, talvez, com 
a propria maioria da antiga Commissão de Finanças e Orçamento, 
que se n~.o pód!! considerar inconstitucional, nem o projecto nem 
o suustitutivo. 

~em um. nem outro, creou desigualdades . E a igualdade, que 
a Constituição protege e s-arante - é " a ausencia de desigualdades 
leg-.tes _ " . 

~ada impede que a lei r!!conheça a desigualdade de certas si
tuações - e a ella.s attenda particulannente . Não s~: trata. sequer, 
no caso vert!!nte, da profissão de agricultor - mas da condição es
pecialíssima em que se encontram pessoas que a. e:'Cercem ·e se acham 
sob execução judicial por dividas sujeitas á Cal\lara de Reajusta
mento Economico . (j ·numero avultaclissimo dos processos submet
tido,; a essa Camara retarda-lhes a decis~o; retarda-a. talvez, por 
um ou mais anno5, paralysando o processo juclicial iniciado: Du
rante todo es!'e tempo, _em regra - - porque à regra consagrada nas 
!eis estacluaes de processo, conforme a tradição de nosso Direito, 
r.arece aclrnittir que o de\·edor seja depositaria dos bens penhoràdos, 
uu sequestrados. sóment!! quando o consin ta o credor - o devedor 
iic-ol desaposs:\do dos hens, entr~gues estes a terceiro, que nem :~em
pr~ çura dclles com :ceio e solicitutl!!. 
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SeriL 'írc:quentc c~se caso ? E' de suppõr que sim. ' porquanto o 
projecto. súb:icripto por tnntos e tão itlustres Deputados procurou 
dar-lhe remedio prnmpto _ 
· 3. Não nos pan:ce. porém. qut:: o ah;tre suggl!r ido . fosse o 
i11ais conveniente!, nem mesmo· seria tah:t!Z recommendavel. A in
,·cstídur:t dos de\'cdorcs como dcposítnrios dos bens em todos 'os 
casos des~a especie. de plano e systematícamenrc - como deter
illina\'a o pro,iecto - tn'-'olveria a destituição innm:cliata de to
do,; o:s depositaria;; nctuaes. acarn:tumlo outro:; tantO:> in
cident<::s processual!s. contestaçõe..;, pt-ovas. rl!cursos. que ain
da mais complicariam os p~ocessos jucliciat::s dt: t!ue se t rata . Logo 
no parecer inicinl da anterior Commissão de Constituição e. Justic;a, 
" prm:ecto Deput-<~.clo por S . Paulo. Sr. Henrique Bayma, apoiado 
por st:Us dignos colh:~as. S rs. Nereu R:1n10S e Adolpho Bergamini, 
iormul;rva esta re,;tricc;!io avisada : · 

·'CircuntSt<lnciils existem em que a volta uo immovel 
penhorado. is mãos do devedor prupl;elario, será des
aconselhavel, ou até me,'fno damnosa." 

O ~uh~titut ivo <IOL Commis~ão de Fi~anças · t~ria reconhecido 
I) incom·enientt:: des,;a ;;olm;ão. e por i,;!<o ml!smo confc:ri ra. ao de
vedor, !limples prefcrencin para n nomeação . :\Ia::, o paragr apho 
unicu do art. 1." do proprio sub;;tirnti~·o parec~ re~ultar que ~~"a 
preierencia autoriza. desde já a nomeação, - caducando. porém. 
·' a nomeação, resultante de:;sa preíerencia", se o devedor não ex
hibir. dentro de 15 dias, provas de sua idoncidmlc. 

De tal sorte, a nomeação se tornaria interina, precedendo á 
'puraçiio da idoneidade do devedor. 

:\!'sim. a pnmeira parte da emc::1da do Sr. M:oraC$ An.traG( 
e seus illustres comp;mheiros de hancacl:t, · substituindo o pangn
pho unico do art. 1." por este - "a nomt:a~ão resultante dessa 
preíenmcia deverá ser requerida pelo e.-;:ecutado. exhibindo provas 
de sua idoneidade!'' - melhorarA consideravelmente o dispositivo. 

Mas. ainda nos parect:: prderivd lleixar bem claro que não 
,;c tcril de destituir os depositados or:>. em exercício pt::lo simples 
iacto de não serem os proprios devedores . Não se provocará essa 
contro\'ersia '-à e pt:rtur!Jadol'n. Os deposita rio.!: continuarão su
j~itos a remn<;ão, na fr.mlla das leis applicavt:is . Dar-se-á, porém, 
...:.. a ttenclenúo á circum~tancia especialíssima. acima destacada -
prdt::rt:ncia aos propr ios <ie"edores para e..~ercer tacs cargos. quan
do occorra a üestituição dos depositarias actuaes . A remoção do 
depositaria primitivo. o reconhecimentó d~ desacerto· de sua inves
tidura e da indiccu:;ão que delle se fizera - justificam. de cel}o 
modo, a nomeac;1io. para ,'llbstituil-o, uo propriõ devedor. de pre
'fcrencia · a. qualquer outra pessoa . Resalvada a prova de idoneida
de <Io CJevedor. instituída, pois a prcsumpção de sua idoneidade, 
subverte-::.~: a rt:gm consagrada em nossas íeis. a que acima alludi
n'tos. Nesse_ sentido. daremos no\-a :redacção ao art . t.•. que pa~
:;a'rã a ser, Rliãs. art . 2:, no substitutivo que adennte apres<::nr.tmus. 

4 . Além disso, porem, couyem abreviar essa mesma situ:tc;ão 
j{l ·derinida ; essa ~ m'esmo, ao que suppomo,;, a providencia jnais 
necessaria. 
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A Camara d~ Reajustamento Economico, orientada por alto 
espírito de justiça. est;i observando rigorosamente a ordem chrono
logica da apro::sentac;ão dos processos . 

J usto seria. no entanto, ant~:~.:ipar o julgawento ~os casos que 
se prendem a processos judiciaes paralysados. A esses casos se 
claria pref~·encia. ainda que não a~soluta, para não retardar, in
definiuamt:ntt:. a decisão dos del\lais casos. Será tam.bem preciso 
cohihir as fr:1utlc~. que se possam fazer, para obter a preferencia 
assim concedid:1. 

Ne!>se St:lltido fiçaril redigido o art . 1.0
• do :t03SO substitutivo. 

5. O art. 2.". do substitutivo da Conunissão de Finanças. 
· determinando a destituição elo depositaria. "se não conservar 'em 

bom o::staclo o~ hen.s penhorados" - é ínutil',ou inconveniente. Inutil, 
se consider;m1•os que as leis de processo estipulam a remoção do 
depositaria por falta de exacçfl.o no exerci cio de seu cargo; incon
veniente. !'I! ~ pn:tendesse ampliar-lhe os de,·eres, obrigando-o a 
consen-ar hem :L5 cóisas sob sua guMda, mesmo quando - como 
pôde occorrt r C1117-:it! tratando de propriedade agrícola - não seja 
possível fav.c:l-o. s~::niio com os seus proprios haveres ou empenhan~ 
do :1 ~ua rC!'ÕflOilsahiliclade pes~oal. F.', ainda, de notar que se não 
trata apenas ch: l~en~ "pc:nhorauos'' - mas. por igual .. dqs que s:: 
:1clmrcm em s~m:~tro. ou por qualquer forma sob·o onus de divida 
sujt:it;l an "Reajustamento Economico", e em e.xecução judicial. 

. .-\ sl'Oim. wmht:m ~c torna tlesnecessaria a emenda. ora offereci~ 
lln n ts~e art i~o. de IJUe i oi primeiro signatario o Sr. Moraes An
dr.nclt:. 

6. O art. 3.". do substitutivo impõe. ao devedor depositario. 
a ohriJ:n~i'lO dl! prest:1r contas de sua gestão trimestralmente, e de 
apresentar rdatorios periodicos sobre os serviços. A emenda do 
Sr. ).lorae!'Õ Andrade manda, muito a.certadamente, reduzir esse 
pr:tzo. ~empre que o proprio deposita.rio o queira . 

O di~positivo parece acceitave1, assim como a emenda. Uma e 
outra merecem até ampliação: o disposith·o, para abrang~r todos 
os d~po~itario,;, e não apenas o devedor, e para que o relatorio 
menciont! tamhem os serviços que se tomem preciso;;; e a emenda, 
para estipular~se I(Ue o período da prestação de contas será ai:M-c
,.iarlo sempre que o jui;: assim de.terminar . 

Com I!S:'a orienta~ão ficou redigido o art. 3." do substitutivo 
que ofít!rcecmos. 

7 . O 1\l't. 4.'' do substitutiYo refere-se aos casos de fallen
cia. e Jl:ITt\'c ncc~::~sario para evitar que se considerem todos esses 
proces~os parnly:õnrlos pela simples dependencia de um ou mais cre
dites elo ~xnmc c c\eci ~ão da Ciimara de Reajustamento. 

. Mantcncln o dispositiYo. por essa consideração. procurámos 
mclhorur-lhc 11 e~pressão technica. no art. 4.". do novo substitutivo. 
Parccc-no~ que hasta equiparar os credites de que se tr~ta aos que 
clr::pcnde\11 tle \'erificac;ão, accentua.ndo. ao rriesmo tempo, que devem 
ser dedaru\lo!\ em jui:c.o, em fórma regular. 

fi. . IJo J>llrn~:rapho uni co elo art. 5.". do suhstituti~·o destaca
mo~ a alim:n final ~m que se permitt~ o recurso de aggra1·o de pe
tição dali dccil'•ics re iert:ult:s ú a:p:plka~ão ua m.nra lei. No art. 6.", 
do ~ub~thuti\•o. que encerra este p:~recer. se consigna esse mesmo 
precdto. · 
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9. Finalm~nte. pareceu-nos com·enieute auo;~tar alguma 
nova providencia. capaz de facilitar, s~não de assegura-r, a explo
ração das propriedades immobiliarias que :;e encontre111 na:; condi
ções a que ~e refere o substitutivo - isto é . sob e.'ecução judicial 
paralysada em virtude de rt:cl<tmação apresentada it (amara de Re
ajustamento . 

Nenhum outro alvitre no~ occorreu. com melhores probabili
dades de eHiciencia.- que o de permittir a n:união elas parte~, co•n 
o depositario. em presença do Jui7., para considerarem as providen
cias necessarias. para · examin:trem e contrabalanÇarem as suas opi
niões e preferencias. fixarem as responsabil idades que dellas de
correm. O juiz. assi111 esclarecido. poderit eucaminhar uma solução 
acceitavel ·para .todos. ou adaptar, el!e mesmo. a que se torne w-
ge-ntemente necessaria . Con~ta a materia do art. 5.w. do suhstitl.l
tivo seguinte . 

· 10.- Temos. assim just ificado as razões yue nos lc:\·am a. ot-· 
íerecer o pre$ente 

Prot'id~uáct sullrc o.,. prvCI'ssos· judicia<s rtf,·n•ut,·.< â crcditus .sub
m.:ttido.( cro julgam.:111o da Camara tlr N,,·a justamcnto Eco
mwuco. 

Ar. L" A Camara de Reaju~tamento J::conomíco. a pedido de 
<.[UaJ<jU<:r interessado. dará preferencia . . na ordem ue julgamento 
tias declara<;õt:s. ás que tenham ac.'lrretado a. ~uspensão de proces:;o 
judicial. 

§ 1.• A pt·eferencia será recusada. a criterio da Cô\mar(l, <tuan
do r econhecer <JUe o processo judicial foi intentado anificio!Samen-
te para obter tal prefen:ncia. · 

~ 2." A prderencia. ora estabelecida. não exclue o julgamento 
concomitante dus demais prucessos. · 

Art. 2." Em caso de remo«ão de depositaria de bens gra\·ados 
por divida sujeita á Camara de Reajustamento Econontico. ter:i 
pt"eferencia. para o e:.x-ercicio do mesJllo cargo. o prop,·io devedor . 
desde que o credor lhe não impugne, proYadamente. a idoneidade. 

Art. 3." Nos processos a que se refere a presente lei, o de
positaria exhihirá. em juizo. de tres em tres mezes, ou em prazos 
menores. se o preferir ou se o juiz determinar. as folhas da receita 
e da despesa do período anterior. e um relatorio dos serviços reali
zado~, em andamento. ou que sejam necessarios . Os saldos serão re
colh.idos á Caixa Economica. ou banco. á d isposição c)o Juizo, salvo 
a importancia para pequenas despesas. arbitradas pelo juiz. 

Art. 4.': 1\ suspensão do processo judicial, decorrente do ar
tigo 25, §li 2." e 3.". elo Deçreto n . 24.233. ele 12 de Maio de 1934. 
attingirá. nos processos d e fallencia. sómente os creditos sujeitos á 
rlecisão da Camara de Reajustamento Economico. que. depois de 
apresentada em Juizo a declara<;ão respectiva. serão considerados, 
p:\ra todos O$ effeitos. depPndendo dt> ver.ifir.;tc-)io . 

Art. 5." No:; pr.ocessos d~ que trata esm lei, o juiz. a reque
, rimento de qualquer dos interessados, reunirá o credor. o devedor 

e o depositarin, para ou\·il-os. ele plano .. ~ol>re medidas convenicn-
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t~s á hõa cons~n:ac;ão e cultura dos bens. autorizando as que tive
rem ·a approv-.ição das duas partes litig::tntes, as que o devedor pro
mover á sua custa. sem detrimento para o credor, e, quando possí
vel, a~ qt:e se mostrem necessarias e urgentes, para evitar a depre-
ciação dos me!:mo~ bens. . · 

Do que occorrer na reunião, lav.rará o escrivão tet"mo nos au-
tos, as~ignaclo pelos que nella tomaram parte. · 

Art . 6." Revogam-se as disposições em contrario . : 
Sala uas Sessões. li de Setembro de 1935. - I-Valdemar Fer

r.·ira, Presidente. - · !.roi Carne-iro, Relator. - Asca11io Tu.bino. 
)fellior ponch:rando os inconvc:n ientes que poderiam resultar da ·ap
provaçllo do proj~cto 136-A, acceito o substitutivo do Sr . J_evi Car
neiro r:ue, em formula muito 'feliz. consulta a in teresses· recíprocos 
de credores e devedores. :\·Iodifico. assith. o meu voto, proferido 
como membro da ru1terior Conunis,;ão de Cons tituição e Justiça 
desta Camara. - D :Jmi11gos Vieira. _:. A rtlwr Santos. 

\ 'OTO E:\1 S&PAlt:\Uli uo SR. PI::DRO A LEIXO 

Foi votado em 1. • discussão o projecto n. 136-A, de 1935, que 
dctcmlina seja nomeado depositaria dos bens penhorados o proprio 
executado. nas execuçõ~s judiciaes paralysadas por ter sido a di
\'ida sujeita á npreciação da Camira de Rt:ajusta)'nento Economico. 
:\ntes de ser ~ubmettido á discussãc, em plenario, sofíreu o pro
jecto pareceres das ·commissões de Constituição e Justiça e de Fi
nanças e Orçamento. havendo a. pr!meira suggerido um dispositivo 
ácerca da propriedade arrecadada em fallencia e tendo a segunda 
propo~to substitutivo. 

Votado. na conformidade do Regimento, em primeira discus
são, o projccto 'primitivo, em segunda foram cliscutidos proj ecto e 
substitutiYo, sendo então · o f ierecidas emendas pelo Sr. :Moraes An
drade e outros illustres representantes de São Paulo. Encerrada a 
segunda discus~ão. ío:-am o projectc e as emendas enviados á Com
mi~são de Constituição e Justiça, e distribuído· o processo ao Se
nhor Levi Carneiro. O eminente relator oHereceu douto parecer, 
concluindo por novo substitutivo, pelo qual sómente concede pre
ferencia ao devedor para ser n omeado depositaria, no caso de re
moção do actual deposit:~ rio ele ben!; penhorados. em e.-:.ecução ·sus
pem;a por estar a divida sujei-ta á Camara de Reajustamento Eco
nomico. 

Além deste preceito. outros contém o substitutivo Levi Car
neiro, reg~.tlaudo a ]Jreferencia. na Camara de Reajusta1pento Eco
nomico. quanto :ís declarações que tenham acarretado ·a suspensão 
ele processo judicial, dispondo sobre a . -presta~ão de contas de de- . 
positarios e determinando o processo para. cuirlar-se da bõa con
sen-a~ão e da cultura das propriedades agrícolas penhoradas. Me
rt:cem meu integral apoio todos os· dispositivos do projecto offe-; 
recido pf:lo Sr . Levi Cameiro _ Desejo, entretanto, .que o preceito 
contido no art . 2.", ~eja modificado no sentido de assegurar-se ao 
devedor. sempre que. idoneo, preferencia para a nomeação de deposi
Utrío de se!,IS proprios bens . Proccüe, evidentemente. a critica fe ita 
pelo Sr. Levi Carneiro ao dispositivo do paragrapho .único do ar
tigo 1.'', do -substitutivo da Commissão dt: _Finanç.as . M;u; feita a 
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corrigenda que a emend<• :\roraes Audrade propõe, simultaneamen
te · teremos attendido aos fins do;; signatarios elo projecto primi
tivo C at:Ob~rlatlo !JS )Jt:IJS. elll depositu juúidaJ. contra OS risco~ ua 
possível inidoneidade elo de,·edor. O que o projecto n. 136-A. pro
põe ·é a ~ubstituiçào do depositaria act\lal pelo executado. nas ex
L-<:tt~õo::s por dividas sujeitas á Camara de Re.-lju~tamento E~~onomi

co . · Receia o eminente Sr. Levi 'Carneiro itue tÚI substitui<;ão de
corram prejui7.os para o credor:- A emenda :vloraes Andrade offe
rece um pre,·entivo contra. os danmos que possam attingir os leg-iti
mas interesses do titular d~ direitos creditarias: a -prova da idonei
dade do devedor c:Lnd.idato a deposita rio. Além disso, é preciso 
não e3queccr que o dcYedor não ficarâ mais despojado de seus bens, 
por for~a cl:c e:..::ecuçào . Reduzida à metade a clivida ajuizada. offe
recer-sc-á ao de\'(~dor t:nsejo de n:sg-.tt<Lr. pt:la explo•·ação cuidado
sa e 2elo!'a da propriedade a:;rícola penhorad:.. :\ outra metade da 
divida. ~'!ais interesse. portanto. do que o proprio cn:dor t erá o · 
devedl)r em. reintegrando-se na posse de seus 1.-.en:;. zei;Lr. conser
var e beneficiar a sua propriedade agt:icola. l'or estas razões, ac
ccitando toclo:; os outro~ cli:;positivos elo projecto do Sr. Levi Car
neiro. ,·oto no :;~ntído de :;er o art. 2." do me:1mo projecto substi-
tuirJo pelo seguinte : • 

"Nas execu~ões judiciaes. emqu:mto p:mtlysadas por estar a di
viela sujeita ao pronunciamento tlu Camam de· Hcaju;;tamcnto Eco
nomico, ter.í. o clt:vedor prderencia para a nomeaç~o de d~posí
tario de seus bens penhorado~. 

Paragrapho uuico. A nomeação resultante· dessa prderencia 
deverá ser ret1ueriua pdo executado, ex.hihindo provas de sua ido· 
neidade. 

Sala das Sessões. 12 r.h;: Setemhro de 1935. - Pcd:-o A lâ.l·o . 

l ' llOJ ~:CTO N. 136. Uc 1935. Ql..' f. l(t::O:IIEl: ,;I,;JIS'frTUTl\'0 u ,\ (;()~l
;\II$S.\o llF: F l!\AXÇAS 

Art. 1:·· Nas execuções judiciaes, sustadas por ter sido su
jeita a divida á apreciação da Camam d~: Reajustamento Ecouou1i
co. será nomeado <lcpositario dos bens penhorados. o proprio 
executado. 

Art . 2.n Esta nomeação s~ fará mediante ~imples pro\·ocação 
do executado. drrigida ao juiz ela causa. é a sua destituição só se 
poderá verificar por negligencia ou incapacidade manifestas, apu
radas jucliciahm:nte. com citm;ão do mesmo. 

Art. 3:· Se a nomeação élo depositaria houver sido í~:ita em 
outro juizo. a este será . communicada pelo jui:r. da causa. para que 
seja immediatame11te a.tten<lida. a int!"nção do executado de inves
tir-se no cargo de depo~itario. 

Art. 4.:· Da decisão que indeferir o re<Juerimento do devedor 
ou de.itltuil-o elo cargo ele depositaria. caberá R!!"gra,·o de petição. 

Art. 5:" O presente decreto entrará em vigor n<J. data de sua 
publicac;.5.o. 

Art. 6: Re,·ogam-se as dispo;::ições em contrario . 

Sala d;tS Sessões. 18 de Fevereiro de 1935. - Helm-iro de Me
deiros. João Bl!raldo. - Lui~ Sucupira .. - Vicim MurtJIIt'S. -
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At:gr:sltJ ViC'gas. -José Cltristirwo. - P. Jlatlu. .11achado. -
.Hartin.ç Soare.>. - Furtado dc .:Wcuc:;cs. - Polyc~rpo VioHi. -
Bacuo Hroudão . - Tr.i.rcira Lci!c . José Era:;. - Clcm.c11tc Me
eirado . - l!itmhcrto M;•ura. - .\fario Domiugu.cs. - -Arruda Ca
mnra . - ...llbatn Dini:;. - Cuu!ta VoscouccllÕs . - Bias Fortes~ 
- J. Ft.•rrdra dc.Sou.:a.- Hugq Napoleão.- Mario Chr:rmout. 
- Duminyt•s Vrlltu-cv. - Rat:l Sá. - Gabriel de R. Passos. -
/.Va!domiro .V! agalltãcs. - Canteiro de Rc::cndc. - Ncgrãc de 
Lima. -- Costa Fcmand.:s. - Dcodatn Maic. - Odo1~ Beze-rra 
Ct~volco,,ti . - Lacerda 1-Vcrncd.-. - Ch·mmte Mll'1'iaui, com res
trict;ões. quanto ao~ ~rts . ~-· e 2.• - A. 1Vfasca-rc11lzas, com res
~ricções quanto aos arts. z.~ e s,• - F . . Magalhãts Netto .. com as 
mesma_.; r~~tricções - Tln:ncro Pires. - Ne,qrcirvs Falcão. 
Priscn P(lra.iso. - Nogueira Prmido. ;_ Fcr11n11d0 de Abreu. -
Godoj-rcdo :lf,•,c:;cs. - Pecho Vergara. - Edgard Sanchu. -
Carlos Gom,•s ele Oli::cira. - J.1la[d,·mar Falcão . - Abelardo Ma
ridto. - Eu<.·aldo l.odi. -'- Cas/ão de Britto . - Carlos Limlen
bag. - João V·illasbcias. - Lcmgruber Filho. - Nilo de 
..-1/;·arc-ur:e~. - .}finuauo á c }v[ otr.ra. - Tlroma:; Lobo. 

~t,;t•STJTI.'Tl\'0 DA C:O:O.tMl!'>ÃO DI:: Fl:\AXÇAS AU l'ROJECTO 136 DE 1935 
Art. 1." Nas execut;ões judiciaes, emquanto paralysadas, por 

estar a divida sujéita ao pronunciamento. da Camara de Reajus
tamento ·Economico. tcril o ut:vt:dor preferencia para a nomeação 
de depositaria de seus hens penhorados. 

Paragrapho unico. A nomeação resultante dessa prefef'encia 
c;~ducará . não e:-;hibinclo o uevedor, dentro t:m quinze dias, provas 
da sua idoneidade. 

:\rt . 2." O de,·erlor depositaria será destituido se não conser
var em hom e::t:tclo os bens penhorados, bem a!>sim no de má. fé 
ou falta a dever do carA"O. 

Art. 3." O deveuor depositaria exhibirá em Juizo, de tres em 
tn:s mczc.>. a:; íolha:t elos pag-.tmentos effectnados. co111 um rt:lato
riÇ> succinto dos !>t:rviçus n~alizados ou em andamemo, bem assim, 
um resumo do movimento de dinheiro. Os saldos serão recolhidos 
á Caixn. Economica ou Banco, á disposição elo Jtii7.o, salvo a im
portancia necessaria para pequt:11as dcspt:sas, arbitrada;; pelo Juiz. 

Art. 4." Nas fa.llencias, a paralysação da execução. por mo
tivo ele estar o credito sujeito ao pronunciamento da Camara de 
}{eaju:;tamento Economico, se referirá apenas aos immoveis q1;1c 
garantam esse credito . 

Para!:!fapho 'uni co. O pedido. para essa pro,·idencia deverá 
~er instruido com documento· proveniente da referida Camara, de 
agencia do Banco do Brasil ou de Collectoria Federal, cóm indica
ção do credito declarado . Na distribuição dos crcditos, como se 
chiro~apha':i~ fo:.:se. até verificação da quota do mesmo, que, even: 
tualmente exceda á garantia. ·. 

Caherá aggra\·o de instntmento das decisões referentes á ap- • 
plicac:ão desta lei. 

.-\rt. G: Re,·ogam-,;e as disposições em contrario. - I·Valdomiro 
d~ :11.agalfliics. Presidentt: . - Moraes 1-c:uu!, Rt>!ator. com decla.
ràção de votó. ·- Dauicl âe Car~·alflo. ·-João S implicio . - Fa-
bio Sodré. - Arlilidf! l.coni. - 'Góes Mo11teiro. - Mario rie A. 
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Ramos. - Eut·aldo Lodi.·- .":/.,talbcrto Ctm·êa . - RilJCiro fu1,_. 
qudra . - HcllrÍtJHC Dodstl'OI' /h. - Simõc"'· Barbosa. 

E)tJ;XUA E:\t 2." DISCt.:SSÃO ;\ QvL SE lt:EYERE O l'AHECEil U,\ JvSTIÇ.\ 

1) - Ao art. 1.". parngrapho tmico. ~ubstitua-se o texto pelo 
seguinte: - nomeação resultante dessa preferencia deverá ser re
\lueritla pelo executado, c:xhihindo. provas de sua idoneidade" . 

. :\s ra~ô6' da c:JlleJlda ,;,o ohrias. PJ"iwo - i\,; c::xecuçüt,; jil 
es\ão requeridas rtuasi todas ; pelo i1ue a prderencia deYe. ser pro
,·oc~da ,por pedido dÓ e.xecutado. 

Para que a5 forem de futuro (se possivcl), nada ob:;ta que se·. 
e.xija do executado ainda que rec1ueira a effectivaçào dessa pre
fcrencia. Sccuudo - · a exhibição da.;; pro\·a~ de idcneidade J>elo 
(>_xecutado já consta exigida no texto do pmjecto. Tatio - não 
convém cercar esse direito á prcferencia ao prazo ch: 15 dias. que, 
;~iiás,. não consta que termo inicial haja de ter. Quar/11 - '' ·exhi
bição das provas de idoneidade dev;: se.• concomittante ao pedido 
ela preferencia, nunca posterio·r. 

2) - Ao art. 2. ", accresc;:nt;:-st: : 

"Paragrapho unico. A destituição se fará mediante despacho 
fundamentado uu jui:.c do íeito. após audiencia do executado no 
prazo de '24 horas que poderão ser prorogadas por outras tantas, 
caso o Tequeira o e.xecutado para juntada de documento ou prova 
rdevante que i11dicará ao requerc:r ~ prorogaçãon. 

Justificação 

Esta disposição é o acautelamento a que se retenu com muita 
propriedade a dt!claração de voto dos Senhores Deputados Henri
que Bayma. Nereu .Ramos e Adolpho Bergatnini, no primeiro pa
recer da Commissão ue Constituição e Justiça. 

3) - Ao art.3.". entre as palavras "mezes". e " as folha.s", 
intercale-se: "ou por períodos menores. se o P.referiT" .. 

. Justificação 

: ·Não só ha convenicncia em permittir essa diminuição espon
tanea dos períodos de · pr~""tac;âo de contas do depósitario, como ha 
necessidade de o fazer para aquclles cujos cootractos agrícolas de

·terminam pagalllentos hi-mensaes dos colonos e camaradas, çomo 
se dá em geral. . . 
. . Sala das·Sessões, 26 de :\bril de 1935. - .Moraes Andrade . 
........ Horaéio Lafcr. - Cardoso de Mello Netto . - Carlota P.. de 
Q11ciro=. -Abreu Sodré. 

16 
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?-;'. 265- 1935 

Tú·organi::<l o Consdho Nacional dot Edumção; cmn substitutivo 
da Commissão d<' Educaçii9 

t_ Projecto n .- 193. de 1934- Educação. 64 - t.• leg . ) 

I 

~l: :\1.\l ,\KlO · IIQS KSl"I.:OOS I'KOCI::I>Illt1S I'ELA 

COM~rss,\o 

Remt:ttiuo a Cou1missão de Educa"ão c: Cultura o projc:cto 
n. ·19.,. de 23 de Novembro d~ 1934. da autoria do Deputàdo Car
los· Gomc:s de Oliveira. e apn:sentadas suggestões. sob fórma de 
ante-'projectos. pela · Associação Brasileira de: Educação c: pelo 
Dtpút~do Lui:r. Sucupira. quando se reuniu a Commissão a S de 
Dezembro do 1!1esmo anno, foi. a scgulr, designado pelo Sr. Pre
~idente ·para relatar a materia o Deputado Prado Kelly: Este, apre
:;entou longo, stthstanciosef.· e ·urilbante relatorio. concluindo por um 
· projecto substitutivo. que foi 111andado publicar para estudo dos 
memhro:> ela commi!\,;ão. Al~rto o debate em torno do substitutivo 
Prado Kelly, na reunião de 4 de Abril de 1935. o Deputado Raul 
Bittencourt apresentou e justificou emendas dos Deputados Ga
hriel ·Pas,;os e Luiz Sucupira, offerecera.m suggestõj!!'. por escripto. 
que deveriam ser discutidas na seguinte reunião. 

Entretanto. a Commissão não mais se reuniu, por f:i.lta ele nu
mero. até 28 do mesmo mcz, quando se verificou a mudança de 

· I egislatura. 
Iniciada e~;ra e recompo.;ca a Commissão, della não fazendo 

parte o Deputado Prado Kelly, foi designado novo relator o Dcpu
:aclo Raul Bittencouort. 

A 30 de: lVfaio relatou elle a materia. apresentando projecto 
:;uh!>titutivo. que foi tambem mandado publicar para estudo dos 
membros da Commissão. 

Discutido o t10vo s~bstitutivo em réuniões successivas. apre
,;emararn emendas os Deputados Monte Arraes, Luiz Vianna, Thea
tonio Monteiro ·de Barros e Francisco Moura. 

Em reuniãô de 11 de ]Wlho do corrente anuo, a Corumissão 
deliberou· officiar ao S.r. Ministro· de Educação e Saude Publica 
solicit.1.ndo ::;uggestõe:>" sobre o assumpto, tendo S. Ex. compare
cido perante a Commis!'.ão e C.'CpOSto. com miuucia. suas opiniões. 

Numc:rosas vezes ainda reuniu-se a. Com.missã.o para ô estudo 
das emendas já apresentadas. além do de outtas que a seguir fize
ram os Deputados Osorio Borba, Latidelino Gomes e 'Lontra Costa. 
emittindo parecer sol.Jrc: as mc:smas o relator . 

Finalmente. em face do projecto n.. 193. de 1934. do Depu
tado Carlos Gomes de Oliveira. das suggestões, apresentadas p~a 
A!!sociaçã.o Bra.~ilei ra de Educação e pelo Devutado Luiz Sucupira, 
dos dois sub:;titutivos. dos relatores que se stJccederam. Deputados 
Prado Kelly e Raul Bittencourt. das idéas expressas pelo Sr. Mi-
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nistro Gust<tvO Capanema. das ememla,; oifen:cida~ ptlos d~nais 
nu:mbros da Commis:;ão, e ainda do debate travado sobre a mate
ria - resolveu a Coinmissão concluir pelo projecto substituti'I'O 
que vat: junto e cuja justificativa passa a ll~:Sc:nvolver. 

Il 

.-l.'fTIUIJ(;lÇÕES UO C0:->$t;l.ll0 

O art. 1.". é dt:claratorio . C;~r:u:teri7.a o Conselho Nacional de 
.Educação como orlo{ão collaborador do Poder F-'<ecutivo e de con
sulta dos podere,; fedt>mts e ~staduael\. Collahora t:m um sentido 
pre-le;ti>'lativo. quando prepara projectol; de lei CJUe u Presidente 
da Republica proporá á -Camara dos Deputados c: collabora admi
nistrativamente, integrado no .M.ini:uerio respectivo. como vigilan
te: du íid cumprimc:nto ela lt:J,rislação úo ensino e seu interprete 
tec.hnico. Será, além elo mais, consultivo· para quaesquer orgâos 
dos poderes federal e estadual, orientan<~o providencias que a elle:> 
caiba tomar na solução de pro11lemas educativos ou no interesse 
geral da cultura. 

O art. 2.v discrimina essas attril>uições. 
Como orl0o pre-legi,;latívn e«he~lhe. ;mte:; de tuclo, elahnrar o 

plano n<~cional de e<lucac;ão, que o Podt:r Legislath·o examinara, 
para transformai-<> c:m lei. Bem assim quanto ás alterações succes
siva..~ e a ·prar.o certo, a que estará sujeito o mencionado plano_ São 
preceitos constitucionaes (arts. 152, 150 e seu paragrapho da Con
stituição da Republica) _ 

Attcndendo ainda a e:;se!1 dispositivos confere-se taml>cm ao 
Conselho a competencia de suggerir ao Governo as medidas que 
entender neces:mrias, particularmenre a <listribuição dos fundos e~
peciae:; de cduca<;ão. Completa-se o ambitó de suas atttibuições, 
como orgão collaborador do Poder Executi,·o. fazendo-o guardião 
da observancia da legislação de ensino. promotor da coordenação 
da activiclade educativa 110 Paiz, estimulante de iniciativas publicas 
e privadas e, finalmente, habilitado a deliherar sobre projectos dê 
systemas e<lucativv:> nos territorios, que a Camara dos Deputados 
elevará á categoria de lei . 

A tal n:speito. pareceu util á Commissão não deixar ao ar
bítrio ele qualquer orgão o te1\1po proprio p<l.ra a iniciativa de taes 
projecto:; e fixou o prazo de 90 dias, após a publicação das lei!:; 
de _plano nacional de ~ducação, parn o Ministerio da Educação e 
Saude Publica. apresentar ao Conselho a prpposta de organir.ac;ão 
daquelles .systemas e, · de 60 r.lias. para o Conselho deliberar e. con-

. ,-em.-r a proposta em projcc.to "difinitivo. entre!{Ue ao poder com
petente. 

Como õrgão con!;ultivo. o Conselho Nacional de Educ;u;ã.o ~mit
tiri, parecer sobre todas a.~ - questões formuladas pelo ;\'I inisterio, 
pelo,; Governo:; do:; l!:stados e do Districto Federal, notadamente 
qu11nto á loc:aliza,ão dos estabelecimentos n1antidos pcl11 União, 
cÇmo decorrencia da acção St1ppletiva c1ue lhe incumbe pelo art. 50, 
c, da Conj;tituição. 
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IJI 

Est:í. composto o Conselho de duas ordens (lc membros : uns 
correspomlemlo a t:"ráos e ramos de ensino, outros, livres de~sa 
classificação. como expressões da cultura, em seu sentido mais am
plo. São esses ultimas em numero de quatro: um representante 
das associações de educação, o que dispensa qualquer justificativa, 
um l'epre~entante das associações de imprensa, o bctor mais uni
versaliudo ela éultura. popular, e dois outros de livre nomeação, 
abrindo portas áquellas capacidades provadas que, por tempera
mento ou por injustiça social, retraem-se do magísterio e dos circulas 
associati"\'OS, mas da· qual o interesse publico póde reclamar concur
so ·á acção pratica do Estado . · 

Os consellieiros correspondentes a grãos e r-&mos de en,;ino, 
dispõem-se em duas ordens geraes - representantes do ensino of
ficial e representantes do ·ensino particular - dispostas. em igualda

. de numerica. através das 12 categorias seguintes: ensino primaria 
e nomtal. educação physica, ensino secundarío, en~ino agricola e 
veterinario. t:nsino technic'o - industrial. ensino commercial, ensino 
1•ulytechnico. en~ino medico. ensino de Scíencias sociaes,. en~ino 
de artes plastica:>, ensino de musíca e ensino de philosophia. scieo
cias t: letras . A ssim, havera para cada w11a dessas categorias clois 
conselheiros: correspondendo um ao ensino mantido pelo _governo 
da üniã.o. dos E~tados e do Districto Federal, correspondel)do ou
tro ao ensino livre. reconhecido por motivo de lei. 

Cabe analysar aqui o criterio dessa seriação e o numero de 
conselheiros dahi resultante. A Conunissão tinha que optar entre 
a escolha de conselheiros, alheia · a qualquer preoccupação classifi
carlora, e a disposição dos mesmos em ordens ou grupos. A primei
ra orientaçio é, até cert!) ponto a mais seductora, pois que o Con
selho devendo actuar sobre todos os grãos e ramos do ensino, pa
receria justo exigir-se, de cada qual de seus membros, conhecimento 
e experiencia de todo:; esses grãos e ramos . 

E' pouco louvavel, entretanto, alcançar-se conjugar numerosas 
personalidades igualmente sabias sobre todos os departamentos 
da educac;ão, mesmo em seu aspecto administrativo. Taes persona
líd:tdes ex istem certamente. entre nús, e dellas_ não poderá. prescin
dir o íuturo Conselho Nacional de Educação. Bastará para isso 
plasticidade no proeesso de escolha dos conselheiros, conforme o 
sub~titutivo cuida. de e.o;tabelecer e adeante será eJCaminado . . O C!Ue 
se j~gQu e..--.::cessivo foi requerer-se de um numero apreciavel de 
memhros. j:ímais inferior a 15 em todas as propostas submettidas á 
Commíssã.o, identicas e tão e.-.:cepcionae.s condições . 

De Clutro lado, entendeu-se arriscado, no primeiro ensaio de 
organização de um Conselho de remarcadissimas funcções, prescin
dir-se de qualquer e.5pecificação . 

A _lei permittiria, então. o easo do Conselho elaborar o plano 
nacional de educação, sem delle fazer parte um unico medico, tra
lõar directrizes para o énsino agrícola sem a presenc;a de um só. 
engenheiro .- agronomo, normas para o ensino das artes, na· au
sen<"ia. ab~oluta de qualquer artista. 

.. 
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Preferiu a. Commissão um criterio mais moderado e conciliador, 
exigindo para escolha elos conselheiros. u_ma comP.etencia basica de 
c-aracter geral. inclusive quanto á administração do ensino, e um..1. 
capacidadt! notoria ~ esp~ci fica, t!ffi rdação com c)~terminado ramo 
ou grão do ensino. 

Para seriar esses gráos e ramos. excluindo. embora, o ensino 
especial e as subdivisõe~ do especializado, St!ria improductivo, no 
caso em apreço, acompanhar rigidamente o desdobramento do en
sino commwn e semi-especializado. em todas as suas modalidades. 
Especificaram-se alguns ramos e gráos. como por exemplo : ensino 
medico; ensino agrícola e veterinario. ensino secunda rio. Outros. 
porém. foram ~o-rupados numa m~ma categoria, quando a vizinhan
ça pratica ele um e o~tro aconselhava 'fazel-o. ·com a VR9tagem. 
ainda. de evitar um Couselho demasiado numeroso. E' o caso do 
en~ino primaria e do ensino normal, constituindo uma só catego
:-ia. nella devendo considerar-se incluído, tambem, o ensino pré-pri
mario. Outros ramos. ao invés, foram desdobrados. Assim o en
sino technic:J-industrial que. pelo papel imr.oname que está 
sendo chamado a desempenhar no actual período da vida brasileira, 
ioi considerado isoladamente, embora, do ponto de vista theorico, 
~:~tiv~sse ellt! contido no polyt~chnico, c~mo variante, apenas, de 
gr::\o. Assim tambem a educação physica, já comprehendida logi
camente na categoria do ensino primario e nom1al , mas que, por 
S\1<\ relevancia, foi tratada á parte. 

S6mente quanto ao ensino das artes deu-se a uma distincc;ão 
e!'pecializada: artes plasticas e artes sonoras. Pareceu isso indis
pensavel. levando em conta a profunda differt!nciaçio entre ambas . 
e correlata, dessemelhanc;a de mentaliqade dos que se devem re
presentar. 

Esteve, ainda. attenta a Commisão em prever uma nova ordem 
de coisas. decorrente mesmo do primeiro plano nacional de educa
ção. que poderá inovar, livre de qualquer peia, c por isso dispôz: no 
art. 7.•: "Sempre que o plano nacional de educação classificar o 
ensino de maneira incompatível com o disposto no art. 3.0

, § 1.", a 
Camara dos Deputados elaborará na mesma sessão legislativa, lei. 
dando nova composição ao Conselho Nacional de Educação, em 
hannon:a com os ramos e gráos indicados no plano". Outras me
didas constantes no substitutivo apr~eotado procuram accentu;tr o 
caracter representativo do Conselho em matería de en~ino ~em au
gmentar o numero de seus membros. Já foi dito atraz coiTespon
der a. cada uma das doze categorias mencionadas, dois conselheiros, 
um relativamente ao ensino official e outro· ao ensino particular. 

Foge-se.· assim. do excessi·,-o predo:ninio do primeiro sobre o · 
segundo, como até agora tem acontecido na composição .dos Con
t-t!:hos de Educac;.ão ou· d~ Ensino; correspondendo mais á instrucção 
mantida pelo poder publico e aos ·cursos. das gra_ndes capitaes, do 
que á extensa ac~ividade educativa nacional. Tambem se resguarda. 
() Conselho do inconveniente inverso de predomínio numerico do 
e."lsino particular sobre o official. o que seria evidentemente. injus-
1o e pernicioso . . 

Attendt!ndo.- emfi.m. á convt!niencia das Universidades se faze
. rem presentes no Conselho de Educação, pela singular impoitancia 
d~ssa modalidade !le in~itutos de cultura, !!em esquecer, tod'avia. os 
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est;Lhelecimento!õ isolados, o artigo 3. • paragrapho 3." do substitu
tit·o e:<tabelece que. clentt·e o::; represent;,ntes das 5eis ultimas cat~go
ria~ anteriormente! indicada,;, tres, no minin1o. deveri10 s-:r proles
,;ores de t:niversidade~. e tre~, profe5!\0re~ de estabelecimentos iso
lado:>. 

O numero tot:tl dos conselheiros é de 28. Não, porém, ele fi
xidez absoluta. E', apenas. o maximo . Póde ba.íxar. desde que 
faltam no ensino livre. reconhecido por motivo de lei, alguma .das 
variedades ou g"ráos correspondentes aos grupos indicados para a 
composicão do Cousdho. 

E' indiscuth·el a ~·anta~em deste não· st:r muito numeroso: fa~ 
cíJita a se:\ecção de $eUS membrOS ~ a efficiencia do trabalho. 0 

. numt:ro J.ffevisto é· ainda cOI)lpativel com esses (]ois propo.sitos, 
· <amo m:tit que nã•J poderá ser excedido. No Conselho act1.1al, as~im 

como em· algun~ dos projectos apresentados ao estudo da Commis
~ão. o numero é· Yaria.vel, tendendo sempre a crescer · com a funcção 
ue no,·as üniversiuades. facto que se accentua grandemente em 
nu$~a vida actual. Por i~so. o ~ubstitutivo trata de limitai-o no ma.
xímo. :\lém disso. a. Commissâo deixa ao plena rio a decisão de 
pos~h·ei~ reducc;ôe:' numericas. tendo tido o . cuidado de apresentar 
um limitE' acima do qual 'llão lhe pareceria aconselha.vel subir. 

lV 

E;;COl.H.\ U~: ÇOXSF.L!It:IROS 

Os con~elheiros são non1eados pelo Pfesidente da Repul>lica. 
Entretanto. só para dois delles goza o poder e.x'ecutivo tle absoluto 
'trhitrio na escolha. Para os den)ais. em duas etapas successivas. 
procede-se a tmla selecçl\o. até a feitura de uma lista tríplice, de 
onde o Chefe da Naçll.o preferirá os que devam preencher as vagas 
e.'l:i::;tcntes. · . 

Para os repraenran1e.~ do ensino. os Conselhos Estaduaes ele 
Etluca~a aprest:ntarão. pr imeiramente ao Conselho Nad!Jnal no
mes para todas as vagas. Depois, dentre os nomes indicados, o 
Conselho Nacional de Educa~ão elegerá o numero bastante para 
con::tituir a lista tríplice. · Sómente para as primeiras nomeações. 
nãç . . se encontr ando ainda organiY.ados o,; Conselhos Estaduaes. as 
indicações serão feitas pelos GoYernos rlos Estados ao actual Con
selho Nacional ele Educação. 

D~::ssa fónna, em ca.da renovação do Conselho serão lentbra.
dos os nomes dos educadores que se tenham destacado nas diffe-. 
rentes unidades federat.iv·.ts- do Paiz. propiciando a constituição de 
um . orgão v.erdadeiramente .t:. não apparentemente nacional tradu
xindo, as mais das vezes. o predomínio da Ç'..apital <1a Republica ou· 
ele Estados politicamente mais poderosos. . 

Para ol)\:'iar este ultimo e grave inconveniente. submetteu-se a 
nomeacão dos - consdheiros á. . sancção do Senado F ecleral, orgão 
manrent:dor do equilíbrio fecler.ttivo e ao qual já está. affecto apro
var as nomeac:;ões da alta magistratura. bem como. a . desi~ção 
dós chefes de mi~ões diplomaticas no estrangeiro. . · . · 

Sempre qm; a renovação do .Conselho -se .fizer quando não es
teja funccionando o Senado, tal poder será e."ercido pela Secc;ãQ 
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Permanente. Não foi necessario consignar essa particularidade no 
texto · do projecto substitutivo, porque a propria Constituição jil a 
t!Sclarcce. quando, discriminando as attribuições lla s~~o Perma
nente do Senado, diz: "Del ibernr sobre á nomeação de magistrados 
(! funccionarios. nos casos de competencia du Senado Federal" (ar
tigo 92, * 1.•, V ) . 

No ()lle diz respeito aos representantes das associações de edu
cação e de imprens~ apresentarão el las O!> ~eus delegados ao Con
selho. N acionai. Este, org-.mizará. uenu e os nomes sugge.ridos, umo. 
li!>ta tríplice que servirá de base à nomeação pelo .Presidente da 
Republica. Para a primeira nomeação a_-< ind icac;õe; !iCrào feita~· a:~ 
aeuial Conselho 1\:;u;ion:tl de Educação. 

v 

Ft:xccxox.uu:xTo 

Os conselheiros são nomeados pelo prazo de quatro annos. Não 
l:Oincidirá elle com o período presidencial e com o das l egislatura~. 
porque a primeira nomeação está prevista até 31 de Dezembro do 
corrente anno. devendo expirar o prnzo, p~rtanto. até 31 de Dezem
bro de 1939, emquantó a primeira legislatura , juntamente com o pe
ríodo presidencial. terminarão a 3 de. Maio de 1938. Além disso, 
a rc:novac;ão biennal garantirá continuidade de acçlo. 

J·a.receu justo o período de quatro annos. pois não fica impe
dida a reconducção dos conselheiros que se tenham re\·elado pn:J>
mnte~.-nem retardada a substituic;ã.o dos menos válidos, como sue
cederia com prazos de maior duração . 

. O Conselho se reunir:l, ordinariamente. duas vezes ao ::.min, 
cada reunião t ranscorreendo dentro do limite minino de 30 dias e 
ma.."<.imo de 60. Sempre que fõr necessario o Conselho funccionará 
a lém das vezes previstas ou f6ra dos limites prdiX".ldos, por con
,·ocac;5.o e.'\.'tTaordinaria do Ministro de Educação e Saude Publica. 

O Conselho faz o seu regimento intc:rno, elege dentre os mcm
bTos os seus Presidente e Vice-Presidente. cujas attribuições no 
regimento mt$lnO Eerão estabelt'cid<ts, g:mtntindo-se, assim, awono
m:a de funccionamento. O director do orgão cen tral da adminis
tração do cn,ino terá assento. sem voto, no Conselho. 

SempTc que comparc:ci:'T it~ sessões do Conselho o · .Ministro de 
Educação e Saud~ Publica. a elle incul)lhirá, de direito, presidir aos 
trabalhos . Fic-.t estabelecida uma diaria aos conselheiros du.rante 
todo o ptriodo de: fun~c.ionamemo do Con~clho . .;'lão foi possível 
á Commissão, nestà altura do!! trabalhos parlamentares, .satisfazer 
tle maneira exrressa e definitiva o arti!:'O 183. da Constituição. em 
face: ua\ju::ll;~ desresa. por · não estar ainda apresentada a·redacção 
pant terceiro turno do orc;amento a v1gorar em 1936. Por isso, li
mita-se o artigo 11, ~ 3.". do substitutivo a dizer: "as despesas cor
r.' riio pel:t v~rha .. : . ( conforme o numero que tiver na lei do- or
çamento o quadro privativo da educação. de accõrdo com a emenda 
n . I O. ela Com missão de Finanças. já appro,•atla em segunda dis-
cussão.)" · ' 

· Em segunda ou tet'ceira discussão do projecto substitutivo a 
Commissão preeocheri a lacuna. quando a lei do or~àmenro j i ti-
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ver conferiqo designação propria á verba de educaçã9, em obedien
cia . ao. preceito constitucíonâl que destina 10 por cento da renda 
dos "impostos para a(JU·~n~ fim . 

O substitutivo estabelece distincção de diarias entre os conse
lheiros que residem na Capital da Republica, séde do Conselho Na
cional de Educação, e os que são obrigados a ~fastar-se de seus 
domicílios para compa"rticipar "dos trabalhos do n1esmo, o que dis
pensa j)l.stificativa, por eYidente. 

VI 

in$1'0SlÇÕES DE CAR.\CTER TRAXSI'!ORIO 

Esi:a.bele~eu-se o limite de 90 dias, para o Conselho, uma vez 
installado,· elaborar· o plano nacional de educação .. E' razoavel o 
prazo. Em perjodo bem ;.1enor a Commissão Constitucional da As
sembléa Constitutinte de 1934 preparou um projecto completo de 
Constituição . De outro lado, a liter<ttllra brasileira, em ma.teria. de 
t:ducaçãc. já ~ apr~ci&vel em nusso:.; dias, h:wendo trabalhos com 
infom1es· abundantes e magníficas suggestões. A pertinacia "dos 
promotores das Conferencia3 Nadonaes· de· Educação tem. produ
zido resultados v.Jiosis:.imos, offerecendo material inestimavel para 
a elaboração do plano. Occo~re áinda que, · segundo üeclaração do 
Sr. .Ministro de Educação c Saude Publica, ··perante a. Commissão, 
foi por elle aberto um minucioso ínquerito sobre o assumpto, cujas 
respostas valerão de precioso subsidio ao estudo do Conselho Na-
ciO!lal de Educação. · 

O substitutivo fixa .a data. de 3 de Fevereiro ô.e 1936, para 
installação do Consdho. A 3 de Maio do mesmo anno, ao iniciar-se 
a sessão legislatiYa, deverá estar concluída a elaboração do proje
cto. que, em 5 dias, será remettido ·á Camara· dos Deputados. Se, 
por essa occasião, o Co!l$elho não tiver· cheg-c~do ao termo de seus 
trabalhos, entendeu ~ Commmissão caber a inicia_tiva do projecto 
ao Poder Legisla.tiYo. pois que o artigo .152 da Constituição,. regu
lando · as attribüições do Conselho Na·ciooal de Educação, .diz com
petir~lbe precipúa.mente, não . prh•itiz:amentc, "elaborar o plano· de 

. educ~Ção . TranspOstos os limites de tempo fixados em lei para o 
clçsempênho ·de attr.ibuic;ões _que lhe ·são· pr"inêipaes, ·mas não priva
tiva.s, i1ão pod~ria o Coris~ho, pel'o ~hnples facto de sua existencia 
1~1, " i~ pedir aos orgãos es"sencialÍT)ente "legi,ferantes; ' a iniciativa de 
uma qual'quer lei. · · ' · · · · · 

' . Em tal 01sp · os · estuilos "desenvofvidos pelo Cónselho; embora 
por ·'concluir, não' serão ·abandona·dos. Remettidos á Camara ··dos 
DepÚta:aos··vaJeriatÍl 'de subsidio áo. projccto 'de ·lei · ciue a Cómmis~ào 
tk E~u~s.~.o e Cultura teria de ap.r~~entar, até 30 de JunhÕ. Dessa 
fórniã' .. 'pl-"octirou,;se: assegurar' 'a ~.é'ftectiva ·ob'ediencia·. do artigo 150 
dà 'Co·r:í'sii'túiÇãõ, q'uai'ido·· détermi'na:·1qüe =a·· Un!ão .. deverá :fi.."(ar ·em 
-lei um plano nacional ~c Educação. 
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SlJDSTITl"TI\'0 A u,; Pl!OJ RCTOS DR ORG,\NIZ.\Ç.\0 IJO C::l X SEl.HO 

NACION. \L DE ·F.Dt..~C :\Ç,\0 . 

Rcvrgani::a o Consdho Nacional. dC' Educação, r dá out-Yas 
pro-;!idcucia.~ 

Art. 1." O Conselho Nacional de Educação, instituído pela 
Con~t ituição ela R!!publica, é orgão collaborador do Poder Executi
\'O no preparo e applicação das kis do eusiilU ; e comultivo dos po
deres federaes e estaduaes, em materia de educação e cultura. 

Art. 2." O Conselho Nacional de Educação terá as seguintes 
attriuui"ões: 

1.", elaborar o plano nadonal de educaçã.o, para ser appro
\·ado pelo Poder Legislath·o (Constituição Federal, art . 152) ; 

. 2.", propôr ao Podér Legislativo quaesquer modificações do 
plano nacional de educação decorrido o prazo que fõr determinado 
em l!!i pàra a stia inalterabilidàde (Constituição Federal, art. 150, 
paragrapho unico) ; 

· . 3."; suggerir ao Governo as medidas que julgar necessarias 
para tnelhor sol_ução dos problemas educ.ltiYos, bem como a distri
buição adequada dos fundos especiaes (Constituição Federal, ar-
tigo 152): · 

4.u. cmittir parecer sobre a localização dos estabelecimentos 
mantidos pela União e sobre as consultas que lhe forem feitas pelo 
Ministerio da Educação e Saude Publica e pelos Governos dos Es-
tados c do D.istricto Federal ; 

5. 0 , promover a coordenação das ;~etividades educacionaes em 
todo o Paiz, estimular iniciativas em beneficio da cultura e animar 
actividades privadas que proponham collaborar com os poderes pu
blicos em qualquer domínio de edu~ção: 

6.q, zdar pela iutegTal observanc:ia da legislação de ensino, 
representando aos poderes competentes, nos casos de infringencia 
da Constituição, do plano nacional e demais leis e regulamentos 
federaes; 

7.•, deliberar sobre a organização elaborada pelo Ministerio 
da .Educação e Saude Publica, dos systemas educativos, mantidos 
pela União nos ·territorios, e bem assim as suggestões e rcommen
dações complementares baseadas nos inqueritos a que haja procedi
do o mesmo Ministerio; 

· 8.0
, organizar o seu regimento interno. 

Paragrapho unico. Dentro de noventa dias após a publicação 
das leis de plano nacional de . educação deverá o Ministerio Nacio
nal de Educação e Saude Publica, apresentar ao Çonselho Nacio
nal de Educação a proposta de organização de systemas educativos · 
dos territorios, calJendo ao Conselho, dentro de 60 dias, delibera' 
a respeito, para ser enviado o projecto ao Poder J-egislativo . 

Art. 3." O Conselho Nacional de Educação será constituído 
c!e 28 memhros. no maximo. sendo 24 represent.·mtes dó ensino, em 
:.eus differentcs grãos e ramos. c quatro como repre3entantes da. 
cultura livre e popular. nomeados pelo P residente da . Republica, 
com approvação elo Senado Fecleral. e escolhidos na fôrma previs
.f-l na pre~ênte lei. dentre pessoas de t"econhecida ~ompetencia para 
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e,;sas hmcc;ões t:. de prereren<:ia. exp~rim~ntaclas 11a. a<lminis'tra.;ão 
do eu sino e conhecedoras das necessidades nacionaes. 

* L" Os representantes do ensino corresponderão ás seguinte 
caregoria~ : 

"'- I - Ensino primaria c normal : 
2 - F.duc.·t<:.ão physica: 
3 - Ensino secuncla.rio: 
4 - Ensino agrícola e veterinario: 
5 - F.nsino technico-industriai : 
() - En~ÍllO connnt:rcial ; 
7 ~ Ensino polytechnicó; 
8 .- Ensino medico: 
9· - Ensino dé sciencias sociaes; 

lO - F.nsino de artes plastica,;: 
ll - Ensino de musica : 
12 - Ensino cl~ philo,;ophia. ,;ciencia;; e letras. 

§ 2." O numero de representantes de cada uma das categorias 
mencion<~da;; ser3 ele do~1. sendo um do ensino officiaL mantido 
pela União ou pelos Gov!!r nos dos E >tadós e do Districto Federal. e 
outros do ensino ·particular. reconhecido por motivo de lei. Sempre 
que faltar en!'ino official correspondente a uma das categorias. se
rão nomeados dois n::preseutantes do ensino oHiciat relativamente 
a uma outra categoria, escolhida a criterio do Presidente da Re
publica. de maneira a impossibi litar o predomínio numcrico de re
prtsentantes tlo ensino particular sobre os do ensino official. 

~ 3." Dent1'e os representantes das seis ultimas categorias men
cionadas no ~ 1.''. trcs, no minimo, deverão ser professores de Uni
,·ersidade e tTes. professores de estabelecimentos isolados . 

$ 4.'' Os representantes da cultura liv:re e popular 5erão em 
num~:ro de quatro, assim discriminados: 

u ·l um repres~:ntante das associações c.le educação : 
b ) . um representante ela imprensa: 
c'> dois conselheiros de livre escolha do Presidente da Re

puhlic<t . 

•. Art . 4: Os conselheiros serão nomeados pelo prazo de quatro · 
;mncs, renovando-se o Con!ielho. por metade. biennahnente. 

~ L" P;mt a primeira renovação biennal o Conselho Nacional 
de Educação resolverá.por · sorteio. quaes os rnembros que devem 
ser substituídos. 

~ 2." Quanuo für ímpar o numt:ro ue mc:mbros· do Conselho. 
·a primeira turma. a renovar-se deverá ser de mais de um conse-
lheiro ~~o que a remanescente. _ '* 3." Pi!ra o preenchimento ue vagas oc~:asiouaes serão pr~
ierencia.lmenre nomeados os nomes ainda não aproveitados da 1ista 
tríplice a que couber o lo~:ar. quando se não tratar de representante 
ela li\TC escolha do Presidente ela R~publica . 

Art. 5." 0::; conselheiro.s representantes do ensino serão es
colhidos de lism tr!plice. or:;:anizacla pelo Conselh·o Nacional de 
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Educa~ão. dentre os indicados pelos conselhos cstaduaes de educa
ção. conforme as vaga_~ e.:\':istcnte:o; e de .accõrdÓ .com :tS categorias 
mencionadas nus arts. L" ~ 2.". devendo recair em p~ssoas qu~. 
além de satisia?.crem as exig-encias g-eraes do art. 3.0

, tenham no
taria capacidade e expericncia nu ramo ou grão de ensino que 
~·epre5entam. 

Pa~a!!rapho unico. Os .::onl'clheiros estaduaes de educação dei
xarão de indicar representantes das mpdalidades e grãos de en~ino 
que {altarem nos n:specth·o~ territorios .. 

Art. 6." O!; consdheiro~ represeutantes da imprensa e das as
~oci:u;ões de Educa~ão serão escolhidos de listas tríplices org-.miza
das pelo Conselho Nacional de Educação, dentre nomes indicados; 
respectivamente, pelas associações de impren!;a e de educação, con
~ider.1das idoneas na· data ela promulgação da Constitui<;ão · ou re
coahecidas posteriormenh: pelo mesmQ Conselho . 

Art. 7." ~~mpre qu'! o plano nacional de educação classificar 
u t:nsino tl~ maneira incompath·el com o disposto no art . 3.•, § 1!, 
a Camara dos Deputados elahorar:i. na mesma sessão legislati\'a, 
lei. dando nO\·a composição ao Conso!lho Nacional ele Educação, em 
harmonia cem os ramos e gráos indicados no plano. 

Art. 8." O Conselho Nacional ele ~ducação se reunirá, pelo 
menos. duas \'e:o:cs no anno, transC'orrendo cada reunião durante 30 
1lias, no minimo. e 60 110 ma."imo. As suas resoluc;&es serão 'toma
das por maioria de votos ou por dois terços da totalidade dos seus 
h1cmhro;;. de accõrdo com o que 'detenninar o regimento ·interno . 
Poderá ser convocado extraordinariamente pelo ~-Iinistro da Edu
cação e Saude P ubl ica. 

Pn.ragrapho unico: O dircctor da Dircctoria Nacional de Edu
cação po<i~ril participar dos debates. 

Art. 9: O ~linistrQ da Educac;ão e Saucle Publica presidirá 
as se%Õe~ do Con:;elho Nacional de Educação, sempre que a ellas 
comparecer. 

Art. 10 . O Conselho escolherá. biennalmente por votação e 
d~ntre seus membr9s. os seus pre~idente c vice-presidente. cujas nt
trihuições de\·erão ficar e~tabelecidas no regimento interno. 

Art . 1 L Os conselheiro:< perceberão. a titulo de gratificação .. 
durante todo o r.eriodo de cada reunião annt1al, diarias ele 100$000 
o:; residentes na Capital da Republica c de 200$000 os que t iverem 
~!c.: ~·iajar. procedendo-se ao pagamento mensalmente. * 1." Os membros do Conselho. que residirem fóra da Capital 
Fccler.tl. vencerão a diarin n•spcctiva desde cinco dias antes até cin
t:o dias depois de ertcla reunião. <Jlém de inclemnização das despesas 

. d~ YÍU!telll . 

. § "z." No período das sessões elo Conselho Nacional de Educa
~;ão ficam seus membros di.~pensados de q1.1aesquer 'outros serviços 
puhlico~. in::lusi~·e do Tribunal do Jury, sem prejuízo dos vencimen-
tos dos car~os que occuparem . . · * 3. u .-\s despesas correrão pela verha .. : ( con fOt'me o nume
ro que ti"·er na lei do or~;~•ntmto o qlladro privati,-o da educação. 
de accôrdo com a emenda ·r o da Commil'são de Finanças. já appro-
vacla em 2: d i~cussão) . ·· 
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.. Art. 12. As primeira~ nomeações serão feitas até 31 de De
zembro de. 1935, devendo o Conselho Nacional de Educação instai
lar-se a 3 de Fevereiro de 1936. 

§ 1.? Para as primeiras nomeações dos conselheiros, a indka
ção dos nomes será feita pelos Governos dos Estados e pelas as
sociações de educação e de impren~;a, conforme o cascr, ao actual 
Com;elho Nacional d~: Et.luc-.Lção, obt:decidas as demais e."<igencias 
dos arts, 3.", 5. • e 6. ~. 

§ Z." O período das primeiras nomeaçõe.~ de conselheiros ex
pirará na data da publ-icação da primeira lei do plano nacional de 
educação_ - _ . 
. Art. 13. Noventa clins depois de installado, o Conselho Na-

- ciona.l de F.ducação deverá concluir o desempenho da atlnbuicsão 
<!ne lhe é ccnfiada pelo art. 2.". n. 1, devendo o Poder ExectHiYo 
remetter o projecto do plano nacional de educação á Cantara dos 
Deputados. dentro de cinco dias. 

Paragrapho unico. Se, transcorridos os noventa dias, não es
tiYer completada a elaboração do projecto, será automaticamente 
dissoh;do o Conselho Nacional de Educaçíio c, dentro do mesmo 
prazo de cinco dias, o Poder Executivo remetterá á Cama.ra dos 
Dt:putauos os estudos sohrt: o plano nacional de educação a que hou· 
ver procedido o Conselhv, para servir de subsidio ao projecto de 
lei que ~' Commissão de Educação e Cultura deverá a_presentar 
até 30 de Junho. 

Art. 14. Fica e..~incto o .Conselho Nacional de Educação. 
creado pelo decreto n. 19.850, de 11 de Ahril de 1931, uma vez 
in~;tallado o novo Conselho, de accôrdo com a presente lei . 

Paragrapho uni co . E' mantida a Secretaria do actual Conse
lho Nacional de Educação, conservados os- respecti\'os funccio
narios. 

Sala das Commissõe.s. 17 de Setembro de 1935. - Mo11.1~ Ar
racs, Presidente em e.xerocro - Raul Bittencortrl, Relator_ -
Edgard Sanclrcs. - Lui::: Vianna, com restricções . - Oso-rio Bor
ba. - Thcoln"ío Monteiro de Barros Fr71to. - J.ui:: Monins Soo
n·s.- Fraucisco JWoura. 

t.>ROJECTO A QI.:E SE RE-1-"l::Rl:: O PARECDt 

Rcorgarti:::a o Cousclho Nacional de F..ducaçõo 

Art. L" Fica· ;eorganizado o ConseJho Nacional de .Educa
<;:ão, que se destina a collaborar _com o Ministerio da Educação e 
Saude Publica. nos altos propositos de elevar, por meio de melhor 
organi7.ação e orientação do ensino. o nível de cultura brasileira e 
será constituído de membros desi~nados na fóm1a da p.resente lei. 

Art. 2.• o. orgão. de que trata o artigo~anterior. compor-se-á 
de conselheiros nomeados pelo Presidentt: dá. Republica e escolhi
dos de accôrdo com_ o criterio !'eguinte : 

I - · Um representante de cada Universidade federal ou eoui-
par:ada ; - _ · 

li - Um reprcsentaut~: dos institutos federaes de ensino su
perior, de cada Estado. não incorporados á Universidade; 
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UI - Um representante dos._institutos officiaes, equiparados, 
de ensino superior de cada Estado; 

1 V - U:n representante dos institutos particulares equipara
dos, ele ensino superiot:; 

V - Um representante do ensino secundaria 'federal; 
VI - T re3 representantes dos institutos officiaes, equipara

dos. de ensino secunda rio; 
· VII - T-res repres:entantes elo ensino secundaria panicular, 

~:qui parado; 
\ 'III - Tres representant~s de ~osino .primaria official do!; 

Estados e do Districto Federal; 
JX - Tre.~ professores de notoria capacidade em assumptos 

ele educação, li\-remente escolhidos pelo Presidente da Repuhlicâ.. 
Para~rapho unico . Será membro nato do Conselho o Director 

Geral da Dii-ectoria Nacional de Educação. · 
Ar. 3. • O n:J.Ire~entante ele c-.acla Univer~iclade será eleito · pelo 

r-espectivo conselho universitario por maioria absoluta de votos, den
tre os professores dos institutos componentes. 

Art. 4.0 Os representantes a que se referem os itc11.s II. III, 
IV. VI e VJI, serão eleitos, por maioria absoluta de votos, pelos 
delegados de congregações dos estabelecimentos que representarem 
dentr~: professare!; rlesse,c; ultimas. indusiv~ os aposentados e os pos
tos em disponibilidade. 

Art. 5." Os tres representantes do ensino primaria serão elei
tos pelos directores ela instrucção dos Estad.os ou Titulares corr.es
pon,lentes na seguinte fóm1a : o primeiro. pelos directores de ins
trucc;ão dos Estados do Amazonas, Pará.. Maranhão, P iauhy, Ceará, 
Ril> Grande do Norte c Parahyba; o segundo, pelos directores de 
instrucção dos Estados ele Pernambuco, Alagõas, Sergipe, Bahia, 
Espirito Santo, Rio de Janeiro e Minas Geraes; o terceiro pelos 
directores de instrucção publica do Districto Federal e dos Est~.dos 
de Sãc Paulo, Paraná, Santa Catharina, Rio Grande do Sul, Matto 
Grosso e Goy-Àz. 

Paragrapho unico. Eleitos os representantes, serão os nomes 
dos escolhidos communicados ao :Ministro de Educação e Saude 
Publica. pelos n:itures das universidades. pelos clirectores dos insti
tutos officiaes. pelos presidentes das reuniões de delegados do en
sino superior ou secundario, ou de directores de instrucção publica. 

Art. 7." P residirá ás reuniões do Conselho o Ministro da Edu
cação e Saude Publica, ou. em sua falta, o Din:ctur da Directoria 
N acionai de Educação. 

Art . 8." O mand:~to elo;; membros do Conselho durará quatro 
annos, a contar da primeira reunião, podendo se1· renovado. 

Paragrapho unico. No caso de morte ou renuncia. o substituto 
será eleito ou nomeado pela mesnia forma que o substituto e pelo 
tempo que a este re~'tar. 

Art. 9." São attribuições fundamentaes do Conselho Nacional 
cl~ Educaçãc : . 

a ) . elaborar o plano nacional ele educação. para ser stibmctti
do á approvação do Poder Legislativo (Constituição ârtigo 152); 

11 ) suggerir ao Governo. por interrnedio do !VIinistro da Edu
c.1.ção e Saude ·Publica. a.s medida" que julgar necessaria.~ para a 
melhor s'llução dos problemas educativos (artigo ci~ado); 
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c) collaborar com o Ministro na or\~tação e' direcção su-
perim: do ensino ; . . 

. d) pTémloYer e e,:timular iniciativas em beneficio da cultura 
nacional. e animar acti \"idades particulares. que se proponham a 
collaborar com o Estado em quaesquer domínios da educação ; 

c) ~uggerir providencias· tendentes a ampliar os recursos fi- 
nanc:eiros, concedidos pela União. pelos Estados ou pelos m11nicipios 
il organir.açào e ao desen\'oh·imento <Io .ensino em todos os seus 
ramos e gritos ; 

f) est<.1dar · e emittir parecer sobt:e assumptos de ordem ad
ntinistratiYa e dicdatica. ref~::rentes a qualquer instituto de en~ino e 
que elevam ser resolvidos pélo Ministro: 

· r1) facili tar. na esuhéra· de sua acção, a extensão universita-· 
ria ; promo\·er o maior· contacto· entre os inÚitutos technicos-sc.ien- . 
ti ficos e o ambiente social; 

h) opinar, em ultima in.o:;tancia. :~obre as,;umptos technicl'>s e 
didacticos e emittir parecer sobre. as questões administrativas cor
relatas. :lttendidos os di~positivos do Estatuto das Universidades 
Bra!tileira:l e !lo~ regulamentos do3 institutos singulare.; do ensino 
sccunda.ri<> ou superior. 

Paragrapho unico." Em sua primeira reunião. o Conselho ela
horarã o plano a que se ~refere a letra. a do presente artigo. afim 

. de ser suhmettido immediatamente ao Poder L egislativo. por inter
mtdio do .Ministro da Educação e Saude Publica. 

Art. 10. O Con.selho Nacional de E4uca<;ào elaPürará o seu 
R~~mento: que será submettído á approvação do 'Ministro da Edu
cação e Saude Publica. 

Sala · das Commissões. 29 ele Novemhro de 1934. D11i:: 
Sucupira. 

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

O Sr . Carl<Js Reis "(Pdu. !>rú,·m) · - Sr. Pn::.idc:ute, c;vm
munico que o nosso collega Sr. Gerson :Marques, não tern compa
recid~ á5 sess&:s. por motivo de saude. 

O Sr. Democrito. Rocha (Ptla o-rdem) - Sr . Presidente . 
tdtigrat)tma.; que, na qualidade de representante do povo cearense. 
Ycnho. recehcndo daquelle Estarlo narram a continuação de "'iolen
cias policiac:s pratic-duas contra n:speitaveis cidadãos residentes nq 
inter ior. 

·Em ltapipo~. Assar é. uwra3. Campos Salles. União. Sant'An
na. de Ca riry. J ndepentlencia e ,·a rios uulTuS mwtii:Íj.Jios. o governo 
i raco ·do Dr. .M enezt:s. Pimentel. vem pennittindo. que os poli ricos 
truculentos da velha Repuhlica. hÕje. senhores do meu Estado, es· 
tejam a, repeti r ,;etL' ;~ntigos crimes contra a .paz e o soct:go (h. ía-
mili:t sertaneja. do Ceará. . 

Ag-ora. Sr. Presidente. chegou a Yez . do município -de Granja. 
terr:~ · em r1uc o meu partido veric:eu "-S ultimas eleições e onde o go
verno adaptou o criterio de provocar a desordem. preparando am-

. bit:nlt: a st:u geito para as eleições municipaes. . 
. Ac."'\ba. de ~er prc~o ali. á noite. ó honrado e cJigiio commer

dante Sr. Guilher:me ·Gouvea, supplente de deputado. e.x-preieit<;> 
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daquella cidade e uma das figuras mais expressivas do interior cea
rense_ pelo seu caracter, por sua intelligencia e seu patriotismo. 

Pois. Sr. Presidente. esse valuruso homem de iniciativas uteis. 
;>or ter procurado defender o patrimonio da Empresa de Luz e 
Força. de que é proprietario e mandado cortar uma ligação clan
destina fei!a para um motor particular tlo ac:tual prefeito, foi, por 
~lõte c p ela policia local. mettido em infecto ::-.-adrez. em promiscuida
de com criminosos da peor e5pecie, gerando o protesto unanime da 
populaçãor estarrecida· e o clamor tle todo o Ceará. 

Representante do povo cearense. denuncio. á Camara e ao Paiz. 
ma i~ essa · violenda praticada á sombra do governo do Sr . ~Ienezes 
Pimentel. certo de q~e a propria l1ancada federal, que apoia S. Ex. 
não applaudirá s.emelhantes e vergonhosas arbitraried_a_des . . 

O Sr . Presidente - O Sr.· Arlindo Pinto cedeu a inscripção 
ao Sr. · Baptista Lusarclo. a quem dou a palavra. 

O Sr. Baptista Lusardo - Sr . P residente. retomo o fio 
cl;t!< considerações aqui iniciada.c; .em ·:meu ultimo d iscurso cerca do 
jogo c: . seus malefícios. na Capital ela Republic:a e nos Estados. 

Hoje. de\·o e.xpór á Casa e ·provar a these de que' esta cidade 
é. actualmcnte. o verdadeiro reinado do naipe e da hol;t branca. 

Dt:lllonstra~i, ainda, -onde se joga. ·tomo se jog-.l e quaes o~ 
:~rocessos mediante os quac:S as casas de· tavolagem pullulam em 
tl)dos os recantos do Rio de laneiro . 

Sal~ntarei, tambem. como, contra tuuas as leis do Governo 
Federal, a policia, por disposição expressa de um regulamento. se 
wrnou socia nos lucros do jogo . 

Sr. Presidente, ·no meu ultimo discur so documentei exube
rantemente, com a s provas nas mãos, com· o apoio de varios mem
b ros da maior ia. dentre ~Jies juristas de renome. que os -disposith·o,: 
cio Codigo Penal, nos artigos 369 e seguintes, pern1aoeciam de pé : 
p:-o,·ei. mais. qlt'e a legislação federal. como tamhem n municipaL 
r rohibiam terminant-emente os jogos d~ azar , tendo portanto os 
poder~c; publicos o dever de intervir contra a e.xplora<:ão n;t!: ca-
~<ss de tavolagem. · 

·Lembro-m.e, Sr. Presidente. do aparte com que robusteceu a 
1;1 inha argumentação o nosso eminente coll~. representante do 
Ri~ de Janeiro. Sr. Le.vi Carneiro. cuja autoridade como iuri~ta 
é desne~lõario encarecer. E tão logo desci da tribuna. S. F.::c 
correu a uizel'-n1e que a ra.i:ão estava commigo: nenhum prec:it·:> 
ele lei. · quer do Governo Provi~orio. •quer. decois. d':l per iodo consti- · 
tucional, havia que derog-asse os dispositi,·os · eJCpressos do €odigo 
PenaL 

· As· casas de tavolagtm que funccionam no Rio de Jan~iro 
como nos Estados. no co·nceito do no~so i1!ustr~ collega, existiam 
côiltra. esse mesmo Codigo :í. mel'ce_. taln-.z. da tolerancia clàs au-
toridade;;. · · 
. A thelõ~ que me propuz demonstrar. quando occupei a atten
ção. dos meus pares pela ultima. vez, qual a de que as leis contra o 

"j<cgo ainda subsistem. ficou_cabalmente ·prgvada. 
"Não quero proseguir nestas considerações sem primeiro dar a 

::onhecer ao nle.nario a senten~a do Dr. Decio Cesario Alvim, !<en
tença Que exgotta a materia. sentença de magistrado que dispensa. 
CQmo iá disse, qual(luer e.logio e que teve, i'ar:l satisfação snã ·e 
d~qnelles que combatem esse mal, · tão disseminado na Capital da 
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Republica e nos ·.Éstados, a hon.ra d~; ' ver a ,sua _ decisão confi~ada 
vela Cõrte de Appellac;ão do Districto Federal, que i~terpretou da 
mesma forma os textos expressos da lei. 

O SR. Ac~cro 'l'onRES - V. Ex. · permitte um aparte? 
O SR. BkPT.IST A LQSÀRDO - 'Pois não. 
O SR . .:-\cURcto ToRRF.,; - A V. Ex .. que ifl serdu com brilho 

a alta administraÇão policial do Districto Federal. eu pergunto: to
mando por base ..... esta Capital, acha V. Ex. possível a extincção do 
jogo? . . 
. O SR. BAPTISTA LUSARDD- Respondo ao meu nobre col
lega dizendo que, emquanto exerci a chefia de policia. durante 16 
mezes, no regime discricionario, com o apoio que então ohti-.:e ~o 
Sr. Getuliu Vargas, no Rio de Janeiro não ·se jogou. 

O SR. JosÉ MuLLER- Nem o "jogo do -bicho"? 
O SR. BAP'l'IST.i\. 'LUSAROO -Chegarei até lá. 
O SR. !\cuRcto ToRRF.s - V. ·Ex. sabe que o "jogo do bicho" 

é inextinguível . 
O SR. BAPTISTA LUSARDO - Com relação a eise jogo, 

desenvolvemos uma campanha tremenda. campanha de todas as 
horas. Confess-o ao meu honrado collega que para esse fim mobili
zei toda a policia.. Mandl; porém, a justiça que eu declare. - este 
será, aliás. um dos pomos a que terei de voltar - manda a jus
t;ça que eu declare . .. 

O Sn. SouzA LEÃo - Permitta u nobre orador um aparte : 
no período lc.,aal, ~m Pernambuco_, quando chefe de policia, acabei 
com os jogos de azar e com o proprio "jogo do bicho". 

O SR. ARTa:uR SANTOs - No governo do Sr. Affonso Camargo, 
~terior á revolução de 30, e no qual servi cõmo chefe de policia, 
uão se jogou no 'Paraná. E essa justiça fizeram áquelle governo to
todos os jomaes de Curityba.. 

O SR. Acultcxo TORRES - Nunca fui chefe de policia, sequer 
cornmissario : jámais occupei qualquer cargo em tal repartição e .. 
por este motivo. talvez possa di1;e r ao nobre collega.; estou conven
cido de que sctr.pre existiu o "jogo do bicho", pelo menos. 

O SR: SouzA 'Ltio - Em Pernambuco . . acabei com elle. 
· O SR. ARTBUR SA::\Tos - Aliás. o "jogo do bicho" é o mais 

difficil de extinguir. 
O SR. SouzA LEÃo - Reitero a affirmação de que acabei com 

o jogo de azar. inclusive o do "bicho". em Pernambuco. 
O SR. AcURclo ToRRES - Ha umá confusão entre a prohibic;ão 

e a licença . 
O SR. JosÉ :Vh;LLER - A minha pergunta é conS<:'quencia da 

duvida que permanece no meu espírito quanto a ser oossivel, no Bra
!'i!.' combater-;; e com efficiencia o chamado "jogo do. bicho". 

O SR. BAPTIST.~ LUSARiDO - O aparte de meu nobre 
colloega veio em abono da th~e por mim defendida desta tribuna. 
O mal assumiu tão grandes proporc;ões. que · se chega a duvidar 

. do e."<:ito de qualquer reacção contra _elle ! · 
O SR. Jo!.f. ::MUI.LER - No Largo da· Machado existe uma casa 

de tavol~gem. que foi visitada por· um fnnccionario do fisco fe
deral. com o objectivo de dar avi~o de lançamento de impostos. O 
fiscal re~ebeu üm appello do proorietario, para . Que não ·.eleva;se os 
impostos. porquanto sua casa -era "pobrezinha"-. Dizia eiie·: "Calcule 
o senhor que, na minha casa, só jógam o,; estudaot~s,- e estes.quasi 
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nunca tcrr. dinheiro" . Nós. que somos paes. que temos filho:.. t:Sta
ruos no de~·er de tomar medida:; em defesa da mocidade. 
. O SR. -B.-\!PTISTA l.USARDO - Agradeço ainda o aparte 
do illustre collega, cujas as;;ert:vas nada mais fazem do que con
firmar, de maneira eloquente, a imper"i"osa necessidade -em que se 
;;.cham os poderes publicas, dé tomar medidas energicas contra o fla
gello qtre está assolando a Capital da Republica. ::\Tas. Sr. Presi
dente. alludia eu iL magnífica sentença de;> Sr . .Ce:;ario Alvim. quando 
fui - aliás, com muito desvaut:cimento - honrado em aparte:; de 
uobres collegas. . 

O SR. HENRIQUE ÜOJ>$WORTH -.De· que data é essa sentença? 
Poueria V. Ex. informar? 

-0 SR. BAPTISTA :LUSAR.DO - De 'Dez~bro de 1934. 
Vou ler apenas este trecho: 

" 
A "licença'! concedida. ao requerente, mediante termo 

de re.c;ponsabilidade. as despesas feitas. em consequencia, a 
fiança de 20:000$ . prestada na Prefeitura, o,; "impos:os" 
pagos, a fiscalização a que o "·ticellciado'' St: suhmetteu 
(fls. 1 a 14) não legitimam a "contra\·ença ". nem autori
zam a e-"<pedição do mandado .Je manutenção. requerido 
para ii.Ssegurar a exploração· de um "jogo de a?.ar" e o pa
ciiico funccionamento de "uma casa de tavolagem". 

O acto de cancéllamento da "licença'~ (doc. de folhas 
15) é mai~ acceitavcl do que o da concessão. Aquelle está 
amparado pela jurisprudencia relath·a ao n-egocio de "bo<>k
makers'' e. este é t:a.."<ativamente vedado pelo Codigo Penal. 

Estabelece o artigo 4.0 da Lei Org-.mica do Governo 
Provisorio. decreto n. 19.398. de 11 de !>Jovemhro de 1930) : 

"Continuam em Yigor as Constituições ·Federal e Es
taduaes, as lkmais leis ~ decretO!> federae:;, ~sim com-J 
as posturas e deliberações e outros actos muicipaes, todos, 
porém, inclusive as proprias constimições, sujt:itos ás mo
ciificações e restricçõcs cstab!lecidas' por esta lei ou por 
decretos ou actos ulteriores do Go\·e.rno Provisorio ou de 
seus delegados. na esphera de attribuiçõel> de cada um '' . 

Confirmada. para todos os efft:itos (arL 2." do Decreto 
n . 19.398). a dissolução do Congresso Nacional e. das 
assemhléa,; legi.'\lativas estaduaes e municipaes, o poder de le
gislar passou vara o chefe do Governo Provi!lorio, para os 
interventores e para os prefeitos nomeados por este:>. Os 
inten·entores nos Estados e no Districro Fe~lt:ral (artigo 
11 do Decreto n. 19.398) ficaram. comtudo, cingidos á 
pratica de actos cuja compet'<!ncia a Constituição Federal 
commetteu aos Estados. Dest'arte, não podérão e!Se3 
mandatarios deliberar s~bre matt:rias de vrivativa com
petencia da União. 

Qualquer acto de interventor que modifique a leg-is
lação crimiual .f IIUIIIÍ{CS~Qllll'IIIC illCOIISIÍ/uciOIIat (Const. 
·Federal, art. 34. n. 22) e claramente offe.nsivo á Lei Orga-
. nica do -Governo ·Provisorio. · 

Não fosse inconstitucional e não . ferisse a Lei Orga.
ganica. esse acto seria. ainda assim, incapaz de pre\·ale
ce.r -sobre os disposith·os da lei federal. 
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Em qualquer paiz de Constitui~ão escr ipta. ha dois 
grilo!'. de l!!gisla,ão : as leis ccnstitttcioJ1ae~ I'! as iei~ 
orclinaria.>. 

:Na~ iedtrações, como a dos Estados Unidos da Ameri
caclo do Norte e a do Flrasil, a escala ê quadrupla ; a 
Constituição ·Federal. a.~ leis ferleraes. a5 constituic;úe." do,; 
Estados e as leis <lestes. A hil!rarchia l-egal decorre dessa 
successão. Assim. estabelecido o conflicto entre a primeira 
e qualquer das outras tres, entre a segunda e as duas se
guintes, ou finalmente. entre a terceira e a quarta proce.
dencia na autoridade está asstgurada pela an~crioridade na . 
giadua,ão . . 

Occorrc:. porém. na 'especie dos autos, uma circumstan
cia . altamente interessante: - interv-cntor no Districto 
Federal não " decretou ',. quae:~quer medirlas attinentes aos 
jogos de a.zar. _-\s chamadas " Disposic;ões gerat:s sobre o 
jogo. nó ·Districto ,Federal", são ·'iostrucções" baL'<adas 
pela Directoria Geral de Fazenda da Prefeitura, data das 
de . .31 de Agosto e publicadas no Jnrna! do Brasil ( pane 
official). de 1 de setembro do corrente anno. . 

Essas "disr:osi<;ões'', ou " instrucções ", subvert.em, in
trínseca t: t:.Xtrinsicamente. os mais elementares princípios 
da ordem jurídica e :;ão: da primeira á ultima linha, almsi
vas. irritas, nu !las . 
. Assignadas por um director úe rt:pa.rtição, interino, 
infring:m a Constituição, derogam o Codigo ·Penal, des
respeit.am a. Lei Organica do Governo Provisorio, desco
nhecem a. Lei Organic.a do Di~tricto, passam por cima do 
Codigo dos Interventores, cream serviços, estabelecem im
po3tos, dis~minam casas de tavolagem, graudas e miudas. 
por todo o Dlstricto •Federal e, finalmente, fixam attribui· 
c;ões ao proprio chefe do Executivo Municipal. 
· O apparelhamento que se formou á sombra úe tat:l' 

" instrucçócs" é visce.ralmente illicito, pelo que nenhum di
reito póde conferir a quelll quer que deite ~e soccorra, ou 
nell ~ se abrigue. para o exercício de !'uas actividad!!s. 
Se fosse possível emprestar effica.cia jurídica ás d·!Snur
teantes "instrucções" da Directoria de Fazenda. cah~ria. 
é certo. ao requ!!r!!nte de ,folhas recorrer ao · Judiciario, 
para pleite;~.r o restahdecimento do se.u " direito" . :Mas. 
como. " ac initio" e " ad i11fi~1itum " . esse "direito" é ne
nhum, a lesão soffrida segue o de:stino irreparavel da~ 
perdas dos jogadores . 

:\ lei. que a justiça c:inhec~ e a.pplica. contmua a r·ro
hibir, e :-.:pressa e terminantemente. os jogos de azar. A a
plora~u de.stes,· ainda qtte · jus ti fica<la. com intuitos alevan
tados. ainda qtte tolerada, amparada, fomentada.. ou -con
certada pela Administraç;'io, participe nos lucros. continún 
a $er "contravenção punida por lei.,. · 

Ca.sinó ou baiuca, balneario ou tn\'erna, salão de luxo 
ou agua-furtada. onde quer que o jogo prohibido se ios- · 
talle- ahi estará a "casa. de tavol"'gem". . .- . 

Comtudo. não mais cabe aos j uiT.es - como nos .tem- • 
pos de Luiz XII.r.. Rei de F'rança - ao saberem êia -i~ú~1ião 
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de .jogadores, prendel-os nas casas de tavolag~m, seqllt:.$
trando os utensílios e apparelhos qu-e alli encontra3sem. Esse 
serviço é hoje da alçada da. policia. 

A' yista do exposto : - indefiro o pt:dido. da inicial. 
Rio, 16 de Dezembro de 1933. - Decio . Ccsario 

.Alvim." 
- Sr. Presidente,._ ouviram m:!u3 nobr-es collcgas, atrav(!s de3ta ,sen

tença erudita. que a. jogatina só campeia .. ás escancaras, em !Odos 
us recantos do ..Districto Fedt:ral, porque os altos podert:s da adrni
líÍStração publica o ·consentem - Yiolando, com o :.'eu consentimento, 
tE:xto expresso de lei que são obrigados a respeitar e fazer r espeitar. 

Nada ba que justifique a inercía, a apathia, a.. indiffe~nc;a do 
útular da pastil. da J usti!J<~ em face do clamo i· qu~ se ergue de ludos 
~s recantos contra· e.ssa situação de verdadeiro descala.b1·o moral. 

· Sr. Pr~sid:eme, · a impren~a, sempre a serviço ela,; grande$ cau
~as, não tem cessado. de levar o ferro -em braza a es;;a chaga ver-
gonhosa. . 

Te.nho em mãos exemplares do Corrci(J da Jlau.h<i; do Globo, du 
Dia.rio da Noite, em cujas autoriz.ada.s columnas se escalpella o es
candalo com a mais indignada vehemencia. Tenho aqui, tambem, o 
lmp_arcial, o brilhante matutino que,. desde seu recente apparecim-!n
ro, d-es~nvolve t~z, incessan~. documer.-b.da campii.nha contra a 
jogatina d~enfreada . 

Igualmente, o vespenino A 1--tota, apenas vindo ás Hd·!S da un
prensa, enfileirou-se, desde logo, galhardamente., entre os que se 
1~ão conformam ·com esse espectaculo que. degrada os nossos fóros 
de cultura. · 

Hoj-e m~mo, um desses autorizados orgão:> ~ublica. substaucio
~ reportagem com o di·rector da fiscalização d·:J jogo da Prefeitura. 
por o.nde se vê quanto é proveitosa ao3 cofre.. ela ::Municipalidade 
a. e."\:ploração do jogo nesta. cidade. Cada dia augm~::ntam os boliches; 
liOvos casinos vão surgindo; os clubes, aS baiucas, as arapucas vão 
brotándo aqui e acolá, na Capital da R~publica. para propagar o vi
ció, mas tambem para augmentar as fontes de renda da Prefeitura, 
C•)mo se, desde que dêem renda, pouco importasse a infelicidade de 
família s que vêem seus entes queridos no caminho accelerado da 
de!.'graça. · · 

Eutvinha e.."tranhando, Senhores Deputados, a ausmcia de pro
dd..encias da parte do Governo, especia:lmente da do illustre Cap!r:i.a 
r:~into ·)l!uller, Chefe de Policia, pois ao tJllt: me. info~n1am S~ S. 
t~m· procurado cumprir, dignam!nui, naqu:lle alto posto, as ~u:t:> 
iuncções . 

. 5. Ex.: conlu~ccndo os dispositivos do Codigo Penal, e <Ll atri
lmições que as leis policiaes dão ao seu alto cargo, não póde cruzar 
~s braços, não póde permittir que por todo o Districto Federal ~ 

. i:l.'-tallt:m centros de contravenção. casa.s d~ tavqlagem. ex:pre:;sa-
m~nte prohibidas pelo -Godigo .Penal . . · · 

O SR. JosÉ MuLL&R - P<:rmitta-me, po~m .. v: Ex..: póde o 
.::hefe de Policia combater o jogo, quando este: ~ licenciado pela 
f·refeitura do Districto Federal ? · · 
.·. · O .SR. ·BAPTISTA LUS:\RDO - Antes do chefe de Policia, 

: ~~petia ao Ministro da justiÇ!I proviâ-e.nciar. · 
· . :- 0 .SR. -~T.HlJR SA~Tos --: 'E ao procurador _da J ustiça do 

. Dist~Çto ·Feqeral. 
. . '"'.' . ... --



Ci'rn,-a dos De~oos · Impresso em 2810112015 15.46 • Pâgina 34 de 76 

- .500-

O SR. BAPTISTA LUSAR.DO - Ao procurador da Justi~a 
clç. Districto .Federal cab~a levantar desde logo o conflicto, por
cue, sobretudo. S. Ex. sabe que não ha texto algum, não ha dis
posição legislativa derogando o Codigo Penal em seus artigos 369 
e seguintes. 

O SR. JosÉ MuLLER - Então a acção do chete de. Policia 
competia ao Ministro da Justiça providenciar. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO- Cma de duas; ou o che.íe 
de Policia tem d-etenninação do :Ministro da Jm•tiça para não 
pcr~guir o jogo.. fechando o;; olhos perante o que -manda a ' le.i 
\·igente .... 

··O SR. :UTflv"R SANTOS - Aliás, não podia .respeitar deter
minações -illega-es. 

O SR. BAPTISTA LuSA R-DO - : .. e: dessa forma, te.ria 
attenuada a sua re;;ponsahilidade - ou. emão: 111!.0 rec~beu ordens 
t:o· S:~ · superior hierarchico. e se assim age é por conta propria; 
erra, e. ·como tal é susceptível de pf:na e da censura que ntSt<t 
hora. em ·nome da minoria · parlamentar, lhe faço. 

Sr. Presidente, no regulamento que bai...-..;:ou sobre o· jogo no 
Districto Federal encontra-se uma disposição interessante . para a 
qtt?l chamo a attenção d:t Camara, lcmbran~o aos Senhores Depu
tados a circumstancia de· que não ha, a·ssign"ado pelo Sr. Pedro Er
nesto. acto ou decreto franquea11do o jogo no Districto Federal, 
e. muito menos. attinente á regulamentação do vicio. E~istem, é 
certo. instntcc;ões baixadas· p~la Directoria Geral de Fazenda. em 
c!.tta de 9 de :vrarc;o ·de 1935. e· é ahi que encontro os dispositivos 
I!Ce vou enunciar. 

O SR • . HEXRlQU"E DooswoRTH - Estão. assignadas es;.as ins
t~ucções? 

O . SR. BAPTIST :\ LllSARDO ~ E~tlio assignada.s peJo di-
rcctor interino, Sr. J eronymo Cerquei r a. 

Sr. Presirlente, V. Ex. ~·at: ver como, nessa quest~o .. . 
O SR. Souz.A L tio - Tudo ao da á ma troca. 
O SR. B.-\'PTIST), LUS.-\.RDO- ... tudo anda á matroca. 

$e~ndo diz com propriedade o .nobre re.prer.entante de Pernan1-
llltco. Vae ver a Camara como .se caract~riz<t, cuntu se espclha ·de 
maneira irretorquivd uma situação moral em nossos dias! ~ão ha 
(·xaggero .. não o digo por uma e.-..;:pansão de opposicionista, mas ape
llas rendendo preito á ,·erdade, para mostrar que o Governo do 
llrasil. ·nesta hora, :~nda no ar, está. completa.ment! alheio á reali
dade de tudo que conceme ao Povo que dirige. 

O SR. H~;NRlQUF. Dooswo.II.TH - E' exacto. Ainda nes te mo
mento· mesmo, o Presidente da Republic:a está voando . . . (Risos) . 

. O SR. BAPTI~T'A i.USA·~DO - Sr. Pre.or;ide.nte, o jogo ah! 
está. ·franqueado. ao alcanc~ de todos, no Districto . !Federal, co
tra~do-se· impostos de sua e.xploração. arrecàdando-se emolumen- · 
tos a .titulo de sua permissão, que _é illegal,. impostos -esses eleva
((issimos, pago~ s~ protesto porquê o lucro é grande, i sombra. de 
simpl-es regulamento baixado pelo · director da Fazenda. 

0 ' SR. ARTBCR SA~Tos - .{nterino, ::tliil;;. 
O SR. SouzA LE:\o - E ' o fim do mundo ... (Risns). 
O SR BAPTISTA LUS.•~1RDO - Sr. Pr-esidente, deve· haver. 

uma razão que ex plique a attitude. da Policia, cruzando . os· braços, 
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deixando ·d;: agir, connivente com o estado d: co1sas a que me ve-
nho referindo. . 

O SR. HENRtQUE .DonswoRTII - Peço licença a V. Ex. para 
salientar que .a comlucta da •Policia ainda é mais irregular porque, 
l.'mquanto permitte o funccionamento de varias casas de jogo. diri
g~ uma campanha apenas contra os bicheiros. em condic;ões até 
cleshumanas, como se v-iu ainda ha poucos dias. . 

·o SR. .BAPTISTA -LUSARDO - Sr. Presidente, chamava 
eu a attenção da Camara para um aspecto ainda mais grav~. nes:e 
assumpto, pois consta das 1iamosas instrucçõt:s que l'egulament<~ram 
c jogo, e a que a!ludi, um dispositivo que só poderia nelle ser in
c;uido com acquiescencia do Sr. :viini~tro da Justiça. a cuja pasta 
~stá affecta a Policia Civil do Districto Federal. A essa policia. 
por disposição do Codigo Penal_. incumbe perseguir o jogo, não 
consentir, e, .muito menos ainda, oe.-.c:plorar a tavolagem. Pois hem. 
vejamos o que . está expresso nesse r>tgulamento quanto á distribui
ção das rendas pmvenientes da e.xploração do jogo. Ahi se diz. no 
artigo 50. que ~'a renda liquida pro~enien~ iia exploração dos jo
gos autorizados no regulamento será distribuída pela seguinte 
forma: 25 ?t para constituição de um fundo especiz.l destinado aos 
serviços de Assistencia Social Municipal; 25 % para constituic;ão 
d~ um fundo especial destinarlo á lnstrucc;"" Publica .:\{unicipal'' ... 

O SR. HENRIQUE -DonswoRTH - Tenho razões, aliá~. para 
acreditar que tudo isso -é imaginaria, porque á renda proveniente 
elo jogo na Prefeitura se dâ applica~ão muito differente. . · 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - 10 % para subven~ões a 
criterio da Prefeitura: 20 % destinados a um fundo esJ;ecial para 
dtsenvolver e facilitar . o turismo no Districto Federal. . . 

O SR. SouzA [.eÃo- E' o fim do mundo ... 
O SR. BA·PTTSTA LUSA·RDO - ... e, Sr. Presidente. est:~ 

coi~a euifica.nte, que me fez cahir aos pés quando \"erifiquei que 
tudo que os meus antecessores e eu <;onseguimos executar, na con
vicção de que bem desempenharemos nossa .tuncc;ão de dirigentes 
<\:t Policia, fõra posto de lado, derogado com uma simples de.ter
rainação regulamentar: 15 % - ou~a bem a Camara - 15 % 
para a Policia Civil do Districto Federal, afim de serem applicados 
a criterio do Chefe de Polícia ! · 

Sr. Presidente. não sei como qualificar isso que aqui se· 
dispõe! 

O SR. H~~:NRIQm: :DonswoRTH - Bem avisado andou o nobre· 
cullega Sr. Souza Leão, ao declarar que é o f im do mundo .. . 

O SR BAPTISTA LUSARDO - ·E ' de pasmar, Sr. Presi
dente! E' mesmo . o fim do mundo. como observou· o nobre reore.-
st:ntante.. de Pernambuco .. : · · 

Não e.-<iste <J.Ualquer dispositivo regulamentar detçrminando 
que. 15 % das r~ndas fiquem á· disposição do chefe de Policia do 
lJistricto Federal. 

-ü SR.: HENRIQüE · DonswoRTH - -~·ra..~ ahi não ser-á - Poli-
cia -Municipal·? · 

O SR. "BAPTiSTA ·LU.SAIWO - "Para a Policia Civil do 
lli:;tricto iFederal". Não diz Municipal . 

Não sl!.o, portanto, levian~ as minbis assc:.rc;iX:~: uãu são St::Jll 

íundamento as minhas a,q:usac;ões ao -Ministro da Justiça e . ao Sr. 
d1efe de. Policia .. : 
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O SR. SovzA Lt.:Ão - ·Muito bem. 
O SR. BAPTISTA LUSARDO- São baseadas em dis-

positivos expressos da regulamentação. E adianto ainda que a Pre
ieitura tem passado, mensalmente, i Policia do Di!>tricto 'Federa_!. 
mais de cem contos da quota a que tem direito. 

Sr~ Presidente. "explicada está, por conseguinte. a indiHeren~ 
C:a Policia: ella é socia na jogatina, aufere luçros dos rendimento 
óella. Como, pois, ha de perseguil-a-? A .Policia, por este regulam<:n
tc, outém o que de:~eja. isto é, que o~'jogo prospere-. porque o vulto 
ele sua quota crescerá na propor<;ão dessa prosperidade. .·. 

E' lJOr isso q~e n:e~ a met _ vento~ augmentar o numero de 
''boliches". 

Agora, a Carr.ara. precisa saber quae:O a,; casas onde se jog"- _ n<t 
Capital da Republica. ·Tenho aqui a primeira relac;ão . Informo_. po-
rém; que ella apenas enum-era um terço de taes casas. · _ 

· São: 
Casino Atlantico - jogos: roleta, bacarot. campista, etc. : 

Casino Coca bana - roleta. bacarat, campista; Casino Balneario da 
l.irca - -roleta. bacartzt, campista : High-Life- roleta, bucarat, cam
pista ; Automovel Club do Bra.Sil - roleta.· bacarat, campista ... 

Sr. Presidente, - com que tristeza o digo - até os grand~:; 
c!ubs! ... -Q Automovel tlub. instituição que sempre honrou o Dis
tricto Fe.deral. e que mostravamos com vaidade a'os nossos visitan-. 
tc:s. com oindice e e..xpressão genuína do progreSso e da civilizac;ão 
c\csra metropole, é hoje uma das mais frequentadas casas de tavola
gem do ·Rio de. Janeiro! 

O SR. ·HENRIQUE -DooswoRTH - Pela incapacidade da admi
nistrac;ão do Automo"·d :Ciub, que, de longa data. vem sacrificando 
c.s interesses daquelta instituic;ão. 

O SR. B.-\PTíSTA LU SARDO - Folgo em ouvir a palaH~ 
a\;torizada do illustre representante -do Districto ·Fed~ral, que -:o· 
nhece melhor que eu a situação desse club. 

Adiante: 
Sociedade Rio-Grandense - bacarat e campista . .. 
Senho:es. na qualidade _de membro dessa Sociedade e com:> rio

grandense, quer.o lavrar meu protesto solenne contra a má inspira
ção que th·eram os seus rurigente!> actuae:;, permittindo se transfor
masse em centro de jogo uma instituição benemer ita. que sempre 
cc.nstituiu motil·o de orgulho para nós gaúchos. e r.ara cuja grandeza 
- uns mais. outros meno,; - todos concorremos com a melhor 
,-omade. · 

Hoje, eil-a. tambem convertida 'em antro de perdição! ... 
~inda -hontem, uma commis~ão de co-estaduanos meus. socio.:;. 

como-eu. "'ei\1 a mim para_. com tristeza. dizer-me : ·• :N.Ds. rio
grandenses. fazemos todos os annos. a 20 de Setembro, a nossa fes
ta. Pois bem; amanhã, centcnario -da grande data Fairoupilh01.., não 
a poderemos fazer, porque <>s sálót:s da AssociaÇão Rio-Grandense 
c:.-tão transformados em .centro de· tavolagem." 
_ · V. Ex._. Sr. P_resiáente. e os meus nobres coltegá_, comprellen

clem quão· JUSt<l é minha revolta, quão .incontida a minha indigna
ção ! ·Lanço daqui o n:eu pró testo, como rio-grandénse e como sÕcio 
c.l~qu_ella casa. contra essa prl\ti~ abusiv~; esperando .q~e os a:;so
Cl:tdos- ·se reunam o mais depress• possivel, enfrentando a . ~ue!ftão : 
e dando-lhe solução compati\•el c~m a linha de moralidad: _das· direc- ·- :· 

·. 
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ç:Jes ante.-iores. De que nos valet.r construir um predio de seis anda
res. se, para pagai-o, precisamos desc~r até os mistéres infam~ d·::> 
p:. nno verde? ·Preferível seria tivessemos ficado com a nossa antiga 
s~de. modesta, sim .. mas onde. de. cabeça erguida, eramos olhados 
com o··respeito e a admiração que merecem as instituicões hone~ta,; 
c benemeritas. 

Passemos, porém, adiante. e vejamos outros pontos pnde o \·!cio 
i az a sua obra de degradação e de miseria: 

Clúbs ·Carnavalescos: "Tenentes do Diauo ., , .bacarat, camui!'ra. 
etc.; "Fenianos". banr.rui, carnpista., ecc.: "Congresso dos Fcnin- . 
11os''. bacarat. campista. etc.; "'Ciub Scciali:=ta" . . praça Tiradente..~ 
n. 1. chcmin de fcr, campista. etc.; "Cluh Circense''. praca Tira~ 
~~~~ . 

·A praça Tiradentes, como se ,.é;, é o paraíso da jogatina. é o 
i ceai de !ma prefere.ncia ... · · 
. "Marfim Club"; aveni~ Almirante Barro~o. cht·:uirr de frr. 
c-am"Jista, etc .. ; "Ciub Aristocratíco". avenida Rio Branco nume
ro 173, r anoar. chcmi'~ de fcr. campista. etc. : ''Ciub de Xadrez 
5 de Julho". ? de Setembro ·n. 235. rlr'c-min da fcr. campista. etc. : 
"Cabaret Apollo''. avenida )!Iem de Sá; clrr111i11 d,· frr. campista. 
~~. ~ 

Ca.sas clandestinas. conhecidas como espe:luncas. fn:quent.1da:-' 
por gente baixa e onde se joga o monte, a ronda. o cam:>ista. etc. ; 
Silva Jardim n . 10. J.• ; Buenos .'\.ires n. 323: praça da. Republica 
1~. 79: A rdüas Cordeiro, esquina de :i.\.farques de Leão. no Engenho 
Novo ... 

O Srt. PRESIDE~n: - O tempo de que o nobre orador dispunha 
c~tá terminado. 

O SR. BAPTISTA l.USARDO - V. Ex .. Sr. Presid.:nte. 
~!h·erte-me que a hora destinada .ao expediente e:>tá esgotada . 

Interromperei aqui. portanto. as minha.o; ohservaçves. esr:erando 
eJt:e V. Ex .. na proxima sessão de sabbado, tenha a hondac!e de mP. 
conceder a palavra, afim dt: proseguir nesta c.1mpanha .. Como 
t!'r â observado. ella vae alcam;ando. nesta Çnsa. o apoio e a appro
,·<:ção de quasi todos os collegas. inclusive da maioria. que. CQm

;-:rehendem quanto é ·condemriavel e d~plora,·el o que ahi está -ao; 
nossos olhos. 

O S1c JosÉ Mut.tER. - O assumpto é- de tal natureza que. no 
C?-SO, não deve.IU e..xistir maioria e minoria, mas apena.s re!'r~!'::!n
tantes do Povo para cumnrir o seu· dever .. 

O SR. BA:PTIST:\. LUS:\RDO - Sr . Presiden:::, para con
ciuir. quero· sublinhar o .aparte do nobre representante de 
Santa Catharina. no qual. com tanta clarividencia.· S . ·Ex .. 
declara que assumpto de tão alta relevancia não de\·e ser de 
n1:i.ioria nem .de· minoria, mas questão que preóccup~ a todol:" 
c~ representantes . da Nação sinc.er(llllente empenhado,; no cumpri
t:tento d: seu dever. 

· O SR. CARNEIRo. u~:: REZEXnE - ){esmo· porque est.i d~ pé o 
<.:odi;'{o Penal da Republica. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - De facto. Sr. Presid~nte. 
par~ cumprir honestamente esse de,·er, interpreta1ido c>s sentime;:~
tos do Povo h.ra.~ileiro. não podemos .hesitar ~mr:e o vicio ~ a vir-· 
t.1de., en~e a felicidade e ~ desgraça, éntre a . honra e a desho!'lra. 
/-"<t~e .\•ale di.zer: não podemos conc.orrer com o n_o:;so silencio para 
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que. á sol)lbra do enxo,·alh~ da lei, se sacrifiquam o:; sagrados in
teres~e.s da soeie~ade ~rasileira . [.M1tifo bt:m; ~almas 110 rrcinto). 

o Sr. "Presidenté - Ha sobre a mesa e \"OU submetter a 
·:o tos o · seguinte 

RE:QlJERUJENTO 

. Requeiro. ouvida a Camara, a inserção em acta d e um voto 
de congratula~ã.o. aos Estados Unidos da America do Norte. pelo no
tavel e auspicioso acontecimento da eleição do primeiro Presidente 
ciYil da.~ Ilhas P hilippinas, a joven democracia do Novíssimo Con
tinente, Cltja emancipação política íoi concedida pda grande nação 
tiOrte-àmericana. numa brilhante demonstração de respeito aos no
bres ,;entímenros de liberdade. de .justiça e de patriotismo manifesta
-dos pelo po,·o philippinq . 

Sala das Sessões. 19 de Setémbro de 1935. - GO?Jtes Ferra::.
I Íi11i: Junior.'- Renato B~rbosa-.-' Oliveira Co11tinho. 

Approvado. 
~-

0 Sr. Presidente - Tenho sobre a .mesa o seguinte 

"REQUERIMENTO 

Se11do a da-ti de 20 do corrente duplamente festiva, em que se 
co=emoro~. o Centena.rio da Republica das IFarroupilhas e o anni
ver~ario da promulgação da Lei organica do -Districto .Federal, 
t equeremos que ·não seja designada "Ordem do dia" para. amanhã. 

Sala das Se.,sõe.,, 19 de s~tembro de 1935. - Chrisostumo de: 
Oli<.·eira. - O.cta~·io · da SilvCira. - José João do Patrocínio. -
.rll-ipio -('ostallat. - Nicolau Varg11ciro.- Samp~ío Costa .. - H yp
fOlito do R ego .. 

V ou o~vir a Can:?-ra, !\Obre este requer imento na Ordem do dia. 

Está finda a hora destinada ao ·Expediente. 

V a c-se pa~sá'r á Ordem do dia . ( Pau.ra) .'. 

Comparecem mais_. durante a hora do ·Ex;>edien_re, os Sr5. : 
E·m·aldo 1I.:odi. Generoso Ponce. Caldeira Alvarenga. Lauro Lo-
;::·es. Ribeiro Junior. :.\1ario Chermont. Abguar Bastos . Fenelon 
Perdigão . Carlos ·Reis. E liezer Moreira. Adelmar Rocha. Pires de 
GayosÇ>. Jos~ de Borba. Figueir~do Rodrigues. Jehovah ::.\1otta. 'Mar: . 
tius V eras. Alberto· Roselli .. Odon Bezerra. Ru); Carneiro. Souza 
Leão. João Cleopba.s. Rego Barros. Arnaldo Bastos. A.dolpho Cel-
~o . Domingos Vieira . .'\rti}ur Cavalcanti. .'\Ide Sampaio . . Teixei ra · 
Leite. Valente de Lima. Me!chisedek :Monte. Amando f'on'tes. Bar- · 
n:~o ··Filho. Manoel Novaes. Pedro Lago .. Luiz Vianna· Filho. 
Arlindo •Leoni . . Mag-.tlbã.és Netto. Francisco Rocha. Octavio :-.•ran- -. 
gabeira. Wanderley P-inho. Pedro Calmon. -Leoncio Galvão. R·a- . 
s;hael :Cincurá. Edgard Sanches . Attila AmaraL Âsdr.ubal Soares : . .- . 
'-~baldo Ramalhete. Jair Tovar. :Fral1cisco· Go~çal;.es. _Henrique 
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Lage. Salles Filho. João ·Guimarães. Levi Carneiro. Bento Cp-;ta.. 
H.ermete Silva. Cesar Tinoco. Alipio Costallat. Lontra Co;:ta. 
I.emgruber !Filho. Band'e'i'ra Vaughan . . Fabio . Sodré . Carlos Luz. 
:\foraldino Lima . Pinheiro Chagas. ·::\-Tartins Soares. José Braz. 
'fheodomiro :Santiago. Adelio ·).faciel : A.ugusto Viega5. João Be
ra!do. Washington Pires. Arthur Bernarde,; ·Filho. Daniel Car
valho. Negrâo de Lima. Celso Machado. João Penido. José Ber
J:ardino . ·:\1atta Machado . Re.zende ·Tostes. Bueno .. Brandão. Bel
miro .Medeiros. Waldémar Ferreira,. }[or<~es Andr<1de. Ve.rgu~iro 
Cesar. Gama Cerqueira. Cardoso de Mello .. ~etto. Cincinato Bra
ga. Castro ·Prado. Macedo Bittencourt. Bias Bueno. Teixeira 
1-'into. Roberto :\1oreira. Aureliano Leite. Tusto de :Vloraes. :'-H
randa Junior. Hora cio La f e r. iFabio Aranhà. Jairo !Franco. Co r
I éa da Costa . Generoso Ponce. ·Lauro Lopes . Rupp Junior . 'Abe
lardo Luz. Renato ..Barbosa. Demetrio Xavier. :~nnes Dia~, Pe
dro Vergara. 1F rederico Wolbenbuttel. Raul Rittencourt. Ascanio 
Tubino. Barros Cassai. Dario Crespo. João Neves. Oscar Fon
V>ura. Aniz Badra. _-\bel dos Santo~. Pedro Jorge. Abilio de 
Assis. Antonio Carvalhal. Au5tro de Olh·eira. Arthur da Rocha. 
:\dalberto Camargo. Vieira 1facedo. Ferreira Lima. Oliveira Cou
tinho. Lima Teixeira. Paulo .-\ssumpção . .fcdro Rache. Castão de 
i!rito . Roberto Simohsen. Leoncio Araujo . Gastão Vidigal. Fran
ça Filho. Moacyr Barbosa. Arlindo Pinto. Augusto Corsino. Car
doso Avres. Vicente Gouveia. Abelardo •Marinho. Svlvio. Leitão. 
~algad~ Filho. Paulo •Martins. ~ioraes Pah·a·. TJ{ompson Flo
lts ( 142) . 

Deixam de. comparecer os Srs. : 
.-\r ruda Camara . Pereira Lira. Café Filho. Deodoro de 

:'t.fendonça. ] os é P ingarilho. Agostinho •:\lonteiro. Genaro Po:1te. 
Lína :?vfácliado. Gerson :Marques . Adelmar :Rocha. Olavo . .Olive!ra. 
:\íonte At'raes·. Ricardo ·.Barreto. Gratuliano Brito. :José Gomes . 

· i!erectiano Zenayde. Botto de :vrenezes. Osorio Borba. Barbosa 
Lima-Sobrinho. )11ario Domingues . Oswaldo Lima. 'Severino ~'ladz. 
~fotta :Lima. Orlando Araujo. :VIello :Vlachado. Carlo:; de Gusmão. 
-~ltamirando Requiã9. J. J. Seabra. João Mangabeira . Pinto Da.n
tâS. Alfredo·1Iascarenhas. ·Arthur Nei\·a . Homero Pires.· ::-4ogueir.~ 
Penido: Pereirà •Carneir.o. Julio de Novaes . Çandido Pessõa. Raul 
Fernandes. Prado K~lly. Lontra Costa: ~ilo Alvar.enga. Juscelino 
.Kubitschek. Polycarpo Viotti ... Furtado. de -~fene.ze.s . João He.nri
qu~.· Abreu Soâré. Paulo :\'ogueira. Pereira Lima .. Santos. Filho. 
Oscar Ste,·enson. Carlota Queiroz .. Joaquim ·Sampaio Vida!. -Laer
ré'·Sctübal. ·Felix Ribas·. :.VIeira· Junior. José Cassio. Laudeli'no Co
·mis: T rigo· de Lonreiro. J cão Carlos. Eurjco Ribeiro. 2\-Iartins e 
.311\·a. Al~erto .-\]vares .. Vicente Galliez. ·Barreto. Pinto . (.68). 

ORDE!vi DO DIA 

. O Sr.' President'e - .'\ lista d~··p'l"e:;en<;a accu:;a o compare·. 
cimento de 227 Srs. Deputados . . 

Vou ouvir a c'amara sobre. o requerimento do Sr. Chris~stomo 
di Oliveira· e ·outros: àfhn de' que não seja . marcada ordem -do dia 

· vara~~miàtihã;em·homenágem;·ao Centenario Farroupilha. , . 
· ' .. · :..1,.P.provado . . . · · · 
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O Sr. Presidente - Pa3~a-se ã mat~ria constante da Ordem 
do dia . 

Discussão u11ica-do projccto de rcspluçiio num. 3.-A~ de 
1935, ( 1.• Lcgislc.t"ra}, cnquadr<ludo o artigo 1.49 do Regi
mento Interno da C amara nas disposições do art . 45 da· 
Constituição; ccnn substiluti7.•0 da Com'iuissão E.:acuti1·a 
(~:m virtude <.!e urgenciã.) ( 2.0 dia); . 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o projecto. 
Hn ~obre a mesa emenda..; que vão ser lidas . 

São lida,;. apoiadas e postas em discus~ão as seguint~s 

EME)IUAS AO PROJECTO J)f: RESOLt;ç,\o N. 3 .' ' .- DF. 1935 

(Discussão unica) 

:N. 2 

Redija-se o ~ 4" do artigo 112 do Regimento: 

"Os requer imentos de ur:;enc:a poderão s~r apresentados em 
qualquer occasião e só poderão ser submettidos á approvaçâo se· 
~signados por cinco Deputados e se justi ficados da trihuna por um 
úe. !ieus ~ignataríos 14ue diri em re:.-umo, no eSpaço de 10 minutos, · 
do coot~:údo da proposi,l!.o e controversia porventura a !!_eu re.~
peito existente" . . 

·Redija-se o § do art. 112 do R-egiménto: 

·'Independerlo de.sse numero de assignatura:> os requ.::rimen-
ros <.le urgencia subscrip-tos pelo ·Presidente de uma _ Comn:íssãC?. 
p~lo relator do Projecto a que .se referirem, ou por qualqu-::r mem
bro da Me.sa. sendo obrigatoria a justifica<;ào prévia na form:~: do 
(•aragrapho anterior''. 

Sala das Sessões, 16 de Setembro de 1935: - Wa11d1.'Tln• Pi
uho. - Borges de M~deiro.r. - Joüo N cvt•s. - Oétavio Mit~gll
bcirà. - Rego Barros. - Sou.!c Leão. - Rober.to M 01·cira. -
Ylaco:ri.o de A lmeida. - Fcrmmdes Lim~1. - Carueiro de Re:;cmdc .. 
- Pedro Làgo. - Henrique Dodstc•orth. -:- Barros G_as.ral. ~
Nicolau Vcrgttciro. - Alves P atma. - Oscar. Fonlottra .. - . Pe-. 
pro Calmon. - Pinllâ ro Chagas. - LJ,i:: r7 ianna. -=-: P li1JÍO Tou~. 
ri11lso. - Laerte Sctubal. - Baptista Lttsardó. - Arthur Santos. 
- Gomes Ferra:;. - Jair TO'tra.r. - Ubaldo Ramal/tele. - Asdnc~ 

. ~11l Soa.rcs. - Domingos Vcllasco. -José AugtLSto. - Aldé s·""': 
1-cio. - Awrcio- 'Forres. · 

~ :_::·,. 'i ! . . 
· ...... 

N . 3 

:\ccreséente-se·· o seguinte : 
. . ··-

. ·• Art. ... qs proj~~os - :e em ·gerai · q~a-~que,_r.· -~r_op9siÇçe~ ... q~~ ' •·· 
ne~am se: r JUlgados obJectos. 4e d.:liberaçã-~,_ , ~~rão ·. subm~tt~do:~' ·á ·._ • -· 

• • - . ": .. • • - - ~. • • t • 

-,; -
.: o ... 
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votação. t!Ul qualquer uia. clesd~ qut:, ao SI!T iniciada a Onkm 
tio Dia. estejam presente~. pelo meno$, 151 Depmado;; ''. 

Sala das Se~:;õe~, 19 de . Setembro de 1935. - Gomes .\ft:l
chiadcs. 

•. N .. 4 

Redija-se assim o § 2." ·do art. 4." : 

"0 Presid:me. sempre que assim julgar conveniente o amor 
tlo requerimento,. deverá affectar a decisão do mesmo ao plennrío 
da Camara. ,;ubmette.ndo-o á leitura, em sessão. discu:<~ão e vota
çiio, nos t::rmos regímentae5". 

· "§ 3.~ ~-\s informar;õe:> .do3 requerimento~ serão prestadas 
re-Jas autoridades publicas dentro do prazo ma..ximo de 15 uias. 
salvo motivo de força maior". 

•) 

Sala das Sessões. 19 de Setembro de 1935. - Gomes Fara:;. 

~·. 5 

Redija-se assim o ~ 6." do futuro art. 149 do Regimento: 

''Em caso de véto parcial, a ,·otação dos dispositivos se farft 
destacadamente. salvo á Camara ·o direito de. por maioria de ,·o
tos, optar por outra forma de votação" . 

Juslificaçiio 

Tal c"omo está redigidô no substitutivo. a dlspo:;ição do § 6." 
<lo art: 149 iria obrigar a uma consulta prévia á Camara sobre .a 
ié·rma como deveria o véto ·ser .votado. r~o ~eria moro:>o e nocivo. 
~Iocívo · porque, em se tratando de v-étos parciaes e destacados. ~ de 
toda conveniencia .ijque firmada a regra de serem elles ,·otados tam-
bem parc ial e destacadamente. . 

Assim, . corri a · redacção que a presente emenda propõe. firma-se 
a regra salutar. A' Camara. porém. fica assegurado o direito de 
<:·ptar. por outra :fórma: ele votação,· sempre que razões esp~::cia~s 
ditt:m & conveniencia. · 

·Sala das Sessões. em 19 de Setembro de 1935. Tll~otonio 
Ai 01tf~iro ·de l:Jarros .Pilho . · 

O Sr. Presidente - Entra em discussão ·o "projecto . . 

Tem a palavra o sr. Ubaldo Ramalhete . 

. .O·,Sr .. Ubaldo Ramalhete - Duas palanas apenas,-. senhor 
P_reside"ntê, ·para iuudamentar alg<lmas · emend~s que vou submetter . . . - -.. ... . 
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á Camara, sobre o projecto de resolução cujo debate V. E. acaba 
de annunciar. . 

De.~sa5 emenda3 uma diz respeito á disposição do projecto que, 
a meu vêr, contém profunda modificação do Regimento Interno .~es
~a Casa, e quiçá uma transformação radical· das praxes parlamen
tares no Brasil. Refiro-me ao artigo 4.", e seus par~"T"aph_os, que~ 
substituem os tramites regimen~es ·~os requerimentos d~ informa
ções pelo despacho do Presidente da Camara. sempre no sentido cle 
lieft:rimemo. deixando a S. Ex. o arbitrio d: peuir u prouunciaruen-
to do plenario sobre a materia. · 

Sr. Presidente.. os r-equerimentos ·de informac;ões sobre os 
c>~acs a!Camara dclibcra:pcla forma f!tabelecida no art;go"l7S, § 7." 
tio Regimento, não se devem transformar· em pedidos de inform~c;õe.s 
<.le m~ro expediente da Secretaria. 

Este;; requt:rimentc.s. verdadt:iras inter pellações. pra.xe integra
lia, desde muitos anno5, na -vida parlamentar brasileira, têm a -vir
tude. ~la discussão ampla, pelo debate completo dos assurr.ptos por 
clle;; versados, de abrir opportunicl<~des a q ue o Go,·erno pre3tt: e>
clarecimentos julgados necessario~. . 

o s·R. CAR::-:EJRO n~: REZENDE - V. Ex. dá licença pam um 
a::arte? ( 
. O SR. UBAL DO RA)1ALHETE- ·Com muito prazer. 

O SR. C AR X'I!:J!IO DF. ·'RF.zF.NDF. - Estou acabando de lêr o art. 
4.". §§ l.ü e 2.8

, · a que 'v: E-"<. .allude. Se esses dispositivos forem 
:\)Jpl'Ovados, tae,; co~o se acham redigidos, os Deputados ficarão in
i·cd:dos d: exercer a sua acção íiscalizadqra sobre os actos rlo go- -
yerno, ~obre os actos dos ministros c: d~ rodos os subordinados aos 
ministros e ao P residente da .Republica. 

-Q SR. UBALDO R.4.-!'v.fA1LHETE - Tem toda razão o r.obrc 
Deputado e é justamente fundado nas razões que S. E.x.. acaba rle 
e~pender. no aparte com que me honra, que entendo não haver o 
qt:e s~ modifiC<~r no 'Regjmento da Camara, relativamente aos tra
rcites dos requt!l'imentos de informações. 

Se, Sr. Presidente. na vigencia da Constituição d:. 1891. •. 1jas 
formulas ·eram rígidas. no conceituar -do systema de governo pr.-.si
dencial. sempre foran1 tolerados e permittid')s os r~querimento .. de 
Í)JformaÇões, com a mais ampla discussão no Congresso Nacional, 
como se pretende agora banir das pra."<es parlamentares .do Brasil 
o regime d~ ampla apresentação. debate e votação em plenario, dos 
1equerimentos de informações, quando a . C onstituiçáo. vigente.. ao 
contrario. da de 1891, ad.mitte até, no seu systema eccletico de · go
\'('rno, (}U~ a Camara ou qualqUêr-de .suas Commissões .permanentes 
vossam couvocar os j,\finistros de Estado; para que venham á Ca
mara. pessoalmente. prestat: i~íormac;õcs e esclarecimentos que lh~s 
sej am· e..'tigidos, sob pena de responsabilidade criminal? 

Se. Sr. Presidente. pela. Constituição,. esse i o regime. n~ste 
particular approximado do parlamentar, do qual fa.z~m .~arte as in
rerpellações ao governo, como se pretende agora. 11a vig~ncia d:J. 
Constituição que tal systema instituiu entr~ nós, banir uma pra."<e 
f::!.rlamentar que accmpmha a vida do Brasil desde os pri
mordios de sua Indcpendencia., através uo Imperio e da Prím:ira 
~epublica, de. podereiL os senhores Deputados, !):> parláme.úto· bra
s:;eir o. discutir as inteq:ellações ao -Governo, .facultando-lhe ·a oppôr
r,m:dade de trazt:r csclarec:mento!' :icbre os · factos articu!a<l:is e \'~-
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hicular através da imprensa, da publicidade mais amp:a. o:; debJ.tes 
em torno de taes factos ? . 

N:io ha, Sr. P residente, uma •azão de ontem publica. uma razão 
referente á marcha dos trabalhos parlamentares. uma necessidade 
iinperiosa que obrigue a Cama•a dos Deput.ados a subverter esse 
systema ( muito bem). que, de accordo com o regiwe em qu.: vi
vemos. propicia amplamente o e..xame dos actos do g:>verno e da
quelles que exercem a autoridade publica no Paiz. 

O SK·. CHRISTIANO l\'t.ACB.\DO - · O que ha é uma deformação 
do preceito constitucional. 

O SR. UBALDO R:~:~f ALHETE -: Agradeço o aJ:arte es
clarecedor do nobre Deputad:> por :).{inas Geraes. 

O SR. CHRlSTlANO :\1ACHADO - E' o Regimento deformando 
a Constituição. · . 

O Sn. DoMINGos VEr.LASco - .-\ appro\·~ção do art. 4-" equi
v::.le a supprimir o pedido de informações, porque se C(!m a repcrcus
!ào que o regime actual pHmitte ao debate os ).finistros dêi?'am .de 
respoudt:r a esst:S Tequerimentos. como vamo5 transformar o pedido 
de informações em operac;ão burocratica? 

O SR. .UBALDO RA~iA•LHETE -Tem toda razão os illus
trcs Deputado~. O que pretende o p•ojecto ·~ transformar os reque
rimentos de informações, qu:: são.. pelo Regimento. submettido:; a 
amplo debate, em méros pedidqs de informaçí>es, sujeit.os a u~ 5im
JJles expediente. 

O SR. DoMINGos VELLASco - Aos . quaes os :\1inistrO!' :1ão 
t esponderão. · .. 

{) SR. .UBALDO RA•MA•LHETE· - Isso equiv·aie a tolh~ 
a acção dos Deputados nos d\!bates. como é do seu direito. ao trata
rem de actos das autoridades publicas e di~cutirem a orientação do 
Governo. factos esses qu~ d::vein :;er scientificados á Carpara, não 
apenas mediante requerimento que transite pela Secretaria d~;aa 
Casa. sem que o J:ublico sej a sabedor, ma~ por meio de re.1uerim~nto 
após discussão a mais 'arr.plà possível e publicidade francO!._. para c:>
uhecimento geral da Nação. 

Sob esses fundarr.entos, Sr. Presidente, oifereci ern:ncl:\ :oup
J•rindo o art. 4." e se.us paragraphos da resolu~o em debate. T:un
b~m proponho a alteração do- art. 1.", § 5.", afim. d:: melhorar a sn:t 
rcdacc;ão. que é evidentemente defeituosa. 

O § 5.0 determina: 

"9 projecto tot;J.Imentc \'etado ~~rã sujeito. em g!oho, 
á discussão e \'O~acão, em escrutínio sec1·eto. unica. '' 

A minha emenda manda que se diga_ ·' discussão e v~taçio. por 
· escnttinio secrtttu" , em \'ez de "discussão c votação em escmtinio 
secretq. unica •·, ficando assim redigido o paragrar.ho : 

" O 'projec.tn totalmente ,vetado será sujeito em ..gloh·) 
a uma só discussão e votação por -escrutinio secreto" . 

. : Ao m=o an. 1.", § 6.". que reza que ea: caso de véto garc:al ·a 
·,·dtâção' se ::'fad. :destacadâmente. sempre que a Camara · assiiu o de-

.~. ::-· ~ "'!: • • • : .. . :· •• ..... : . • . • • •. ! : • • 

. ·....: 
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.:tdir e na confonnid~de ela mesma deci~o. ;Jffered .a seguinte 
,-m!mla: 

"Em caso de véto parcial. os dispositivos vetados se
rão ;;ubmettidos destacadamente á discussão e votac:;ão'· . 

O pn.ljl!cto adopt.a o critl!rio da discu?são e vota~ão em globo 
ua resolu<;ão · parcialmente vetada. oermittindo, apenas. que a Ca
mara delibere sobre a conveniencia da discussão c votac:;ão destacada 
C.'{Cepcionalmente nos ca.Sos e pela fórma que entender conveniente: . 

~ão me parece preferível essa formula. Tratando-se de ·véto 
1 arcial. o que ha a e.'taminar e discutir são as ra:zões pelas qua~s o 
(~overno tenha nesado :;ancc:;ão a determinados dispositivos da reso
h,ção em causa. 

·Da propria natureza do véto parci~l decorre a conveniencia de 
!'I! pronunciar a ·camara sobre a proposic:;ão vetada. api!Ilas na parte 
referente ao dispcsith·o recusado pelo Poder Executivo. 

S5o essas. Sr. Presidente, as emendas que me suggeriu o estudo 
,la proposição ora sujeita ao conhecimento e deliberação da Cac;a . 
Estou certo de que os nobres collegas, ponderando nas razões que · 
acabo de adduzir. c te:.do em Yista. principalmente. quanto i 
medida co_nsignada no are. 4! do projecto, não ha razão alguma de 
urdem publica e muito menos qualquer necessidade, em relação ao 
~rabalho que incumbe á :Camara dos Deputados. pois não se justifica 
:1. suppressão da. pratica parlaineJltar uo Brasil. de se discutir ampla- . 
mente os requerimentos de informações - estou certo de que os 
nobres collegas, ponderando bem essas ra:zõe.c; e fundamentos, accei
larão a emenda que acabo de formular •. para que prevaleçam os dis
positivos do Regimento Interno da Camara, que regula per-feita
mente os tramites a serem seguidos pelos requerimentos dessa na
turen. r~vruito bem; lllltito bl!m.) 

Vem á mesa, é lida, apoiada e posta em di!\cns!'.iio 
a ;.eguinte 

EME~ll.~ -~0 PROJECTO DE RESOLUÇÃO N. 3-A, DE 1935 

:\o 11rt. 1.", § 5.": 

(Discussão uníca) 

N. 6 

Em vez d! " ... a discussão e votação, em cscnttinío secreto. 
unica, dig-a~se: " ... a uma só discu3são e vot~ção po·r escrutinio 
secreto" . - Ubaldo Rnmalllctc. 

•. 

J lt.ttificacão 

A emenda visa apenas melhorar a redacção evidentemente de
feituosa do projccto. 

N·. 7 
Ao art. 1. •, ~ 6.": 

Substitua~se pelo seguinte: "'Em caso ~e Yéto · parãal os dis- . · 
Jj(lsitivos vetados serã'o subiriettidos · desta cadamente á- discússfio" c . . 
votação . " - Ubal<lo Rgmdhctr. ' · ·. . .. 

... 
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1 ust ificd(áo 

O projecto adopta o critcrio da discussão e votação ~m glolv• 
tl;t rl'.;;olução parcialmente ' 'etada. pt!:rmittindo apenas que a Cama
r,\ delibere sobre a conv~niencia da discussão e Yotação destacadil 
tios dispositivos vetados. excepcionalmentt: nos casos e pela fôrma 
que julgar conveniente. 

:'-Ho parece preferível o criterio adaptado P.do projecto. 
Tra.tando-se d~ v-éto parcial, o que importa discutir e considerar 

são os motivos da recusa de sancc;ão a determinados dispositivo~ de 
uma resolução. Da propria natureza do véto párc ial decorre a con
\·eni(ncia de se pronunciar a Camara sobre a proposição vetada. de
:iberando apenas sobrt: os dispositivos recusados pelo ,·éto. 

N. 8 

Ao art. 4.", §~ 1." e 2.": supprimam-~e. - G'lJoldo Rama/h,·tc. 

Justifica{·iio 

Os requerimentos de .informac;õe.s. ;;ol-re os qüaes a Camnra. 
tl!libera pela fórma c~ta'belecida no art. l iS,. § i .0

,. do. Regimento 
Interno, não se devem transformar em pedidos de informações d•! 
.nero expediente da presidencia da .. Can:a~a. como. pretende este pro
j~:cto. Estes requerimentos. verdadeiras interpellac;ões qu~ se faz:m 
ac Governo sobre factos de int~resse publico, de ordem política t: 

.;ocial 011 apenas .concernentes ao e.xercicio das autoridade.; admi
ni . .'•trativa.s, constituem hoje uma salutar praxe já integrada nas tra
ciiçõe!s do Parlamento Brasileiro, . com a . virtude de prilporc!on:u· 
vpportunidades de informac;õés 1!: t!:Sclare.cimentos do Governo sobre 
factos articulados nos debates parlamentares em plenario. 

Se na vigenc!a d;t Constitui~ão d-e 1891, cujas fom1ula,;, :1.0 

conc~ituar o _systema presidencial adoptado, eram rig . .;Jas. f.:>ram 
s~pre tolerados os requerimentos de infom:açõe$ submettidos a 
ampla discussão no Congresso Nacional, como se vae banir das nos
~~; praxes parlamentart:S essas ~nterpellac;õ:s ao Governo,. ,a;;sim 
=pla.mt:.nte debatidas, agora que a vigente Constituição, no systema 
cccktico de governo que estabeleceu. adoptou até a conv.;,ca<;ão dcs 
~inistro~. de ~tado ,Pela Camara ou por qualquer de ~ua.s commis
sões para prestal"(m pessoalmente informac;ões, sob pena de resr:on
sabilidade· c~iminal ?. 

Sala das _'Sessões, 19 de Setembro d: 1935. - Ubaldo l~a111cllll(tc. 

O Sr. João Neves -Sr. P residente, acabo de ouvir a exj:o
~ição meticulosa e fundada feita pelo meu nobre c~mpanheiro de 
repreSentaÇão, ~r. Deputado Ubaldo Rama1hete. apresentando uma 
em~nda ao art. 4: do projecto de re'formà do Regimento Interno 
desta Casa: · . · · · · 
. Quero· dizer a V. Ex., Sr. Presiden'te, e á Camara, _que dam:)s 

.. 11~s, .os 'tia minoria parlamentar, todo o apoio â emenda pro;>osta 

. pel.o: 'il)ustre co!l~g;~,. Ma~ nãQ sp .iS$0. Por minha vez. quero affir
·· tua.r>n~s.sa: profunda estranheza-pelo dispositivo contido no art. 4." do 
·~ - ·~ . -- .-. . ... . . . 

... . .. ~... .. . . -- . -
~- ··- , :··. ·• 
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s:.tbstituti\'0 para reforma do Regimento da Camara. Esta reforma 
t~J'1'1 uma apparencia liber~. mas, !lO fundo. contém, inequivoca-
JlH:nte. . . • .. . . . .. 

- O SR. C.>.KKt:lRO nE REZEXOF.. - 1Jm grande ·pengo: 
.. O SR. JOÃO NEVES .--:- . . . o proposito ·de garrotear as 

manifestações que a Camara ou quaesquer dos Srs. Deputados quei
ril.m fazer, no excrcicio do seu mandato. 

E' verdade que apparememente dia contém uma liberalid:tde, 
por isso que preceitúa que todos os req11erímentos de informa.;ões 
devam ir á Mesa,· e. o Presidente. no prazo rnaxiruo de 72-~loras, os 
defenderá. afim de que as iniorm:ições sejam solicitadas· aos orgãos 
da Administração Federal. · · 

:Mas, Sr. Presidente. o r!':(}uerimfinto de in-.formac;ãa .. na. techni
Cil. parlamentar. não é exclusivamente a manifestaÇão do desejo de 
cCinhecer taes ou quaes providencia."' que haja adoptado ou queira 
adoptar a administração da Republica. Significa.: sobretudo, uma 
valvula de .segurança (mu.ito. bem) .. da qual se vaJ.!m.principaln;tente 
;;s oppO$i<;õe:;, para tr;uer ao conhecimento da·camara e. através del
lil., ao do P:aiz. razões que procetlam do combate e actos da admi
IIÍStrac;ão publica. 

Têm. quasi sempre, e:;ses requerimentos a significação de vehi
:::ulos de reclamac;õe~ qUl! a opinião publica faz, através ela tribuna 
da €amara. á con,;ciencia do ·Paiz . 

Ora, se vigor..ar a fórma prescripta pelo substituti\:o, ess~ re
queri.mentos independerão de debate, que. por vezes. mais. interessa 

· á opinião do que as propi-'ias informaçõe.s pedidas. 
O SR. .. CAR!'IF.t"Ro nv. 'REzF.:\'111!: ...:..- E iii.camo,; inhihidos de t•sar 

de uma pr.~rog-ativa, qual a da critica P!l~lamemar. . 
.O SR. AcURcro ToRRES -;- Se essa disposição está no projecto, 

c.': porque a critica incommoda. aos que go_vernam. . _ 
O SR. :Frcuenu:oo RoDRIGUEs ::- E essa fiscalização constante 

dó Parlamento rep.resenta uma das innovãções mais ioteréssaótes 
ua· nova Car~a Constitucional. . -

0 SR. JOÃO NEVES - Não se cuida propriamente de pedir 
informações sobre determinados actos, mas da opportünidade de 
discutir esses actos, opportunidade compl~tamente frustrada, aesde 
que não se sujeite a. .debat-e, nem, mesmÇ>. ao yoto da Camara ·o 
requerimento. senão excepcionalmente, nos casos prev-istos no § .Z." 
do· art. 4.". · . · : · · · · · .. .. . . . 

· Ora . . Sr. Presidente. ~u ainda compre}1cnderia esse disp<?sitivo 
regimental no systema da 'Constituição de 1891. Não o· coinpr:ehen
r;o, ~ P.or certo não · o comprehenderá tambem a Camara,· no regime 
<!a 'Constituição d~ 1934 .. . 

O SR. ·CAR::S:ElRO D'E ·REz'ENUE ·- E' incabível.· . 
O SR. JO.i\.0 NEVES - ·-. . Const\tui<;~o que prescreve ;1. 

prescnsa. d~s tMinístros ~a tri~J..lna. da. Ç~a.ra.. qite. o~ 't_r~:( á~ Com: 
rrtissões . e que estabel~ce · a .interpretação · entre · o Legislativo e ·a 
Executivo, ein um verdadeir<?. eclectismo :éntt'é ·o s}:stema:·.Pa·t'Í~en-· 

. tar e o regime presidencialista put-o. . . · . 
:0 SR. CAJL,..Erno DE REzENDE .- E' da essencia dó· regime. 

·· .. O SR. JO~O NEVES· -=- . O que . v~ho pedir 'i· ealriàrá, ·. Se- . 
nhor P_re!liaente. é o ·seu voto no sentido de não appr.ovar o art. 4:o · 
ch substitutivo. -Hoje, somos nós os qu.e reclamamÕ'~ .'essa vàlvUJa de' . • 

. . . . . . . .. · -· ~ · ~- :; . .<~ . . -·~: 
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seg\lrança: amanhã, quem sabe qnacs serão aquelle3 que dcl\a . terão 
necessidade ? . . 

O Stt. 'CARNF.tkO UE 'RE?.El>DE - Se para a .Preside11cia da 
\.~amara \'ier um compatriota panidario, a minoria ficará comple
tamente impossibilitada de exercer -os seus .. deveres coi1stitucio'naes. 
' O SR. DoMI::\Gos Vt::x.L,\Sco - E' preciso ~ccentuar que da pra
tica elo:; ~l'.qt~ril'nento~ ele informaçõe~ se t~m util iT.a'do os Depu-, 
tados da maioria quando qu~rem focalizar determinados assumptos. 

O SR. ]OÃO NEVES - ·Dessa maneira, Sr. Presidente, sup
primir da discussão da Camara e do seu voto os requerim~ntos de 
informações constitue dois graYes perigos: um, para a corrente' da 
c-pposiçào. aqnella que mais tem necessidade de ,·aler-se de scme

.Jha.nte recurso; out'ro, partl o~ proprios membros da maioria· pu-
lamentar: que prestigiam o Go,·ei·no, ·porque tanta;; yezes terão . ·a · 
11ecessidade e a 'vantagem de ju;;tificar seus votos, pró ou contra re-
querimentos de informac:;ões. · · 

O SR. FtGU'ElREDO RooRJGü~:s - E' um começo de reforma da 
Constituição o que se ,·ae fazer. 

O SR. JOÃO NEVES ~ Ora, Sr. P residente, no regime em 
que vivemo~ .. regime de ;franca e ampla discu:;são. regime que, pelo 
menos, a ssim deveria ser. em consequencia de revolução feita sob 
t!!'se letllma. não se comprehenderia fosse ptecisamente a Camara., ten
.do V. Ex: á sua freme, V. Ex., que an·orou um dia a ba.ndeira que 
chamou de liberal. procurando restituir ·ao Par!11-mento a sua auto-. 
ridade.·o :;eu clireito de. critica, fo!\se precisamente V. Ex:., men anti
go chefe da Alliatlça Libe,ral, que \·iesse clausurar, çomo um c'avi
culario de ultima hora. a porta das derradeiras franquias parlamen
!:tres, atraYés da opinião para o Governo, cerceando a qua~que.r 
Deputados justificar e discutir seu;; requerimentos de infoima<;ões. 

Se da tribuna da · Camara dos Deputados fosse licito invocar 
reminicencias e compromissos. eu invocaria jnsta'mente V. 'Ex., 
J,JOrque. seria para mim mais desillnsio a accreseentar ás in numeras 
que· a minha vida publica tem Yisto fosse exactamente o Sr. Antonio 
Ca;rl.GS:. quem· subscrevesse, na <lualidade. de· Presidente da Camara, 
esse . substitutivo e amanhã viesse a promulgai-o, · retroactando-se. 
assim, por um acto, das grandes e nobre ·palavras qu_e proferiu \lffi· 
dia,., palavra..~ que. .eu .tinha a certeza jaziam ancoradas no seu. co
'Ftção, s ignificando que ou a Repuhlica caminha no sentido · de- am
pliar, legitimar, e, se possi,·el, organizar as liberdades publicas, ·ou;·· 
então,. a -Republica continuará a st:r uma palavrà sem sentido. (Jiltli-
t<• be111. Palmas. O orador é cmllf>rimclltado). · • 

O Sr. Preside~te - Tenho o de\•er de. proferir. algumas pa
lavras a respeito dessa questão de ordem. 

. ·: Quando ·a Commissão Executiva apresentou o dispositivo em 
apreço. pretendeu dar á medida ~entido precisamente opposto áquel-. 
k que o nobre orade>_r acaba de apontar. yjsro como .pensava ir ao en
contro dos desejos dos Srs. ·~~putados·que se· interess~ pel~ infor~ · 
maçõe~ solicitadas ao Govérno: No tocant~ ao debate de· taes re
qu~rimentos, - e . poucos. são a:quelles que tem ·susci·1ado 9,isçussão 

··-:- ha;veria sempre o derivalh·o da hor~ do Expediente. e da 'Explica
ção. pessoal parà que iiossen1 exàmin~dos os. assumptos de que '!lle s 
co~assem, 

Uma vez, poré~, que a · iniciativa se. presta a outro sentido, 
_e· ·este;~e -pre~·~le_cesse, realmente_ representar.ia para mim motivo de 

. ·. 
-~ ,_ .. . .. : -. .· 

:~;.~ ........ :; : . ... . : ... _ -.:.-- · ~-. 
'•, 

17 
. ~ . 
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contrariedade, desde já annuncio a. retira.da de semelhante disposi
tivo. (Palmas prolongadns). ( Pa11sa). 

Continúa a discussão. 

Se nenhum outru Sr. Deputado pedir a pahwra, declararei en
cerrada a discussão. (Pa~tso). Está encerrada. 

Vou submetter ao voto <!a Cam;u·a o ' requerim~nto· para que se 
cié o pra7;o de 24 horas afim de que a· Commissão Executiva .emitta 
J;arecer sobre as emendas. As 24 ho~s referidas passarão a ser 48 
em Yirtude do voto da Ca!:a que dispcn~ou ~e~~ão para <~manhã. 
( Pa11sa). 

Approvad() o requerimentu. 

3." discussão do projecto n. ~.22, de 1935. (l." Jegi~la
. tura). dispondo sobre as ~egunclas próvas parciaes do curso 

· .jurídico ; · 

Encerrada a discussão. ficando adiada a votação na fórma du 
Regimento. ' · 

1." discussão do projecto n. 106 . . de 1935 ( t • legisla
. tura). suspendendo. por dois annos. a reforma compul:;o-

ria. e dando outras pro,•idencias. · 

O Sr. Presidente - Entra em .. discussão o projecto. 

Ha subre a. M~ e vou submetter a votos o seguinte 

REQU.ERIMEXTO AO PROJECTO N". 106, DF. 1935 " (1." I.ECJSLATl'RA~ . .. . ': . 
Requeiro que· o projecto n. 106 (suspende por doi~ annos a rl'

f órma comoulsoria e dá ouna.S providencias), que fci dh•tribui<lo só
mente ás "Commissões de Justiça e Segura.J?ç~. seja: encaminhado i 

· Commissão de Finanças e "Orçamentos, de accordo com o artigo 
241 do Regimento .Intern·o: uma vez que encerra. materia P.ertinent~ 
ã.s despesas publicas. · 

Sala das' Sessões. 19. de Setembro de 19J5. -Amaral Pci;roto. 
Approvado. 

. O Sr. Presidente - O projecro vae á Commissão ·de Finan-
. ças e Orc;aínentos. · · 

e discJtSsão do projeclo n. 179-A. dc· I935 ( 1." legisla
tura). regulo11dô a liceilça-das funccionarias casadas coi11 
fu1tcci0Mrt.Qs_ publicas, civis c -JniJ,jtarts; com paraer ·da 

.· C ontmiss.fio de Finanças, favõrfwcl ao . su.bstit1divo · da 
C ommi.rsão ck Justiça. ·. · · · · : ·. . · · ' . · 

· ' Encerrada a discussão. ficando ·adiada a ·Jotaçao. ··na· fó·nn·a do. 
~.~mento. · · · · ·. ·. -·- · ...... _.. ·· 
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Discussão nnica tio pan:ur 11. 23. etc 1935, ( 1.• l.:gis
lalura) , appro'i./auclo c1 uctcl -do Tribunfl! dr. Crmtas, que rc· 
cusot• rt!gistro ao contract(l cckbrado cutrc u Got•rrno Ft·
dcral e a Sociedade Roclio Atlautica. couccdettdo permissão 
para estabt'l~cet· uma .·sta~·ão ck radio 11a cidodr dc Snutos, 
S. Paulo. 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o pat:ece.r. 

Tem a palavt:a o Sr .. Hyppolito do H.ego. 

O Sr. Hyppolito do Rego - Sr. Presidente. eru apoio de um 
requerimento que dei--xei sohrc. a mesa, pedindo a volta do parecer 
t:lll discussão á digna. Commissão de Tomada de Conta>;. quero 
adduzir ligeiras considerações. 

A sociedade " Radio-:\tlanticu ". ua cidadé de Santos, fi rmou 
com o Governo Federal um contracto, uhr~ndo licem;a para esta
bt:lecer uma e,;tac;ão de radio-di ffu:;ão na referida cidade. 

Submettido o contracto ao c:ggregio Tribunal de Contas. re
l"Usou-lhe registro, allegando que: a :;ociedade não apre:<c!ntou prova 
completa da sua existe.ncia e que outro" n:qni,;itos essenciaes não 
ioram sati:~fcitos. •1 

Ve-$:, porém .• do proprio parecer. que nc:m o Tribunal .. nem a 
Commissão de Tomaua de Contas, tem razão quanto á ·recusa do 
registro do contraem. E não têm razão porqut: os motivos invoca
cios não procedem, eis que a certidão pro,·ando o archivamento dos 
e-statutos da " Rad.io-Atlantico" foi passada por official publico. que 
merece ft:, qual seja o official do Registro de Títulos e 'Documentos, 
não sendo, portanto, essencial o reconhecimento da firma desse 
official por tabellião. 

Outro motivo' tambcru allcgado para a recusa do reg'i3tro ioi a 
ial~a de apr-esentação do recibo da lista de empreg-ados por parte 
da Secretaria du .Conselho Nacional do Trabalho. O parecer, en
tretanto, affirma que, ao invés cl~sa certidão, a mesma sociedade 
forneceu 'recibo do Departamento ·Estadual do Trabalho, de S. Pau
lo. e, nos termos do decreto 20291, de 12 de .:\go~to de 1931, a cer
ti~o da Secretaria do Conselho Nacional do Trabalho põde ser 
perfeitamente supprida por certidão pa~s:iua por uma repartic;ão es
tadual i mesma equivalente. 

. Accrcsce, Sr. Presidente, que, no ca..-o. o F...-tado de São P~ulo 
celebrou com o Governo federal um convenio. mediante o qual·ticou 
l.'lle com attribuições relatiwt<; á a pplicac;ão da léi do tra:balho. 

E', portanto, perfeit;unc:ntc: valida a lista avresentada. forne
cida por uma repartic;ão dependemc: do Departamento uo· Trabalho 
do ·Estadc de S. -Paulo. 

Req\1eri. por es~es motivo~. a volta do parc:cer :i digna Com
missão de T omada de :COntas, para que ella. no\·amente aprecian
d~ a 'ma:eria, não vã r~cusa:t: regiit~o a um contracto de tanta 
r-elevanci!l, q_ual seja este, éelebrado entre a Sociedade · " Radio 

. ." ·Atlanti<;o",. de .. Santos. e o governo federal. pois essa mesma socie
dade'-já ê.st<Í. funccionando ~ inverteu em suas installac;ões capitaes 
de relativa importancia. _ 

·. Trata-se, pois,, de acto que ínerece ser real~ente reconsiderado 
pela nobre Commissão de Tomada de Contas. 
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. O SR. ~oRAES PAI\" A - V . Ex. di licen~a para um apart~? 
O SR. .:HiYRPOLITO DO lUmO - Pois não. 
O SR. MoRAES PAiv.~ - Coino uro dos signatarios do parecer 

(la Coromissão, dt:vo dizer a V, Ex. que não me opponho á volta 
elo projecto .áquelle· orgão technico. -Entretanto. com 03 elementos 
constantes do processo, sobre o qual deve has~ar o parecer. a Com
missão. se outros não forem fornl.':cido~;. não poderá modificar a 
~ua decisão. 

O SR. RYPPOLlTO DO REGO - 1Folgo muito con: a de
claração do nobre Deputado. ~Ias nutro a esperança dl.': que a hon
r:ula Commissio, apreciando no\·amente o proc~~so ~ outros do
cumentos que a sociedade lhe vae apresentar ... 

O SR. MoRAES PAIVA - Perfeitamente. 
O SR. HYJ>.P01JTO DO REGO - .. reconsidere -seu pare:. 

ctr no seutido de approvar o contracto celebrado entre a Soci~
dade e o Governo .Federal, porque ·.-e trata de uma importante ,-so-. 
ciedade de radio, installada na cidade de Santos, com· o object\vo 
altamente patt-íotíco de concorrer para a nÓssa cultura. 

O SR. BtAS BuENO - E". de facto, uma das melhores do Esta- . 
do e, naturalmt:nte. procurará sathfazer o que exige " il1ustrada 
Commissão. 

O SR. HYPPOLITO,DO REGO - :.\{uito bem. 
NãÓ póck pois; a- Sociedade ser prejudicada pela preteric;ão 

de formalidad~:s que podemos consider"ar de ;:orneno;; importancia. 
Era o que -tinha a - dize~. (Palmas). 

Ver11j mesa. ·o seguinte 

REQIJEil\YP.XTO 

Requeiro ql!e o parecer n. 23, de 1935. que appro\·a o acto do 
Tribunal de Contas, que- recusou registro ao contracto celebrado 
entre o Governo !Federal t: a Sociedade "'Radio .\dantico", volt:: 
á Commíssão de Tomada de Contas para que a mesma apre.cie as 
ra.?.ões-que expendeu contra a approvac:;ão do referido acto e que, 
t:m resumo. são as seguintes : 

1.") a falta de prova da existencia legal unico motivo 
.:tllegado para a recusa do -registro - é allcgação que não procede 
r•<;~rqul.':, como St: vê do proprio parecer, a Sociedade apre:;entc.u 
certidão do Registro de Títulos e Documentos da Comarca de San
tos, provando o archivamento dos seus Estatutos, não podendo inva
J:dar -~sse doc~nto o facto de não e:;tãr reconhecida a firma do 
offícial do R-egistro. 

2. ") o recibo passado pelo Departamento ·Estadual do l'ra: 
b<llho. é equivalente ao que devia ser passado pelo Conselho :Na-
cional do Trabalho. · 

3.• A con~urrencia ·de simples preteri~ões de formalidades 
que podem Sl.':r sttpprida.s, não devem servir para in .. -alidar um coJi
tracto com · empresa de radio-diffusão. que· representa um facto r 
de ed~tcação e cultura que, para isto, inv~:rteu V1llto~ capital, pn 
suas mstallações. · 

Sala das · ~~<.ooe~. ~9 de ·setembro de .1935. - Hyppolito dv 
!\.ego. 
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O Sr. Ubaldo Ramalhete - Sr. Presidente, ouvi, com toda 
a atten<;ão .que · me . merece o. qobre .Deputado de São Paulo, a:S 
cotlsideraçõe.5 expendidas por . S. Ex ., a. fim de justificar u reque
nmento de volta do parecer .. com os respectiv~s papeis, á Çommis
são de Tomada de C<lntas para, mediante novo exame da materia, 
reconsiderar seu acto, ora submettido á discussão da Casa. 

Como V . .Ex .. S r. P residente, e a Carr.ara sabe~. aquella 
Commissão. no e.:"<:ercicio de suas funcções, ao conhecer de actos d~ 
Tribunal de ·Contas, negando registros a contractos com a .fa
z~nda Publica. cinge-se apenas ao exame da decisão do referido 
Tribunal· -e das razões e doC1,1mentos em que a assentou. no intuito_ 
d~ verificar se agiu cumprindo a lei. 

O ra, Sr. Presidente. no caso eru apreço. a decisão denég-ato
na do registro do conuacto entre o Gõverno e a . Sociedade Radio
Atlantico. da cidade de Santos, ,·erifica-se que essa decisão foi 
fundamentada em duas razões principaes: a primeira relativa i 
i alta de prova da ex.istencia legal da sociedade contra<; ta me; . a se
gunda. referente i falta de prova de· haver a Sociedade cumprido 
c!i'spositivo do Regulamento do Trabalho. que obriga as sociedades 
:t archivarem no 'Conselho _)l'acional de Trabalho, ou nas reparti
<;l' es que o substituam nos F_~tados, a li~ta de seus. empregados, com 
intuito - assim .! a ld - de d=onstrar'que no quadro dos ..res~ 
pectivos empregados é cumpr.do o preceito da e:::cistencia de func
donarios brasileiros. em numero de dois terc;os do total. 

O SR. FREDERico \•Vor.Ft:~BUTTEL - E o documento exigido 
, é, j ustan!ente. uma certidão passada por es,;a .. instituição. A lista 

que se. apresentou ahi não iaz prova. E~ graciosa. Faz-se misté r 
uma ·certidão. . -
. : O SR. HYJ>POLITo oo REco - Ma:s ha. r-ecibo,; fornecidos pela 

Delegacia rlo ·Departamento Nacional do / l'raualhu em São Paul:>, 
~c~do refere o Farecer. · 

O SR. FREDERICO WotFENBUTEr.t --=- O que ha ê uma duplicata 
da lista apresentada. não uma certidão . 

. O SR. MoRAES PA1\'.-\ - :\liás, sem assignatura de esvecie 
alguma. . . 

O SR. HYPPOL1TO DO RF.co - O .E stado de São Paulo fez con
' enio com o Governo Federal para a applicac;ão das leis do trabalho. 

-0 SR. UBAILDO =RiA::\1:.-\:LHET'.E .:...._ Continuando, Sr. Pre
s :dente: o Tr ibunal d~ Contas r~cusou o n:gistro ao contracto por 
e f>ses dois furtdamentos. Pedida a reconsidera<;ão pelo Ministro d3 
Viação. no prazo legal foram apresentados ao Tribunal uma certi
ctão de registro e archivamento dos E~t.atutos da Sociedade con
tractante e uma duplicata. da . lista de seus exr.pregados. mandada 
a.tchivar no Departamento do Trabalho do Estado de São Paulo, 
com séde na cidade de Santos. 

O Tribunal, ao tomar conhecimento do pedido de reconsidt
n<;ào do Sr. !Minis~ro. ·e."<'aminar.do os Pi!-Peis. resolveu manter a 
át.cisão den.~g<~toria oo reg i;.ltro 1lo contracto, confonnando-.se, 
a:::sim. com as infonnaç~ dos funccionarios encarregados d-e exa
minar taes documentos,. porque a certidãô era apresentada sem o 
L't!conhecimento da firma e a lista. em duplicata - entendeu u 
Tribuna~ - não çcdia substituir_. nem é equivalente a certidão qué 
a lei ·exige. no caso do e.'-ame de contractos submettidos ao re~s
t rc do . Tribunal. 
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Ora., Sr. Presidente, a Commissão· de Tomada de Contas. c:.xa
miwmdu essa decÍ$liO tio Tribunal, e á vista dos documentos que 
a propria Commissão r-equisitara. chegou á conclusão d~ que, de 
f~c:to, a certidão de archivamento dos EstatutO!> da Sociedade 
conccs.;ionaria traz uma assignatura que não se declara ser d~ offi
cial publico. e sem reconhecimento de notaria . 

O SR. HYPPOLITo oo REco - De\·e rr.erecer fé uma certidão 
p?.~sada por official publico. -

O SR UBA:L·DO R.-\1.\fA•LHETE- Ett disse que traz uma 
?:;signatura que não se declara ser de official publico e que está 
,;em o reconhecimento por tabellião . 

.o SI<. H Y.Pl'OLITO DO Rt:e,;o - ::-.Tão é uma Ce.rti<\ã:>? 
O SR URA.LDO RA::\1AI.;HETE - E', mas V. Ex. sabe qu<

ü .cil seria a quem quer que fosse, de po:Bc. de um documento, for
jnr uma certidão. lan~ar sua assignatura por baixo e apresentai-a 
'como de official publico. O reconhe-:: in::e·n~o de firmas é exigido pelo 
Tribunal de Contas e tt:m a virtUde de dirimir a dúvida sobre a. 
<'.t1lhentkidade, ou nlo. do documento apresentado. 

Por ~sse motivo. a Commis~ão de Tomada d~ Contas .• confor 
n.nndo-~e com o parec~r elo humilcle ·D.:[lutadu que occupa a atten
c.iio da Camara . . . 
• .() SR. H Yt>POLlTO DÕ' REGO - )Jão apoiado; um dos SI!US ma i:' 
iau:<tres membros . 

O SR. U.B!\·LDO RA•.:\Lt~,:Ll-fETE .:.... . .. emendeu que o Tri
hunal agiu. neste particular, dentro da lei . 

. Relativament~ i lista archiva.da no . Departamento do Traba
ll:o. contendo a relação do;; empregados da companhia concessio
t:<.t.ria. perisa a Commissão que o Tribunal andou hem, cumprindo 
a lei, porque · esta não e.:\:ige aprt:.~entação da lista, mas apenas, a 
ctrtidão. Parece a mesma coisa. mas não é. 

Alguem póde exhibir uma lista de empregados,. para cumprir· 
o regulamento do trabalho, e esta lista não ter o archh·amento na 
~partição incumbida de fiscalizar a materia. Poderia um .funccio
~~;,rio passar o recibo na lista e a r-epartição negar o seu archiva
mc:nto, por mot ivo dt: irr~gularidade ou de falta de qualquer hrma-
lidane legal. · . 

O S~<. MoRAt::s PAn·,\ - Nem es;;e recibo existe. 
O SR. UBA·LDO R.Ã..~L'\:LHETE - A lt:l exige a cer:tidão. 

porque expedida esta pela Repartic;ão do Trabalho. dizendo que se 
;•çha a.rchivada a lista dos funcci011arios. de accõrdo com a lei, 
ninguem poderá negal-o. emquanto pr:\11lece.r a cl!rt id.'io. 

· A Co01missã.o achou, Sr. Presi<iente. procedentes os dois fun
damentos all~didos e. nesta conformidad!. opinou para que fosse 
mantida a decisão do TribunaL . 

O nobre .Deputado, .no intuito de evitar delongas e. quiçá, pre
juizos á Companhia Radio-Atlantico, que S. Ex. d iz. com muit<.o 
r;uão. •em preenchet' uma necessidade de ordem ·publica em nosso 
J•aiz. no. intuito de evitaT que ~e protele a regularização dos papeis 
del'ta Companhia para .seu funccionamento na Republica. pret·::nde, 
~ a!'sim requereu .á Camara. a derolução · d·:>~ papeit. ;\ Commi~são 
~:e Tomada de Coma~. -. . . . 

Devo declarar a V. Ex., Sr. ?.residente. na qualidade de ReJa
ror no caso. que ·a Commi!'.<.io não ted . duvida. em e~:unin\1-r nova
mt:nte a materia, de \·ez qut: toda a . materia ,·olte ao seu· éstudo, 



Ci'rn,-a dos De~oos · Impresso em 2810112015 15.46 • Pâgina 53 de 76 

-519-

acompanhada de novos documentos, capazes de ~upprir a falta 
apontada no r.arecer, que outra coisa não é, afinal. do que a con
formação da <:ommissão··com o pi\recer e as informa~ões COII:'

ralltes do prccesso e as decisões emanadas do Tribunal de Contas. 

Era o que tinha a dizer. 

O Sr. Presidente .. - Não ha\·endo mai~ oradorc::~. vou dc::cla
far c::ncerrada a discus~ãu do pan:cer n. 23, ·de 1935 (1." legisla

- tlJTa). (Pausa.) Está encerrada. 
Vou ouvir a Camara sobre o requerimento do Sr. Hyppolito 

do .Rego. para que volu it .Cominissão de Tomad:t. de Contas u 
r-arecer. 

.-\pprovado. 

O Sr. Presidente - O parecer volta á Commlssão de To-
mada de Contas. . . 

Esgota-se a materia constante da ord~ ~o dia.: dou a j:ala
vra, para e~plicação pessoal. ao ;:r. Aureliano Leite. 

O Sr . Aureliano Leite (Para c-.rplicaç.io pessoal) - ·sr. 
Presidente. constrangido a retirar-me dest-.!Capital. por varios rlias, 
r::ce:o que· venha a ~er debatido em primeira discus~ão, na minha 
ausencia. o projecto que manda chamar "língua · brasil::ira'' ao 
idioma falado no· Paiz. 

~ão é que eu me julgue com qualquer autoridade no assiun
f:to. ::.\flti é que. m:~mo no papel á:! simt~J:s Deputado Federal, não 
clesejo conservar-me estranho a essa questão interessantíssima para 
u .Brasil. :\ revelia de qualquer dos membros da Camara nos tra
lhos dessa the.~:! parecerá. ao menos a ruim, uma· feia· dt:sen;ão da 
luta. 

Não des.~jo que supponham isso de mim. 
Tratar-se de uma polemica de que todos devemos participar. 

cada qual com a competencia que possue do assumpto. 
Cmn-encido do meu dever, apresso-me a declarar que se o 

projecto ,·ier por <.le~ventura 3,. transpõr a pr imeira diséussão. dei: 
xarei d~ avan<;o estas minhas palavras como um solenne protesto. 
Se fracassar logo no primeiro tu mo .dos debates, como merece, te
rei conqui;;tado a gloria de. haver ajudado a derrotál-o . 

. Adivinho que a justa, embora cotlocada no alti-plano dos tor
neios e..pirituaes. vae. correr hravameme. üs adversarios são bas
tantes e de pró!. Haja vista o nobre relator. figura. das mais ven~
r:ni das do alto pro-:-essorado do Paiz. o Sr. Edgard Sanches, que, 
s::gundo é sabido nesta Casa. enfilei.I-a paginas e paginas de uni 
monumental trabalho fa,·oravel ao projecio! · 

:\rregl.menúm-se e mobilizem-se os grandes espiritos da Câ
mara. principalment: os seus espiritos conservadores, e venham· 
quanto antes ooror" um d :.que . i\ esse parecer, ew cuidadosa. longa 
c .ben,d:c:ti~la elaboração. . · : . 

- Eu. de minha r.arie. quero dei..xar aqui a primeira p:drinha 
para cs:<a muralha. _que soccorra, defenda, estude a· lingua çortu
g:teza ·do grande attent:ldo que. mãos habeis e intelligencias mes
.!.r,as premeqita~ _cqntr.a clla . 
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Sr. Presidente - Como nãó .deo;ejo delonga r-me n~st;\ tribnna. 
,·on enfren~r immediiltam~ntc: o assumpto. 

Sem me deter no lado constitucional. por onde 'parece defensa
vel. apesar de um tanto original: pois rião me lembro de Congresso 
de Na~5.o nenhuma que fizesse lei para appellidar a sua língua. a 
mim ;;ó se apresentan1 tres outros aspectos serios pelos quaes se 
pol'sa enCil rar o proj,•clo que muHdg c/ta-11tnr li~'9"0 ~ras_il~ira ao 
iciioma t•crnuculo do Br.asil: O"POiitico. o·linguistico c o sentimental. 

·Rogo i nobre Camara palmilhar commigo"'cad!L um dos aspe· 
eros que me proponho a ãiscu~ir. para .demonstt·ar a sw1 razão da 
lei que se pede ao l'arlamento. '· ~ · 

.A.taqm:mos o .aspecto político. 

-:lspata palitiw 

Sr. · I 'rc~idente __:_ Quamlo se reyelou ne;;ta ·.auster-a. Can1ara o 
i!~;mmpto em debate. i'nnumeros collega~, -eit entre e!les. pensaram 
numa blaguc bem feita. ·Chegou-se a suppol-o um redde jocoso a 
t:m pobre discurso meu. onde, em tomo da uuifica<;ão orthogr3phi
c:a pela Q\\al o Bra5il ·clama, eu .fiz,. s:m eloq'uené1a 'mas com sin· 
cc:ridade, a apologia da ~ossa gloriosa lingua -:- o 'porttlg')Jez. · 

Bem logo !'e '·erificou, porém. tt'l\tar-:.e d~ u!l' p roposito se.:. 
rio. Chocou profundamente o Paiz inteiro e foi' r.epercutir doloro
~<Jmente na nobre Xac;ão luzi ta na o projec~o apparecido. 'já. d~ · ini
cio sust.:mado por ma is de 150 · a.~signanlr3.s de 'b'riltia:ntes compo-
nentes do Parlamento Brasileiro. · · " ,. · · · 

O Sll. MACALRÃES NETTo :.-- As assignaturas ·significam. · ape'-
J:as; apoiamento ao projccto. · · ' · · ' · ·· 

0 SR. _-\URELIANO LEITE - Comprehendi isso. Congra
tulo-me com o illustre collega pelo aviso, pois, é realmente confor
mador que as assignaturas tenli;un sido, ·apena.c.. ·.dê apoiament'o. 

O SR. MAC . .U.HÃEs NETTO - Não creio que traduzam ·con· 
vicc;ão . . · : 
. ·o .SR:· }\.UREUANO LEITÊ - Esta>a a Patria díarit~ de 

uma impre:;sionimie · realidad:. E ·entre os debates que por ante, 
cirac;ão ..!'e comec;anun, a pass;tr de roda il rócla .. dentm e fóra deste 
appar.atoso· iPala-Ç:ió 'Tira<lçn\e3, · àcode7m~ l.!m ~ande argumento 
improi·isado· 'por i.i1rr do's luminàrés' desta Casa · o Sr. ·Levi Cai"-
m·iro-:·: · · ·: . · · · : ' 

·-~.:. . . . . . .. :· ~: 
''O projecto -é· imeiràmente inopportuno. Ha cem annps para 

traz ou daqui a SOO ·ann.os. seria razoavel '' . 
_•\:'Pr~:.nt.a~!'e- .de ·uma · sensatez ~i~a de publicidade · ~~ta 

opini~b. · · . ' . . : ;.; ·,. 
. ·:·D~ factO, Srs: ~DepUtã.dos,. daqt1l a rémotos· 56Q annos.. é poS... · 

!'!vet .em hora pouco provaYd, que a nossa língua bajil. mudado· 
· tanto _da- de Portirgal que se imponha tambe.m a mudan~ de nome. 

. :~aqui a .. .s_oo à'";Ilql' .. · qtlan?o . b.r ancos, amar~ll~s .. negros. mula
tos .. caboclos.~ ~am·ei!Jcos. cal!orés e cafuzos, . qitt; ~otilos J1oje .. pas

. sarmos· n. ser SJmplesmente brancos. ou chamados .. brancos. · ahi sim. 
t·ss.e falar ·multi forme praticado em todas as· direcções de 'iii,!>S~ 
!'au:. ~lve~ ·l~nhe.m ~ tenha fundido numa só lin~~. a Li11g11age·m 
~ra.n/Cira, senao se detxar absorver d~ vez p~a língua portuguezà, 
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em torno da. qual toda:; essas differentes vozes gravitam, o que tal
vez constitua a hypothese mais pro,·avel. 

De qualquer forma... agora, nlio ; é muito ceio. Não exi:;t.: 
amalgamação no Brasil, na hora pre:;ente, mas uma tal ou qual 
jt1.xtaposição. quer na variedade de typos raciaes puros ou ecle
ticos. qúer na va.ried;~de . de falas secundarias que circ11rndam a lin-
gua portugueza.' · 

Em verdade, já desappareceu do l)(!SSO folklorc poetico - e 
i:;so ·constitue . de certa forma um índice de que a mistura ou a 
absorpc;ão se . vae operl?-ndo e consequentemente finalizou-se a ju~
taposição das línguas "puras'', aquelle entremear tão commum de 
versos ·tupss -e _af~ica.nos corr. versos portuguezes. Já n:lo surgen\ 
mais aquellas troyas recoJhi4as, umas pelo general Couto de Ma
galhães.· derradeiro P.reside1~te da provinda de S. Paulo, outra3 
flOr Sylvio Romero, esta, por e.:"<:emplo; em ,que o africano alterna 
com o portuguez :. 

" Você gosta de mim, 
Eu gosto dé você ; 
Se papae consentir. 
o· meu bem. 
Eu caso com você. 

Alé. olé. 
Calunga. 
:l•f rtssrmga, 
.11 ussrmga. 

· t 

ou esta outra. em que o tupy .se ·entre-sacha com o portugu~z: 

"Te mandei um passarinho. 
Patuá miri puN; 
Pintadinho de amarello. 
f poranga 11e iané. '' 

E seguindo essa marcha. que se dirige mai5 para ahsorpão do 
que para o caldeamento, contempla-se na hora presente este qua
àro -eloquente: a língua portugueza sobrepairando. t'O Brasil, a to
dos os dia.lectos caipiras. a todos os regionalismos, á fala vil, ao 
calão, á giria, como uma ·verdadeira língua geral do Brasil. 

A língua· portugueza, ligeiramente modificada. g randemente 
enriquecida, mantem~se soberana. em juxta.posi~;ão, ou melhor, em 
alta-posição ás falas secundarias que lhe gravitam em tomo. 

Não bulamos agora. Srs. Deputados, com o nome da língua. 
Deixemos. isto para os posteros <ie aqui a 500 anno~, se fõr o 
caso. 

De outro lado. ha um seculo 'para traz. quando a nossa ua
cionalida.de ainda sentia em si por assim dizer, a seiva materna. 
quando, nem bem cortado o seu cordão umbelical, quasi tudo no 
Rio de Janeiro proviera e provinha. do Reino. pois com effeito. 
portuguez era o Imperador, portugueza quasi toda a tropa militar, 
fÕrtuguezes eram quasi todos os _estadistas, os funceionarios publi
cos. os cOIIliilerciantes, os profissionaes liberaes. quai todoS.tQS.·ge
neros e ut~nsilio~ necessarios á vida, portuguezas as propria.~ idéa:~, 
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t·m fim. ~ortuguez era qua;i tudo. ~ o que aliás não se rlut·a ta11to 
em algumas das no-;•cis provi11cias. bastaudo iut·ocar S Poul.o. de 
q:rcm Oli'l:ciro 1\fartius já affinlroz' scr--muitn <mt.•s IJ maior foco 
lft: J~acioua!idadc do· Br·a.sil; h a cem a unos paJ;sados, admittiam-se 
c at-é st: recornmenda\·am todas as pro\·i<kncia!> que pudessem con
t:-ibuir ·para o distanciamento da antiga metropolc. 

As!\im tambem a fala. na :;ua denominação, de\'~ria passar a 
chamar~se língua hrasileir~- . 

Não foi senão por um ~enti.mento d:: fundo ._ . ._•rdc-umardlisrrw. 
que toca.Ya á~ lind~!> uu jacobinismo_. que brasileiros illustrc~ da 

- cuadra da nossa emancipa<;ão política renunciaram os seu:; nomes 
da família ponugueza e foram buscar apellidM indigenas n~ tri
t-us. montanhas c an·ores · peculiare~ d~ · America. 

Lembre-se. por e.."emr.lo_. de um no~avel !)ahiano: Francisco 
Gomes Brandão. depois Visconde de Jequitinhonha. que proscre\'C
r;t d:>: sua a;;~ignatura a pane Gomes Brandão. 3uhstituindo-:~. por 
Gi- Acainba .ilontr:;mna. · 

Gé, como ensinava o sa?iente ·capistrano ue Abreu, é o nome 
(le um dos cinco ramos .fnndanlentaes dos ~eh·icolas brasileir-.)s. 
Acniaba chama-se uma nos~a an•ore. Afon/t':;umcr. um dos dois reis 
a1.tecas. 

Se. ha um ,;eculo. se chegou a~sim a repudiár até appellidos da 
i:J.milia. todavia · respcitou-;;e çda força do tradicionalisrr.o a de
uominac;ão da língua. não ,·ing-ando a iniciativa em contrarb d~ 
José Clemente -Pereira. Deixou d~ explodir assim naquella época. 
ce excusa<.la paixão brasiliani~ta. qualquer interess;: politico capat 
<i: deitar por terra aquelle nom~ de um lustro de l'eculos. 

Por que, hoje? Que razões de Estado. que razões de ordem 
t;olitica surgiriam no · momento. que mereÇam perturbar o estudo 
do:> ,;ério:; as;;umptos -financeiros e economico~ de que o Parla
n!ento tem de cuidar. ne~sc atropelado final de no,;sa !'tgunda pha
;;e legislativa? 

Eu concebo que a Argentina. o Urus-uay. o Chil~ e d~maio; 
republica~ sul-americana:;. umas entrando pch\5 outras a d~11tro 
~>lravé,; de um e..xpressar commum_, pude~sem pensar numa lin,ooua 
qu.e ao rnêmos no dbtic:~ separasse mais essas nações umas da.; ou
tras. )fas o Brasil, demarcado a fumlo no continente. ha c: rca de 
6.000 nós de Portugal .. com cem annos e pico de emanci~ac;ão. pr~
te;nderá porventura arrec::iar-se de qualquer -influencia lusa, mes
mo de longe. capaz de apoucar a ~ua :~oher;~nia ou perturbar a sua 
política inttrna ou externa? 

A11egar-se que. rotulando o no5so idioma lirrgua brasilrirn. va
mos consolidar mais a nossa nacionalização atra\·és da escola pri
r.saria. que ensinará a creanc;a desde o rosicler de sua inte1ligenci:l. 
a \'er tudo br.asi_leiro. tudo \·erde-amarello. dizer-se isso equh·alt! 
deplorav-elmente por oqtro gume, a querer, decepar de uma vez de 
nos5a tradição esse nome com o qual privamos desde mais cl~ 400 
aimos... · 

_Entend~. !10 contr!'-r1o. que procurando mnnter, tanto quanto 
poss1vel. a llllgua. na essencia c. no dístico. é que mant~mos ;;: r~\'e
rcnciamos a nó~:;~ 'llacionalidade. Lingua é nacionalidad.!, diz · 
~1ax ~ordau. no seu li\'To Puruda.-.:os: já por mim citado nesta 
Casa. Já. escreveu alguem tla,; noJ:sas mais C.'!ras· pennas. se não me 
engano: i:'to ,·em numa da3 grammatica.'>· do granch João Ri-

-' 
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b~:iro: ·'Quando um paiz tem a lingua corrorr.pida c porque o ,;el: 
í m·o perd~u o seu caracter nacional''. · 

E ahi mesmo ~t Íll\·oca Ed. Ut: Aruici;;: .. Si tli.;c chc l'uumu 
t·alc p.-r .que?// o chc sa; ma ;:ale auclrc, i1r grau purtc. pc:r come sa 
ctirc qudlo clu: sa ·•. 

Os Estados Unidos, muito mais nacionalidade tl~ que nós. cha· 
mam ao seu idioma. ape,;ar das rlifferetlciações prosodicas. se· 
ntanticas e syntactica:;. liugmr iugh:=u: E' o <)Ut: nu: vem ~t: de.da
tar, em carta gemi!: de que a tradicional "Gazeta de ~oticias·· já 
deu publicidade. a Embaixada Americana. 

Ocio!'o não s:ria invocar neste pas~o o parallelismo dos phe
nc>meno.; hiscoricos do Brasil e F.stados Unidos. Já o escriptor Ba
ptista Pereira. sob a suggestào do júrisconsulto · americano Ja.mes 
r:ro\\'n. Scott.. que aqui esteve como representante do :;eu ·paiz, 
c::creveu um tnsaio acerca das affinidacles dos ·doij; PO\'O>. · 

Pertencem a esse trabalho estàs palav~: · 
"Amhos contemporaneos <le nascimento; ambo,; recebendo uma 

tt:rra ine:x.plorada, ambos S\tjeitos a um jugo metropolitano; ambo:> 
obrigados a cn:ar as primeiras riqueza:; com o braço negro; ambos 
forçados a . conquistar o territorio do3 aborígenes; ambos con3ti· 
tu indo nações irr.men.S<~.!I; · .unhos pronvct~-; d~ um c-lldeamento de 
raças, Brasil e Estados Unidos tinham de fom1ar-s·e em bases ana
Iogas ~enão identicas. São é estranhavel que· a nossa evoluç.ão. de 
c~ractcr irresistiveimente diverso da européa. apc:;ar de :;cm::
lhanças app~rentes devido ª'o regime monarchico, estabelecl:Sse em 
hOSS"-~ dna!; vidas analogias .. pasmosa,; na apparencia. ma,; natura::s 
uo fuuuo. Estr<Lnhavd, é ao contrario, que não esteja vulgar izado 
u parallel ismo que domina os phenomeno:; historicos dos doi~ 

r.<.izes. " 
Deante de.Ssa rhe.~e. que eu reputo convincentemente defeucütla 

pelo ensaísta. se ha e:-.::emplo a buscar em plaga estranha, imitemo:: 
a União Americana, que s~ orgulha do idiorr.a ing-lez. em que se 
e:xpres:;am os :;eus effici-entissimos filhos. . 

O SR . .'\:.r ."'.~llO ·Fo~n::; - :.-Iuitos espiritos ~minentes do:; E..;
tllc.los Unidos, entre os c1naes ·.\'Ienktn, propõem se chame á língua 
ali ialada ":;tatish lcu1guag: ' ' e não "cnglish !anguage". Of·iicial
mente. é a língua ingl:ia, mas ji ha escriptores e romancistas. 
dentre o,; quaes alguns que João Ribeiro cita,_ e qu-~ são partid:..rio,; 
0:1 mudança de denominação . 

O SR. BELr.llRO nE :YlEDEIRO:< - Ah ~ E' então. por isso. que se 
qutr muuar aqui, tamb:m.' E' o \'elho e:;pirito de imitação. 

O SR. A•l.TRELL-\)(0 LEITE - E' impo~sivel que. dentro da
quella nação . immensa. não haja tambem -quem pense conforme o 
•~mor do projecto da lingua brasileira ... 

O SR. .-\.!14.'\Nuu .Fo~Tt:~ - J:'ortamo. não 5e pede dizer que não 
!.aja protestos. As corr:me5 no,·as dos Estados Unidos protestam, 
querendo se· chame 4

' statish languagc" ao inglez ali {alado. 
o · S·R. AU~<ELL..\,xü LEI TE .- ~ão aHit:mo qut ali não 

haja protestos. São, todavia. vozes dispersas. E a carta da Embai
xada Americana. a que me referi. ha pou'co. é decish·a: a lin~ua da 
11obre nação é a. ingleza. 

O SR. CARL.OS' RE1s - Em qua;;i todos os u ltimos :g.rand!s au· 
tore;; norte-americanos. V . Ex. encontrará . a nota: '·'Traduzido 

. para o _. <~.mericano '', em ve.z de "traduzido para o. inglez": 
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O SR. AURELI.-\i'~lQ LEITE - Não estou dizendo que no~ 
Estados Unidos seja inteiramente unanime a pratica da theoria que 
~ustento. Acredito na contribuiçãu que os nobres collegas, isto é, da 
C),.;·stencia de quem pense de maneira identica á do at\t?r do pro-
jecto. . 

O SR. CAIU.os REIS - Ainda !ta t:ouco~ di<~s, o noLte Depu
tado pelo 'Districto !Federal. Sr. Julio Novaes. que é. incon~stavel
mente, uma grande cultura. llle mostrava. livros de grande ~~ores 
·nmericanos. com a mesma nota : s•traduzido para. o americano ".'iEs
tiveram ~ meu podet aqui. juustamente pa":a e.Yidenciar essa 
questão: 

O SR. :\URELl.~·:\10 LEITE - Não contesto a V. E.x . . \ 
·mchygraphia registre o aparte do nobre collega. · . 

O SR. -:MAC.UHÃEs .NETro - A :verdade Yerdadeira é. a ·seguin
te: a ser approvado o projecto .. continuaremos a ter a ligua ponu
gueza falada no Brasil, com o titulo de lingua brasileira, o que se
ria absolutam:nte ridículo. · 

O ·sR. CARLOs RE1s - ·Não acho ·seja tão ridículo como di:~: o 
r.obre ·Deputado pela Bahia. Conside:-o o portuguez falado em 
Portugal e o falado no Brasil com differenc;as tamanhas que se 
podem comparar ás que r existem entre o h espanhol e o portugucz. 

Q SR .• ·\URBLTNNO LEITE - Informo ao meu illustre 
collega que abordarei esta these' mais adiante_. no meu discurso. 

"Tenha paciencia de esperar . .. 
( Trocam-se 1tu111aosos apartes.) 

. O SR. PRESIDEXTE - :\ttem;ão! E:;tá com a palavra. o Sr. 
Deputado .Aureli<mo Lt:ite. 

O SR. AIURELIANO LEITE- A Argentina_. que possue em 
seu territorio fala identica á de todos os seus irmãos sul-america
nos. menos o Brasil_. n~o denominou o idioma do Paiz /iiJga. ar
gcl~!ina. 

Respondendo vressurosamente á. carta que nesse seutido di
rigi ao nobre Sr. Embaixador Ramon Cárcano, a brilhante figura 
à~clara . textualmente : "No conozco en mi pais ninguna ley o "de
creto especial" que denomine nuestro idioma". :\ missiva, em tor-
110 da ,qual a "Ga z:eta de :Noticias" bordou apreciados corumenta
r!os. estira-se em outras considerações. 

O SR. AMANDO IFoxTES - V. E.'C. sabe que a lin~;Ua. falada na 
Argentina se chama "língua n~cional" , 

O SR. AURELIANO LEITE - .;\fas. não ha naquelle pai:~; 
amigo lei alguma especial que lhe dê essa denominação. 

O S'R. -~MASDO FoNTES - -~ denpminação de algumas linguas 
foi fi?lada por decreto. · · · · · · · · · · · 

O SR -~U.RELIANO LEITE - Não conheço caso algum, e 
-pediria ao nobre collega · que !De apont~se o paiz que fez decreto 
especi~l dando denomi~a~o á sua l~gua. · 

O SR. AMA.!•o~oo FoNTES ..-. Terei opportunidade de fazel-o, 
quando u projecto descer ao plel,ariu. 

· · .() SR. BELMrRo DE :MEDEl'ROS - E' a mesma. questão de se pre
tender fixar orthographia por decreto. Commettemos esse: ridículo 
na Constituição. · · 

· O SR. AURBLIANO LEITE - De pleno a.ccõrdo com o 
110bre collep Sr. Belmiro de Medeiros . . . Mas, retomando o meu 
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fio: a propria H espanha. a velha e tradicionalista Hespanha, não 
tem ling1.ta hespanhola. mas sim castelhana. 

Srs. Deputados - Não queiramos merecer a pécha de volu
Yeis. Sejamos ao contrario . conservadores, no que é sensato. Nome 
uão se muda. Cria-se com o facto. o individuo, o animal ou a 
coisa . . . Appd lido novo $ Ó St: attribue ao qut: entãu nasce.u....ou se 
ionnou. ao que faltava denominação propria. A nos.sa lingua 
colrtinua a mesm~, como pois dar-lhe nome novo? O rotulo estranho 
não alteraria a substancia_ Que resultado político, theorico ou pra
tico, nos ad,·iria dessa infeliz mudança? Confessemos que ella não 
c.fferece objt:ctivos razoaYeis. · 

O Sn. ADELMAR RoCHA - O nobre orador affirma. que o nome 
uão se mudil. O Brasil, entretanto, te,·e o seu mudado tres vezes. 

O SR. AURELIAN'O LEITE - Um abuso não justifica 
c.utro ; e se o B i·asil mudou dt: nomt: isso foi· h a 400 annos, ·foi no 
tempo em que o Brasil não passava de uma hypothese .. . 

O Sn. CARLos RF.1s - O illustre orador sabe perfeitamente 
que na propria graphia da palavra Brasil tem havido a maior con
troversia: saber se Brasil deve ser -escripto com "s" ou com "''z". 
O grande mestre Capistrano de Abreu tinha até odio de quem 
c:!;crevia Brasil com "'z '... ·• 

O SR. AURELIANO LEITE - ~ão só Capístrano, ma=
muito!> outros illusrres e .acatados mestres . 

:vias vejamo,; o projecto pelo aspecto linguistico. 

:\SPf:CTO Ll NCUisTICO 

Fui obrigado. pelo fio de minhas considera<;ões. a adeantar 
algumas obsen-ac;ões de ordem linguis tica, quando tratei do aspe
cto político do projecto. 

s~m qu~r~r eu d e fórma alguma referir-me aos restos de l in
guas aborige11es qut: . se vratie11.m nas r~giõ~s e::-.:tremas e inhospi~ 
ras da noss~ terra. muito menos á li11g"à geral dos paulistas, men
cionada pelo Padre Antonio Vieira e \lm dia destes invocada pit
torcscamcnte neste plenario, ~m proclama<;õ~s mimiographadas aos 
paulistas, não posso furtar-me a esta perguma: Ex istirá, .de facto, 
t•rna língua brasileira? 

Talvez que sim. :V.Cas não é a em que falam os homens educa
dos. Não é a em que nós, Deputados do Parlamento, nos exprimi: 
mos. mesmo na intimidade. Não é a em que o ramos e escrevelllOS. 
~ão é a com que con vin:m e conviveram os nossos maiores prosa • 

. dores e poera~. Não é a em que se expressaram Mathias A.yres. 
] oão Francisco ·Lisboa, Santa Rita Durão, Gonçalves Pias, Araujo 
l'orto .'\legre, Castro Alve3, Silveira .~fartins, Tobía..s 'Barreto, 
Raul Pompéá, oBemardo GuimaJ·ã-es. Machado de Assis. Euclyd~s da 
Cunha._ R uy :Barbosa, João •Ribeiro. Raymundo Corrêa, Bilac, Coe
lho Nerto, Sylvio de -~lmeida. Silva ·Ramos, Amadeu · .-\maral, 
para ro citar algumas das nossa:s maiores figuras mortas. 
. Não é emfim a língua com que se edificou o nosso já COn$Í-

rltrav~l pa.trimonio litetao·io. · · · 
Mas .é. e::xcept\lando as \""OZes primith·as da Nação, é aquelle 

dialecto caipira estudado por Amadeu Amaral.. E ' outro diakcto 
regionalista, é ·ainda, a mcia-lingua do poviléo, das cidade.~, o 
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1010ma corrompido. a tala ,·il. a gyría, o calão, o cac;ange. Bem de 
;·er que chamo c;u;ange, nilo ao expres~ar rl;o. trihu livre dos Ca
çanges da Africa, ou ao que se part::15a cu1n as suas vozes. tr.as a 
rnda ling\la.' seja de .que paiz ·fór, mal .falada ou escripta. Cham·' 
caçange. como poderia chamar macarrônica, sem allusão ao que 
se pa~c;a com o italiano . . . Tambem, como nós. todo:e; os outro~ 
l,aize~ modernos. ·formaram o seu caçange, parallelamente com a 
s~.:a liuguagem nobre. Já e111 Roma succc:deu a l!lesn:a coisa pele 
expres,;ar plebeu que· era haptisado indifferentemente: rustico. ca~
trense. pedestre ou cotidiano. 

O SR. C.\IU.O:' Rt.:t:; - Por ahi V. Ex. demonstrou, aliás. com 
-t:nidiçiio, qne toda~ às línguas vém do qm: ;;.e pôde chamar caÇan
ge. purqut:: a propria Jingua. porrugueza. que Y. Ex. está defenden
do brilhant:meme. tem origem no latim barbaro, no _latim ca~tren
:it!. 110 latim falado em arraiaes . .. 

O SR. "}[ACALH.i.Es N ET1'0 - Perdão ! Latim barba ro não é a 
mesma . coisa que latim castrense . · 

O SR. :\t;REL1A~O -LEITE - o nobre Deputado pela Ba
hia tem r.izào: o latim barbaro não é a mesma coisa que · o latim 
castrens~. popular. .. O latim barbaro foi a corrupção do bai.ro 
lc:tim ou lwi.ra /atinidarlc!-qúe consistill na imitaç-:io. inft::liz do la-
tim tlassic.o .. · · 

O SI! •• -\ut:Ut.\K RocHA - Porque o castelhano pas,-ou a ~er 
h~:;panhol ?. 

O SR. :\URELL-\.\'0 .LEITE - Não t! hespanhol ainda. E 
niio h a lei especial que o denomine hespanhol. .. 

O SR . . -\JJt::t.M,,K "RecuA - Qual o idioma falado na H-::spanha? 
O SR. .-\•URELIANO -LEITE- O castelhano. 
O SR. An~:t.M.\R RocH.-\ - E em Castella? 
O SR." AU RE'JUANO LEITE -A língua castelhana é ong:

naria da · \"elha Castilha, hoje repartida por duas provinci~ da 
He;panha. como a nos,;a é de Portugal. :\Ias, nem por isso as ou
tras província;; da Hespanha repudiaram o castelhano, chamando 
:t sua Hn~ua de hcspanhola. . 

Permitta-me. porém. o_ nobre Deputado que eu contmue. . 
Argum~ntar-st: tjue o latim popular. foi a lingua que no for

n!id:wel imp~::rio do Occidente sobreviveu ao latim · literario aó 
sermo urba11us, e que deu origem ao:> dialectos noYi-latinos, é de~
cnnhect:r as ruõcs que isso determinaram. Como muito hem diz 
Eduardo Carlos Pereira. o latim literario e.xercia sobre · o popular 

. uma acc;.ão ccnsen-adora. sop:arido-lhe a índole genial do desenvol
vimento.. Porém, todas as pêas a -essa tendenci11. organica desilppa
rt:ct:ram ·quando, no seculo V, aos golp-a...s feros do,; barharos do 
~one. caiu em ·476 o lmperio do Ocddente e se e:<tinguiu a no-
breza romana ·~ con1 ella a cultura do ladm cla_..:sic::>. . 

Não queira o Parlamento Brasileiro .ser o vandalo- moderno 
que venha arrazar o · nosso n::om,unento lingui~tico. 11ào deixandc 
cleilt: pedra sobre pedra." · 

. Da língua do povi~u '"hrasileiru das cidad~s, que ad~mais não 
apresenta unidade. porque. sem d_isciplina, é algaraviada differen
t~mente em <::>.da regiio do Paiz. só conheço um pro;;ador de e:e;
pirito que a pratica. de· quando em quando apenas.' õ Sr. }far'io d·! 
Andrad~ . . Distinga-se ·esta de quaesquer do~ dial~!=tos · caipiras, 
correntes no campo, na roça. muito niais da ·lirigua em qu'e· escre-
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\·eram romancistas regionalistas como. por exemplo, o autor dos 
'·Corumhas". o nosso agudo Amando Fontes. 

O Sk. AMANDO Fol-rTES - Entretanto. os criticas. qu~ falaram 
sobre o livro. acham que escrevi em brasileiro. . 

O SR. WANnE.RLJ::Y PINHO- Mas V. Ex. não escreveu em 
dialecto. 

O S1c AMANDO Fo:-<Tl::S - Acham Que escrevi em brasileiro. 
O SR . .\UREII;IANO LEITE -Chegarei lá. Adeanto, en

tretanto. que n(m 'tudo quanto os cr iticas dizem é acertado ... 
O SR. BF.LMTRO nE: Mr.oE:tROS - E~crever em brasileiro é co-

meçar a phrase com pronome. . . . . 
. O SR. AURELIANO LEITE - Distinga-se ainda o autor 

da '' BarJo.cl!i.ra·'' . o illustre ex-ministro José Amer ico .. . 
O SI(. Al.lANDO FoNTES - Qu;~nto ao Sr. José Americo. 

muito bem: é isso me~mo . 
·· O SR. AURELIANO LEIT.E - ... onde só o ,·ocabulario 

é <Jue foi ô'\ccrescido de termos 'novos. e tão novos para o 'Brasil ·C:m 
g-eral. que. ~~:m um. glossar1o. não seria enten'dido . 

. E ' . porventurá. na meia lingua explorada pdo Sr. Mario de 
Andrade. que o mordente estylista :\1onteiro Lobato. o qual :~.liás 
nunca a pr:~ticou e revela na;; suas prO'jucc;i5es gra11de leitura de 
Camillo e Fialho. di7. residir o futuro idioma do Brasil . 

Por Loh .. <t·.) assim se \'irá a conjugar lt'fammaticalmente o pre
sente do indicativo do \'erho suhstanth·o: 

Eu sou 
Você é 
Elle é 
Ni'i!' samo. 
Você::: $.,'i.O 

Elles são. 

Fiqut:: ahi e~AA <lmostra. :1 titulo de curiosirlil.rle. O futuro a 
DeuJ:: pertence ... 

~fas positivamente não é tambem e~sa a lin~a brasileira que 
~e rle~eja - adoptar agora no Paiz. 

Língua nossa apesar das tão apregoadas mas tão pequenas dif
ferenc;as sema:nticas. prosodical' e s:yntacticas. é tanto a em que 
prose in Camillo como Euclydes: tanto a em que ora Latino conio 
P-uy; tanto a em que canta Bilac como J unqueiro .. . . E e~sa se 
cln?.ma. :-e cl1amou e se chamará ling'll"' portttg<1eza . 

O SR. ~L\G.\l.RÃES Nr.rro - V . Ex. di licenç-a para um 
aparte ? . 

U SR. AURELIANO LEITE- Para quantos Y. Ex. quei
ra dar. · 

o SR. !\fÃCAlHÃES Nmo - A adoptar-se como verda'h: a 
e.-..:i;nencia ele ling-1.1a brasileira. perguntaria aos· defensores· do pro
jecto tjual seria. em nosso ·Paiz. o padrão de bem falar. 

O SR. AURELIANO LETTE -:- Perfeitamente. Ess::t a 
grande. a maior difficuldade. 

· 0 . Stt: RI~ETRo Jt.fNtOR - O nohre .Deputado acaba de prcpôr 
a seyuinte auestão: qual o padrão da língua hra!'ileira falada no . 
BrasiL l'ecliri:t -a S. Ex. que infonna!'se qual o padrão da :-aca 
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bra:sileira e s~:. não e~istindo esse padrão, não existe, porventura, 
a Tal< a brasileira. . 

O SR. A:URELI.t\NO LEITE _,. Deixei demoustrada a t\~t:,;e 
no principio do meu discurso de qüe somos um conglomerado de 
raças ·a que chamamos politicamente raça :brasileira, mas nunca te
chnic-.uuente . .. (H a o11tros a.pa.rUs.) 

As differenças semanticas no seio dessa língua entre Portugal 
e Brasil, quer quanto a :>ons e formas, q1-1e~ quanto á significação, 
não :>e offerecem maiores que as varia~<ões entre sulistas e nortis
tas do · nosso dilata~o Paiz. Se .em Portugal, borracho é pombo, e 

··no . Br.asil. bêbado:· se em Portugal tabaco · é fnmo e, no Brasil, 
rapê; se ém · Portugal. fact!ira é carne Jas fuces do boi. e no 
J,;,·asil. mulher casquilha; no Rio Grande do Sttl, -;:•ara11da é sa!a 
de janla'r. e: ém São Paulo e no Rio, é tertaço ao pé da casa; no 
Rio Grande do Sul e Minas. gui::ado é picadi,~lto e, em São Paulo 

· e no· Rio, é co::iáo; no Rio Grande e em Mínas, bidê é creado-·mudo 
e. no Rio, é um utensílio de asseio ; ~m Minas, cluúiar ~ costurar 
Jigeiramer.te e. no Rio Grande, é esp~rar, espreitar . 

Assim por deante. ' 
· E s~ recorre~os á paciencia de um frade para catalogar as 

'coisa;; que em cada regiã(', elo -Brasil têm um nome differente? C<l
temos alguns e..xemplos. aqui, acolá: - Tallgerina, em S . Paulo; 
ócrgamotv. no Rio Grande do Sul: mc.r.-:riquci~a, no Rio e em :!\-ti
nas . Aif'im, em S. Paulo; .mam:lioca .. em Mín<ls ; mct.ea .. uira no Nor
te. Mori11ga, m.oringuc, quartinho c bilha: cada nome em cada re
gião .. . 

As di~similhanças prosodicas entre Portujf<il e Brasil taml*m 
não st: offerecen\ de molde a convencer da differença rigorosa das 
duas maneiras de expressões. 

Se no Bra.~il cliz-se pâto, pau' , mo-rre-r, etc ., e em Portug:tl, 
pnitu.p'nl, mu.rn:r,· em S . Paulo. diz-se mull!ér, calllér, 11aviz~; na 
Bc.hia, cúlér, mól(!t'. na'llio. No Rio Grande do Sul di:t-se BrrgiJr, 
Szdr; nbs demais Estados. H-ra.sil.. Sul .. 

Em certa região de São Paulo troca-se totalmente o r pelo I e 
se diz s11r, Bla.sir . . : 

O SR. \\: Al\DEKI. EV Pr:s-.uo - E mesmo sem o :'r"- "Br:tsi", 
"sú'' : 

O Stt. CARLos REtS - Em minha terra, por exemplo. se diz: 
-'.'Vou a ·carro", " 11ou a bonde". '.':vou em automovel" e aqui se 
diz: "You d" carro. de bonde, de autoruovel". São construcçé?es po
pulares erroneas. Aqui se cliz: "eu· quasi .fui~', ' 'eu quasi vi". ~~ 
quanto que ·no Maranhão se fala "t:u quasi ia", "eu quasi via'~. 

O SR. A(.!RELIANO LEITE - V. E..x. está a ·me au>ci!iar 
éom · essas considera<;ões muito embora eu não esteja agora t ra
tando da construcção. da synt.'\..'<.1!, mas s im d.."l. prosodia . .. 
.. · O SR. CARr.os REis - Faço es~-as ·observações sem querer at
tribuir ao Maranhão maior cultura do que aos demais Estadoi. 
Devo, porém; dizer l1Ue o Maranhãe· procura õ'\prin~orar o modn de 
.fala: r ·é de ~scre\fer . . · : · · · · 

O SR. AURELIANO LEITE· - Estou de. accôrdo com 
.Y. E.'C. : o Maranhão é chamado a Athena.s do Brasil . . 
· · O SR. RIBEIRO' ] U NlCR - Essas variante.." -prosodicas. a que o· . 
. or~<lor· .se · refere-: não s~o . prh-ativas. do . Br~sil : Em qualquer dos 
pa1zes em que e..-..:1ste uma hngua legalizada pela sancção dos secu!os, 
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eSsa 'differénciação existe. Cito o caso muito conhecido dos estu
diosos da differcnça . de pronuncia entre os irlandezes, o:; escoce
ze..; ·., os romlrino~. ou legítimos britannicos. e.n~re os norte-anle
ricanos, entre os· francetes do norte e sulinos ... 
~ ::-ü. 'SR. 'AURELIANO LEITE - Essa \-ariedade de fónnas 
de expressar é universal, de accõrdo .. 

o· S!i. RmEIRO Jur.:rOR ..;..._ Quando se estuda um padrã~ de 
língua. ·deve-se analysar, não :!. dos ·Iatifundios, divorciados da ci
vilização, mas :' da C.apital : Ella é ·que é ·o padrão, tanto assim que, 
quando se pergunta a um inglez o que elle fala, resppndt;: "I sper.k 
king English'" - falo o ;nglez do .rei . · Infdizmente não tivemos 
ainda um Chefe de GoYerno, ·no Brasil, que falasse tão perfcità
memc a l iogua brasileira que pudesse estabelecer por si este padrão. 

O SR. · AURELIA..'!I.lO LEITE - : Acceito com muito prazer 
· a· contribuição 'do nobre · collega·. Mas, continuando. nó Amazonas 
c Par.á pronuncia-se·o ó ' atono das -palavras e, segundo outro. o· ô 
tonico 'dos 'irocabulos · c.anõa., côco, que os seus filhos dizem can11a, 
cucv . Em Pernambuco troca-se o Ih por i forte, pronunciando-se 
mai~da~ - ad invés· de ·malhada, como· em outros Estados, isto segtm
do -'à bkyclo f>t'dia Jnterllacio,w/:. Ainda ua phonetica de algumas 
t'egiõi:s' brasileiras. ao contrario de em ou•/ilS, observa-se uma de
cidida têndencia para .o iotacismo. ou seja a corrupção do e em i. 
cotiio se- vê nestas phrases tão· em voga: Mi dê t:ssa fruta. Q11i 
cfi~wo r · 
. · · · Muitó· majs brandas, se · apresentam as diversidades synt;o<-ti
cáS,-c ·isto pela liberal'eza· que nos transmittiu o l<ztim "O portrcgue:;, 
à/firma .li: Carlos Parira, ~ dd.s lingucr.s TOIIIO.IIÍC(IS ác.s qu.o.es mais 
si! ·appr(l.rimam i1a liberdade de seus processos S)'lltacticos aos da 
li11gua-mãc . ' ' 

Aquillo ·~Lue a· muitos ·possa, pois, parecer di ffcrenciac;ões syn
ta.cticas; não t:assará. na maioria dos casos, do que se chamam t)•f>os 
S_\·n:ucticos di~:·crgcutcs, · aulorizadus pelo L<tracter e genio da lingua. 
filhos da rique?.a, da ductiridade, da bizarria do nosso if!strumento 
de expressão. · ·' . 

Assim é ·que· ·não apresenta grancle importancia a preferencia 
dos vorlugueus pelas· fór-mas analyticas das vozes verbaes freqt:en

. tath·as ...:.. cstiiiJ· a 1alar, ·estão· a ca11tar; ao passo que nós empre
g:unos as ·syntheticaS' : C'star falando, C!star conta11do. 

E' tamhem uma ·questão· · de somenos a desconformidadé' ua 
posiçãó dos pronomes pessoaes na. linguagem, a que aliás bem r.t
ramente ·acontece hoje. Houve.·. é cerro, temp·o· longo. no Btasil. 
talvez o ãa quadra anterior á ·Republica. em que os nos~;os mdho
res bclletris~as, taes como Gonçalves Dias: José ·de Alencar. Manoel 
de Macedo e os que lhes seguiram, primàram pela hesitação 11essa 
materia. Uns motrer~m ·praticando ·as .pequc:Tlas incorrecções, ou
tros; 'conio Gonçalves Dias, ,qúe compoz em resposta aos ~~us cen
:>otes -a> ·castiças Scxtillu;r..r lic Frei A1lliio. se corrigiram. 

O S !c CARLO!< Rt:I~ - Quanto a Go_nçalves Dias, devo dizer 
que a· cultura· Óó grande lyrico da minha terra 'era toda portugueza. 
porque viveu em Portugal; tendo-se fom1ado e~n Coimbra, onde co
meçou a escre .... er. . Appare.c!"u, primeiramente,· como dramaturgo . 
Escre..,.eu ·"As tres .graças" . re\·~lando-se poeta. mais tarde. Cr!ti~ 
catlo sobre as suas. poesias _e:;creveu. então, o trabalho a que V. Ex. 
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!'e refere - a!' "Se:-.:1ilha;; de F rei Antão'' - . revelando profundo 
conhecimento da linj!ua . 

O Sk. D1:-:rz JnnoR - O mesmo l'uccedcu a F.c;a de Queir(lz. 
que. accu~aclo de não escrever em ver naculo. produziu "A illustre 
Casa ele Ramircs". em que interpretou uma novella do mais puro 
qu inhentismo. · 

· O SR . CAkt.Os R~:Ts - C.-onc;alves Dias. tanto conhecimento 
demonstrou do vemaculo. (lue abriu as portas á escola rio indianis
n)o. r::S..:reveu "Tymbira!'". enriquecendo a língua portugueza cem 
~ocahulo;; tuoys. 

O Sk . ·MAC:ALHÃ~:::: Nr:rro- Vê V. Ex. que a" lingl!a portu
;_"Ut:n em nada impede o nosso nacionalismo. 

O ~R. AU~ELTANO LEITE- Muito uurig:vlo pelos apar
te:: de YY. Ef.x .. mas vou retomar o fio. se me permittem . .. 
· "Note-se <"tu!:" ness~ outrora tão complicado capitulo ~ammáti
ca!. a -c:olloc:a~o ele pronome,;. uma· assomhracão para- moços c '-'e
lhps. não é ·.pos'sivel seguir-se' mais o raciocini•? inventado pela :ma
;:"Ínacão dR maioria elo,; :rrammaticolol{"OS. com a!\ cerebrinas re~ras 
de auracção elas partículas - uma e~pecie as5im da lei de Newton. 
ou. se~ndo a pittore5ca imagem do autorizar.lo professor Sr. Pau
l inc.> d~ Rritto. "tal com a giboia· attrae o inrlocente p::u:suinho ... " 

O Sr. Paulino ele Britto. _em ~.-uccessivos artigos publicados. 
el'!tre 190tí a 1907. na 1' Provincia do Pará'' . combateu o Sr . \.~
clido de FiJ~:ueiredn. João Ribeiro c o· proprio Ruy B:trbosa. ~os
tr:m clo a esses tre~ "~olias " da intellig-encia <Jue o preceifo.do mi-
11im.o rsfm'"<:•>. , qual ao lado das d~as outras lei!: glottolcgas: -: da 
fi.ra(•io dcr,t tmricos r a dr· aua!ogia . pres idem á.~ modificações · in
conscieitte5 e graduaes por que passam -formas e sons. tambem c!is-
ciplina e reg-ula a collocação dos pronomes oblíquos. .. 

O SR . FRAt.r•O R'\!\f.\T.IIETt: - Candido Figueiredo. al'esar 
d~ inmi7.ar o portuguer. falado no Brasil. consil'mOU no seu u!t:mo 
dircionario copiosos vocahulos da linj:';Ua hra.~ill" ira . clo portu~uez 
falado no Bra~il. 

O SR. AURELIANO LEITE- Sabe V. F..". que não l'<:J!is
trou toclos os vocabulos usados no Brasil . Ninguem ignora que te
mos ceuto e tantos mil. Affonso de T aunay, por calculo bem feito . 
demon~trou por o mais b aue po5suimos mais de cem mil vo~bu
los que não foram recolhidos por nossos diccionaristas. brasileiros 
ou portuguezes. inclusive Candido Fi~eiredo. . 

O SR. UBALOO RAMAI.HF:TE - Um escriotor do P ará. cuia 
nome não me accode. reuniu em uma memoria mil e tantos "1.0~3-
lmlo,; creaclos nc Bra~il. colhidos todos na!' obra!\ de Ruv Barbosa. 

(Trucou~r-rc 011tros a [111rtc.r). · • 
O STL Rtllf:IRO T-uKroR - O orador se r eferiu a Paulino de 

Britto . Para Candido Figueiredo. entretilnto. Paulino de Britto 
n:io vali~ por um alumno de primeiras letras. Quem conhec~ as 
obras de Candiclo de Fi~ueiredo. sahe da surra formidavel que d~u 
:~esse pswdo philologo. 

O SR. AURELIANO LEtTE - Não penso lla me!.1na fo:T.~a. 
ne1'11 os i Ilustres Deputarias. .Tanto a.ssim <lue estamos debat<>ndo 
esse J.: r<.nde nome de Pa.uli11o ll~: Britto. - · 

·o s~. )!AC:.-,LHhS NETIO :._ o nobre orador- permitte um 
Cll!l~ra-a..,;•rte ao Sr. Ribeiro · Junior ? · 

O SR . .-\URELTANO LEITE - Com tolliJ o prazer. 
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· · O SR. ) L\GA!.JJ.i.Es N ~n1o - O Sr . R ibeiro Junior é . nesta 
Casa, o maior defensor da lin1,"Ua portugu~za. pois elabora os seus 
tliscur~o:, em pcrtuguc:z quinht:ntista .. 

O SR. AUREI.lAl'\0 LErTE - Suhs::revo o conrra-apa~te 
do illu.st•·c collq~a, Sr. ~·[agalhãc:s Ketto. 

h:ço licença para pro::a:guir. 
Assim, quando em Portugal o;: J:l aqui n•> Brasil, dizemos. por 

e-.;:fmr-lo il llt~cipando o pronom~ ao \'e rbo : Todos !Ir r falaram . 
:l!u-itu k /mll,'llfu, Qzwnciu te rcliru!i r N<iu h· L'I.'HSUrt•. au ill\:~s 
de: Tvd(Js falarum -/ht>. Muito iomcuto-tc, etc -~- é por uma economia 
ele esfon::o- As l ínguas romanicas ·caminhan~ cmpolgaclas pela lei 
(lo mínimo e~torc;c,- r-ara a oxitollnçiio. d~· :ma,; ralav·ras. _li :;e Jo::u 
;;;so· com o francez. O nosso idioma dirige-se nesse rumo. E. já 
o;:stá pelo st::u g<mio ·e caracter muito mais proximo elo termino qne 
() italiano e o castelhano. onde ainda permanecem abundantemente, 
tal · qual . no latim, os vocabulos t:sdru.xulos ou proparox:ytonos. 

Phenomenos regidos · pt::la mesma lei . constante ob~ervam-se 
taml>~:m. mais t-m Portugaf quo;: no Brasil, na pronuncia.~;ão das YO

gaes. como fazem notar Pacht!Co da Silva e Lameira de Andrade. 
Uizemos imjt<·rador, coroa. etc ... 0,; portugut::z:!~ talam: im/"ru 
dor, c'·rr.u .. etc .. .. 

l{;l<;il feita e de grande e assignalada e1~eõgia. o portu!{Ucz. com 
a articulação mais ruclo::. mais clecidida, mais Yigoro:::a. aquelles phe
nomenos t: ;;ua~ lei:; são mais facilmente ...-eri ficado:; no ~eio dr:>se 
grande fOYO .. 

Aqui· no Bra~il tah·ez ~or n:orh·os polare,;, agg-randa~ por um 
nacionalism<l mal comprehendido: ainda se prett:nde resistir n e!';:e 
arranco. ;-, essa íon; a indomavd. 

O $R. RlliEt~o }l•NIOR - Peço li~:ença para di\'er~ir. P resi
samente a medula do nacionalismo está ahi. na língua hrasi!eira . E' 
a minha opinião. · 

O SR. AURGLTANO LEITE - E ' opinião re:opcita...-el. ma~ 
e1.-i qun I discordo . · 

Não vemo:;, o que occorre com a no:;sa g-raphia? )ie;:ta al:ura 
do st:cuio. depois de um cinqut:ntcnario ele tentatiYas contra a ;mar
chia c para a ::~implificação e ·unificação da escripta. não vt:iu o 
.nos...;o nobre constituinte de .H. ex-abruptamente.' desobedecer a essa 
lt:i de economia. pretendendo que se \'Olte a gra.phar como na Con
:;tJ:u:;;;; ,, de 1891 ? 

Mas essa lei constante do mínimo esforço reina no espac;o e 
no· tempo . Fracos são os que desejam :lpor-lhe obstaculos. Acaba
rá t:lla a:;:;im nos arn:batando . 

O e.--.;:posto por ultimo, em torno da materia dos pronon:e:;. 
t11mbem não justifica a mudanc;a do nome da nc~~a língua. ;nas 
explica nma certa di;;semelhança prosodica. entre Portugal e Bra!iil. 
Prosódica apenas, não syntactica. porque a collocação dos pror:o
mes, aqui ou ali. dentro· da phrase, como se -du, tambem 'não con-
-stitue em rigor uma variação de synta..w. . 

Parece assim que a lingua é commum. a despeito de constan
tcmt:.ritt: lhe a ccrescentarmos nós os brasileiros novas e copiosas 
expres~ões, (o illustre Sr. Affonso Taunay. como referi ha pouco. 
laia: em mais de 100.000 ( enriqut:cendo com o nosso dy!1ami~mo 
de Povo em fonnaçã:> o seu patrimonio '1.-oc..'lhul '! r . 
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O S):. C. .. RJ.os Rr.tli - E' por isso que V. F-"X- vae. p~rdoar 
as dn•ers-encias: em asswnpto de língua, vac ao sabor de cada tlm, 
cada qual acceita o que lhe appetece ... (Risos) . 

O SR. AURELIANO LEITE - Para se ter um iiléa :~!:lra 
do progrel'so fonnidaYel de palavras novas . . feitas no Brasil, l.lasta 
comparar o calculo do Sr. A. Taunay .com o .minguado diccionario 
de brasih:irismo organi1.ado. 20 annos antes, pêlo ~ab_i_o João Ri
beiro. Recorrendo á~ ohras dos escripton:s anterion:s a 1910, J. 
Rilx:iru uãü culheu em todas ellas. da. autoria. por e:'<emplo, de G . 

. Dias. Alencar. R. Theophilo. J, Galeno, Rod. Can-a.lho, J. S .. da 
Fonseca. França Junior, Cornelio Pires, F. Tavora, Jnglez de Sou
za. mai:1 de 500 vocahulos . 

Com ltaldade reconheço esses factos. "Mas não vejo nelles ne
nhum aq;umento ·a mail' ~ara que se considere a língua differente. 

PrJrtugal irá talvêz recolhendo os mato!riaes novos com que 
v~mos avo-lumando o · Jexico. · 

O SR. RrBF;(RO Ju~JOR - A ·inexistt:ncia· de um diccíonario 
da lín~ua brasiltir:1 não prova de fôrma alguma a inexistencia dcs
l'a língua . 

O SR. AURELIANO LEITE - Pro'-·a a sui inutilidade·. 
St houve~~e nece~;~icl~de desse diccion<u·io de língua brasileira, já 
o. teríamos. ·r-emo~. eiTi compensação, diccionarios da lingua portu
;.,'lleza. íeitos aqui ou em Portugal, indifferentemente. 

O Stc CJ\RLOS REIS- ~ ão temos_. n~ lingua portugueza, mes
mo um diccionario prosodico . 

() SR. AURELIANO LEITE- Não o:; temos perfeitos. mas 
· vs temos. . . O proprio diccionario de Candido Figueire<io i! pro-
. St)dico. · -

O SK. RillElRO ]r.;KJOR - O nobre orador conhece o vocabu
lõtrio de Rodolpho G&rcia ? Juntem-se a elle os cem mil e tantos vo
·cabulos a que V. F.x. alludiu e se terá um vocabulario da língua 
brasileira. 

O SR .. :\Ultl::LlANO LEITE- Os cem mil vocabulos colli
~idos pelo Sr. Affonso TaUI141.y já comprehendem todas as pala-
..-ras e:.sencialmente nacionaes. · 

O SR.AM.\:SOO For---rEs - Não regil'tradas . 
. O SR. AURELIANO LEITE- Não registradas em diccio

nario$ portuguezes e brasileiros. O dicdonar io de Rodo1pho Gar
cia é um vocabulario á parte, que nada representa em face da vas-
tidão do patrimonio vocabular do portuguez. . 

O SR . C.f\RLOS R~::1s - Se temos uma Academia de Letras, 
cnh.111lo que _ta.ntbem deviamos ter uma Academia de Prosodia. . 

O SR. AURELIAJ:ISO LEITE- E' realmente um descuido ... 
A língua, pois. apesar desse augmento c_onsideravel na:> di

mensões do seu vocabulario. mantem-se commum, visto que não 
possuímos um diccionario á parte. para uso privativo, assim : como 
não dispensamos em o nosso e.-._pressar, os termos genuínos_. _ : 

Consequentementc ba de continuar a ser oommum a denomi
nação dessa língua, ·verdadeiro padrão- de glorias de duas naciona- · 
lidadts. · 

:\rgume_nta-se com haver dentro do proprio Portugal um 
li\--ro do Sr. Motta Assumpção. c1ue tem este titulo: Origens e or
thÇ~gmplria. da lingua qra-silcira. Não o contesto. Mas elle deseja 
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·referir-se com certeza a esse expressar do nosso puvil~o. t!Ue ha 
pouco cr itiquei . · 

Todavia: nãn é esse o idioma a que se pretende chamar lingua. 
brasileira. mas sim aquelle em que oram · os membrO$ illustres do 
Parlamento Br2sileiro e se compõem os livros e os jomaes publi
c.ado5 no Pai7.. o ·guc redundaria numa e:'<poliac;ão inqualificavel. 

O Sr. Frederico Trotta. partidario da /ingua brcrsitrira., em 
ahono- da ~-ua these defendida no Legislativo do Districto Federal. 
im·oca a autoridade do Professor mineiro Sr . Arthur de Olivei r<~ 
Roclriguc~. que. em notavel concurso recente. àborda as numerósas 
divergencial! e.xistentes entre o linguajar de Portugal e Brasil. 

~tas é o mesrnu profes~or citado quem reconhece em paragra
pho aiJaixo. q11e não se deve adaptar invnediatameme P.ssas dh·er
gcncins. mn!: :tcceital-as ou rejeital -as os mestre~. conforme o me-
reçam. com o pcusamcnto na li1~911C r na Pa_tl'ia.. · 

·· O S~t. AM.\:\DO FoNn.s - Os philologos brasileiros. de 1910 
p:ua cá. os philologos modernos. os que comprehendem melhor o e·s
luclo das linguas vivas. estão tendendo para acceitar todilli as moui
ficac:;õc:!S chamadas " vícios de linguagem" . pelos philolo~os mais 
.... dho!'. João Riheir!). por exemplo, pleiteando se chamasse de hra-
sile ir~ a nossa lingua. . . ;, 

O SR. ~1.-\G.-I.LTIÃ.Es NETio - Não apoiado . 
O S1t. A:II ,\NDO FoN'l'ES - Está no sc:n l ivro "L in :rua :-.:a-

cionai". . 
O Sl<. :vucAt.RÃES Nr.rro- Não está. 
O S1c AMA~Do Fo~TF:s - João Ribeiro chegou a dizer. in

Yocanclo o exemplo de Hoppert.' que dc:<ejava s: chamasse a língua -
norte-americana '1 estatish language". que se mudasse a palavra 
·• portuguc:za" para " brasileira". : 

O SR. M"G~LHÃ'ES Nmo - João Ribeiro escreve: " poder
sc-:a dizer'~ e termina: " não vou até lá" . 

O SR. Alluxoo F o:o;TES - Está escripto . ~[ais ainda : Ante
nt'r Nascentes. que é hoje o maior philologo brasileiro vivo. accei
ta todas essas modificac;ões, corruptelas e pronomes n1al collo
cados ... 

O Sk. )f...GAJ.R,\ES ~f.TI'u - Antenor Nascentes cotneç-d. seu 
!ivro com estas palavras : "Nós somos um Paiz que não tem lingua 
proprin". 

O SR. CARLos R!!ts - Otama de nacional c acceita. nessas 
corruptelas. os princípios das vozes exotonicas da linguagem, que 
muitas vezes a modificam. Exemplo : " apiede" por "apiade'' . 

O SR. AURELIANO LEITE - Mas me deL"<em. por favor, 
o~ nobres collegas continuar o me? pobre discurso, pois a hora 
corre: .. . 

· Ora. os mestres da língua no Bra.sil. ou. sejam. aquelles que 
pr.ocuram manejai-a -com perfeição. repellem a maioria dessa~ .tli
Yergenc:ias. acoimando-as de coudemnaveis · corru~ões. O mesmo 
phenomc:no :;e 1iassa na Arg'entina. nos )'..Stados 'Unido~, no M~ico, 
nC' Chile:_ em Cuba e demais paizes das tres AmeriC<ls. onde o ue~e
jo geral é não se afastar do tronco elas línguas respectivas . 

De mai:!' a mais. tenho para mim que certos facto~ de lingua
gem não :seguem mais tanto o velho 'norte: Com effeito, a tendencia 
antiga dos povos era fechar-se cada um dentro de suas fronteiras. 
·I solados uns dos outros. 'l fala que os separava adquiria cada yez 
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mais os seus característicos proprios. A .dia.lecr.ação, mesmo Jen
\1 o <lt> certos ... ~enso~ paizes. apresentava-se mi.ito mais possiveJ, 
pelo isulamt:nto e distancia em que se vivia. Sirva de to.xemplo o 
i:,rasil. com a.,; suas areas quasi astronomicas. separados longan-cn
:c os E:;t<.dos. qua,;i esquecidos uns dos outros. 

HojE:, por~m. o rumo parece: que cambiou. A tendencia mo
d,•ma se me digura diamctralm~te opposta. Ahi estão o radio, 
a ttdevisão. a <•"l.'tac;ão. o cinema. o autotno,·el e. o que vier atraz, 
a appro)o;.imar cada vez mais .os pai7.e-S. a desiusular os po.\·os. que, 
num crcscend:>. vão perdendo o seu mysterio, as suas originalidades. 
a~ suas peculiaridades, o sc:u pinoresco, num marchar para a · uni
,·c:rsaluação. ou a internacionali7.açâo. tàn temida ci:ls doutriu;c; de 
Hitlc:r t: pela qual este responsabiliza antes de qualquer outro- 11\Cti
vo o gcnio ou c. espírito judaico_ 

Não affinno um de,-ejo. mas ,·ejo '! ouço o rolar para essa _tli
recçâo. Putlemos retardar ·o acontecimento, nu~ca impedil-o, "jiunais 
b:!rrar-lhe deiinith·amente o cáminho. ' 
. Já se não ·mostra rev~t1cla das córc::~ de uma grande utopia a 

préga.ção de. uma universal confederação política. J:i reina na ter
ra. uma confederação espiritual . .. 

":Xlus ·para quando ~5S.1 confederação politica? 
Para -daqui a cem. duzentos. trezentos annos. Mas para um <!:a. 
!Sejamos nacionalistas emquanto pudennos ser, mas não des-

prtzemcs a verificação de uma realidade, remota entbora . 
S;:;, Deputado~. a perspccti\·a actual, e muito mais de an1anbã, 

não ~::erâ pois t. dialectação. como no preterito, mas o d~sappareci
mento de: muitas lingttas _ 

T euha.-se a~ntla ~em \'ista o factor economico, avassalando tudo, 
que impõe o idioma do povo que a elle serve. 

O in:;lez. o allemão e o castelhano e:;tão dominando o mundo. 
A autoridade inYocada pelo Sr. Trotta calca as suas couclu-

3Ões em hases J'éll;Sa~las. Ella não procura ver o phenorneno de hoje 
c de atuanhã, não localizou a sua possibilidad~ num 1llcio ambiente 
no,·o, nuill campo vivo e actualizado. 

. Sr- P:-esidente. não encontro argumento que autorize a mu
dllnlia elo nome da língua geral que falam os brasileiros. 

Se ap~na~ lu,;a nasceu elln e :;ó lusa continuou u~sué o seeulo 
XTL qu~ é a quanto "remonta a ancianidade do patrio idioma. 
cujos primeiros documentos extrahiu dos codices archivaes João 
Pedro H.ibeiro". até ao seculo XVI; dahi por deante, encerrada es~a 
pha!'o; que ~s philclogos chamam o so?gundo pcriodo Ó1~ o irt>iodo 
u.rr:lraiL·o d(l l.i;t;ua, em que as fom1as syncretia& determinadas pela 
incerteza c o$ciUação prosodit:;is eram numerosíssimas, pois num 
me,;rno documento, escrevia-se: .cl>'mo c q 1101110, abade c abate,. f u
n :m .e foram., :ma e so. e assim .numero!!O!S outros vccabulos; encer
_rnda c:,.:sa phase em que a língua chegou a confundir-se no reinadó 
de D. Diniz. até 1345. époéa dos cancioneiros. com o dialecto gal: 
lego; encerrada es~a phas~ em que a lingu<!- attingiu maior poliruen
to, ti~ 1400 a 1500. com .os chronistas F ernão Lopes, Gumes ·Eanues 
<!c Zttrara e Ruy d!l Pina, segundo Carlos Pereira, encarregados 
p()r D. Du:u:te de pocr C.Jir caró''Y''u _as estoria.s do.~ •reis, q11c an
_tyyumcntC' em P.ortugal f orum.; c esso m.esmo, .os "granáes fcytos c 
o!tvs de 111/L)' n·rtuosv c de .gra.mks 'Vcrtncks, ·c!-rei ~cu senhor. ·. ,ç 
/•atir.·' ·_: .ur)ta vez fechado esse. cyclo elo · portuguéz- an_t_igo •a_ ·qt:e 
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muitos d1amam anticlassico surgimos nós os brasileiros. com os qui
n.hentistas do :;eculo XVI. que disciplinaram a língua. ao infh:xo 
elo renascimento das letras classic-.ts greco-latinas. ~levando-a ao es
plendor com que se ostenta hoje entre a$ suas irmãs. 

O idioma portuguer.. pois. do . anno 1500 de ~osso Senhor 
Tesus Chri~to <·m deante. pertence-nns tanto quanto aos lusitanos. 
· O SR. Rm,IRO ] u N toR - Se existe a posse que V. Ex. sub
J!nha cot11 a autoridade que todos lhe reo:onhecem. eu lhe peuiria 
traduzisse para este plenario a s~inte phrase da lingua portugue
za : ·· Aç.ós o derric;o. o impedido e a ·conversada foram recolhidos 
á ~$quadra proxima. " f sso é língua portugueza. (Risos ) 

O SR. AURELIANO LEITE - Pediria licença a V. Ex. 
para não fazer a traducçào. porque o tempo ~ curto e eu pretendia 
ac;~IJar es:a dcsinter~s;ante pec;a orator ia. ( .Vão apoiados. i 

O St<. RiBE!RO fuNlOR- Vou escl<~.recer: 
. . ·:Impedido''· se chama. ent . Portu~L a onl~nanc;a militar. 
"Conservada" é namorada. "Derric;o·· é o "que. na nossa lingua
~em \'Uig;1r se ent~nde por "azeite". ·ou namoro abastardado. "E~
qua~lr·a" é dd~gacia de poli c ia. 

U SR. AURELlANO LEITE - Trata-se de particularidade 
exis:cntc em Portugal, como em qualquer ;outra parte. 

O S~t. RtBto:JRo Jt;NtOR - Respondo ao nobre collcga n:mct
tendo-o ao mais helio e::criptor portuguez contemporaneo, qu~ ·,e 
chamou Ahel Rotelho. 

O SR. i\ti. .. oAt.HÃ~:s NETTO dá um a~arte. · 
o St:. Rrl!F.~RO JuxroR - Parodiando o tlOI>re D:=putado s~

nhur ::Uag-ctlhã~ Netto. direi que discutir philologia não é tã·o facil 
como discutir politiquice . 

O SR. AURELIANO LEITE - V. Ex. diz isso por ver 
a difficuldi!rle em que e!\tou ? 

O Stc RlllEl Ro Ju~IOR - Não Apoiado. 
O SR. CARLOS RErs - Faço. até. um appello aos nohre;:c col

lc~s. afim de que deixem V. Ex. prose~ir. Cada um deire~. ~n
tretanto. quer transfonnar-se em galã da pec;a oratoria de V. Ex; 
(Trocam-Si! not·os apa.rtr.'") . 

. ü SR. AURELIANO LEITE - Sr . Presid~nte peço a 
\ : . Ex. me mantenha a palavm. 

O SR. PRESIDENTE - Está tom a pala\'ra o Sr. Aureli:mo 
Leite. 

O SR. AURELIANO LEITE. - !.l(ão pretendamos de,llatu
r:\1-o. o nosso idiomél. desnaturando-lhe o nome. .~ntes s.igamo~ o 
con~elho elo grande mestre moderno de philologia. \Villiam \Vhit
n~y: cnriqneçtnnos tt linguagem que 110s foi tra-1tsmillida. 

l\·Ias. Srs. Deputados. derramemos ·os nossos olhos para fóra 
de:;ta Casa. çara a immensidade de nossa Nação. De todos os· la-
do;; vem justo clamor contra o proiecto. _ · 

· · Sente-se no · Paiz <1. necessidade ele um instituto de philologla, 
tJ'ue rcuna os espíritos de alta cultura desse magno assumpto. a qu~ 
r~ Universidade de São Pau! o parece que vac agora rledicar-se. · 
:. E j á que refiro .o nome ela Universidade de·· São Paulo. vou 
:antuem rep1 oduzi1 a opinião (lo nota v~! scientista a d!a ligado, 
Rebello Gonçalyes. recolhida -pela Agencia Havas: 

"Quanto aos sentimentos de nacionalismo. que inspirar:lm .. o 
prQjccto e que têm de me merecer. na minha qualidade de cstrang~:i· 
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ro _e hospede-. inteiro acatamento. falta-me o direito de comn:en-
- tal-os. Isso é materia de que só brasileirqs. ~evem ser juizes . Se 

me pecle, poréJT!. u!lla _opiniã,o cultural, tenho de declarar, como. pro
íessor dt: philologia, que a expressão " língua brasil~ra" é falha de 
base sci~mi fica soh v a rios aspectos: . . . 

. Porque está. longe de convir á. noção de "língua", que não 
póde sujeitar-:~e a arbitrar iedade de designação, só por um idiotr..a 
se transmitti.r de um logar a outro . 

Porque as alterações locaes de phonetica, desde que sejam na 
ll\aÍoriâ superiic.iaes.- - como succede na maior extensão da fala 
brasileira ou até np portuguez de Portugal, - desde que não tra
gam o desapparecin.tetrto tlt: ~it9s ·sons ou um systerru~. amplo de 
novos phenomenos, só podem constituir dialectos oq, falare~, nunca 
uma lingua nova; · . · . • · . 

P orquç a variedade dialectal brasileira, apesar de grandt:, uio 
trou.'\.e independencia · official nem foros de cidade a um dialecto 
'Ju:tlquer .. antes c; sobrepujada pela acçã,o da lingÚ.a normal. que se 
fala. s~. ensina. se mantém. embora com vicissitudes, no jornal e no 
livro. e continúa a ser essencialmente portúgueza. · 

Porque não b<L~l. á caracteristicà de brasilianidade. as pa
l;wr7~s d~: urigcm tupy, r•ue lexicalmente só vieram enriquecer, não 
alterar. a lingua. e que phoneticamente foram ''dominadas" por esta, 
não. "dominadoras" . · 

Porque. se ;~.ttend,.,rmos ao typo médio de linguagem no Br.:tsil, 
silo insufficietttes á mesma brasilianidade quaesquer diminutas mo
dificac;ões . de synta."e. uma ou outra particularid.áde morphologica., 
algumas novidades na variação le."ical, algumas poucas acquisí
<;Õe$ d~: vocabulario, innovac;ões estas para as quaes não faltcim pa
ra1lelos até na Metropole do portuguez, e . que não lograram pois 
abalar a contc.,"tW'a grammatical do idioma. - seu esqueleto e sua 
iorc;a \'Ítàl , .. 

'!Que são verdadeir;Lc; estas tCUÜt:S- asse\'era o professor Re
bello GonçAiv~ - confirmai-o-ia., por certo, a sciencia estrangeira, 
no caso de triumphar .o projecto em litígio . Mostraria ainda, ella 
mesma. que a expressão "língua brasil_e.ira" é incompativel com a 
expressão "p)lilologia pomtgueza" ou coUI a ,;ua eqtrivalente "glot
tologia portugueza'1, ambas scientificamente appl~cadas ao estudo 
d:l língua no Brasil e do Imperio Luzitano . E mostraria por tudo 
isso. que a literatura brasileira, professada ent varias universid:ldes 
europ·eas - cultivada em Hamburgo, Colonia, Paris. Lisboa - é 
imposssivel de ensinar sobr<; uma base que não seja o .portuguez, 
acceitt: nominal e realmente como sua materia linguistica". 

"M:L" isto e muito mais - conclue o professor Rebello Gon-
. çalves - está já, aiinal.' reconhecido ;_ foi já sentido, quando não 
affirmado. por philologos. escriptores. professores e jornalistas, 
IJUt: feli :?.mente se contam no Brasil em qualidade proporcional ao 
numero . Se tal não succedesse, nem se e.xplicària qu~ em São . 
Paulo. ao ser publicado. o meu project~ do Instituto de Philologia, 
o~ yoto3 ele concordancia visassem sobretudo, com sinceridade e ca
lor inega, ·eis, a · primeira - plana que concebi .para o . estudo da 
lingua portuguaa" . · 

. l\-ledite~se nesta serena mas com·incente opinião . de um · d'luto 
na m::tteria. 



Cânara dos Oei)JtadOs +Impresso em 28/0112015 15:46 + Pág na 71 de 76 

- ~3~ _-

;vias il. íalta de uui insrituto· de philologia no Brasil. a(Juella 
nÓhrt: éasa a quem mais cabe -zelar. deste assumpto. a Academili. de 
Letras. tão brilhante e tão util, J11anif~sto)l-Se pE;Ia. totalidade de 
:;eus membros p~esentes co1~tra a idéa aqui em discussão : . Não são 
assim só o5 votos de Fernando Magalhães. Gustavo Barroso, Lau
delinu Fn:in:. AHunso Cdso, Olt:gario ].:larianno. ·Adelmar Tav-:nes, 
'A fionso Taunay, Oaudio d~ Souzá'.' Felix .Pacheco, Rodrigo Octa
vio. :\ franio Peixoto. Ramiz Galvão. Roquettc Pinto, Octavio M'ln
g-... heira. . . que impugnam a icl~a :· -foram todcrs os imlllOrta.es pre
sentes contra e lia. todos fulminam a 'detestavel lembr'ãnça. Fóra da 
Academia:.. · 

O SR. RmErRo _kKIOR- Eu -ped_iria licença para pôr de salga 
a aurorid~.de da Academia de Letras nesse sentido. por isso. que .. .' 

. O SR. AURELIANO LEITE _: Então, V. Ex. nega, por 
e;:@ fon11a. o unico instituto do Brasil com aut&riclade para dizer a 
ultima palavra sobre o assumpto ? · . 

O SR . .ku1.EIRO TUNIOR ~ V . Ex . não deixou que eu termi
n:'lsse meu modesto pensamento. N e~o, ou melhonnt:I~te, peço l i
cença para discutir essa· autoridade, por isso que essa mesma Acà-

. demia não apresentou em publico a unica flamn~uln que poderia re
conmlcndal-a á. estima e á consideração .ios estudiosos. que seria 
a publicidade . áaquelle vetusto diccionario. que está .preparando 
tle:.-cle iJI i/lo tcmporc, e que seria o marco inicial de nossa campa
nh:J., vara a qual V. E.". está concorrendo brilhantissimamente _ 

·o SR. AURELIA-l\10 LEITE- Muito obrigado ·a V. Ex. 
Xão encampo. ~ntretanto a cen_sura de V. Ex. á Academia de Le
tras. que:. no meu enu;Úder, tem prestado· brilhantes sen.;ços á lí-
t~ratura e á Iingua·. · · · · 

Fóra da Acadernia, dí?.i~· eu. a ·repulsa não se apresenta menor: 
Cm dia ciest~ me cai ~am sob as vistas pt:riudos vehenu!ntes do e5: 
criptor, Sr. Ame_rico Facó. combatendo e..xpansões jaeobini~tas 
contra ·o idioma· do Paiz. Não resisto á tenta~ão de· reproduzil~os: 

."A· illusão política. entre tantas. faz delira:r os homens.- · 
.. Alguns sc.nha_m que deveríamos crear por nós mesmos; para 
uso inuncdiato. uma língua e."clusivamente brasileira. "óutran, que 
nos não t:..'<puzesse a duvidas e supposições estrangeiras- como povo 
qu~- falásse e escrevesse uma língua de emprêstimo. _: .E imaginam · 
q\le pocleriarnos forjar. essa "língua brasileira", que fosse ·no· do- · 
minio literario a firmat:;ão de autonomia absoluta. apagando ~ara 
·s~:mpre a possível suspeita de que a autonomia política não -nos .ha 
emancipado sufficientemente na dominação portugueza ! ·Att:tude 
anti-inttlltctual. E..-caltaçiio ingenua. Sentimc:otalidaue m,t! or!e-~-
Jatla· a :a.usencia de virilidade_ n~oral_ : _ .. .. 

·. Antes de tudo. nós somos :1: nova raça surgida. da portugu.eza, 
se .1! possível upplicar a designação de ·raça a·_qu3.lqu~r dos 'conglÕ
meradps nacionaes da . Europa e das · Americas, fonnado. ·cada um 

·por êl~mentos . C:tlm_icos diversos: e esta realidà4e :ir:lpl!ca a accei~
ção. de · tudo que clella decorr~ . . A nossa força estará mesmo ~ 
quc,:rer' e proclamar: a verélacJ.e. em vez 'de 'récalcal-a, . c_omo . se 'a ne-
gação fos5e capaz de supprimi·r o facto . · :. ·. · · . 

. ·. ·Nossa. hem n.ossa. é c::lla, uo el}tanto: a Üngua dÓ berço, l1er::· 
dada e gÍ!ardada ·pelos creaclores da Patria Brasileirã : Tanto quanto 
os . portugüézes . contémporaneos, nós temos o mesmo direito de ·nos . ., 
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t:mbalar 11ü modulação das suas vozes, guardai-a e zelal-a. come- o 
Inço mais forte da cohe!'ãO da persistenc:ia h.ilttorica do Brasil" .' 

Por todas as lt<las vozes sensatas tambem falou a imprensa 
desta Capital. coadjuvada por quasi todos- os jornaes do Norte, 
Centro e Sul do Pai;:. 

Vivaldo Coroacy, que aqui no Rio é um dos espíritos e.xt-o
nenciaes do jomalismo brasileiro. e que resume de cer.ta fórma o 
pensamento de sua maioria. assim se expressa em certo ponto) de 
um ll)ugo e fulminante libello: "O argumento invocado pelos · auto
res de peregrina iM.a. ele que no ·Brasil foi incluído no vocabulario 
da I i ngua um graude numero de. pala v r as que .não se· usam em Por-

. tugal. não se mantéDl de pé_ em face da philologia. Nem as pro
prias "ariações dialecraes s.'io b&stantes para cc:;stituir uma língua 
distincta. O CJUC caracteriza a di fferenciação entre dois idic•-nas 
não é um punhado de divergencias .no vocabulario usual. E' a es
trÜctura dos mesmos. O facto de em Portugal dizer-se "talho" e, 
no Brasil. ··açougue". de lá chamar-se "mer'ciar ia" ao estabeleci,. 
mento qut cá se chama "armazem", "emporio" ou "venda" . ccn
icrme as ngiões. não é ba,;tante· para distinguir duas linguas, · CIJ"llq 

.•ão o é o a~;rupamento ~de vocabulos de origem tupy com que 1!11-

riq.•ecemos o d1ccionario''. 

De São Paulo. do Diurio Popular. tão caro ao mett coraçiiu, 
vem este= !.'rito de nacionalismo: · 

"A lingll,: brd.sildra é mais um desses subterfugios para de
terminar confus:...'. Invocada sob os auspicios do nacionalismo, a 
$U3 f_inalidade secreta é exact3.J!lente o opposto, porquanto se trata 
de destruir o \"inculo ·mais forte das ..-o~.rias circumscripções na
cionaes." 

Se voltarnlos 'um pouco ao passado, topamos logo com a ·alta 
· autoricl:ldt: de Joaquim Nabuco. dizendo em celebre discurs~. quan

do fazía na Academia de Letras o elogio de Maciel Monteiro : "A 
lingua portugue-a ha-de-ficar per.petuamente pró-indit-iso entre 
l)rasileiros e portuguezes. 

Antes. já affirmára o preclaro pernamhucano que a lingua é 
um instrumento de idéas que póde e de\·e ter uma fLxidez relativa". 

"Tudo precisamos empenhar para acompanhar os trabalhos 
· cios que se consagram em Portugal á pureza do nosso idioma, a con-. 

servar fórmas genuínas, características. lapidarias da sua grande 
. época.'' 

Quasi na mesma quadra. Ola\'O Bilac, o emerito idealista da 
potencia e cohesão da noss.'l Patria; justamente quando mai~ se ac
tt?ndia em :::eu peito Q fogo· brasilianista. 'expressou-se ... reverencian
do a "linguagem ·vemacula: "E.' indispensavel que, constantemente. 
~eja defc=ndido e prot~gido o ~osso idioma. Já disse. um dia. e todos 
comprehendem ·e professan1: o maximo prçblema da formação da 
nossa nacionai idade -é a assimilação dos elementos .adve-nas; que 
e,;tão · fecundando c: enriquecendo a nos!;<! ter.ra ." _ · _ 

.. Porém _ mai:< (Jo que esse .trecho de pros":- · canta _o S•)netc co- .· 
nhec:d .s:rimo oue a chave de ouro destes versos encerra: · · · • · 

. · .. ·.· 
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<.Amo o teu \·iço agreste ~ o teu aroma 
De virgens ~~:lvas e de oceano largo 
Amo-te ó rude e doloroso idioma, 

Em que da voz materna ouvi: - meu filho ! 
E em que Camões chorou, no exílio amargo. 
O genio sem ventura e amor sem brilho." 

Dc:pois da voz de .Bilac. qu<tlquer palavra a mais do orador, 
m:ste p<tragrapho, desafinaria a tecla sublime. 

Pus~o por isso ao asp~cto sentimental. 

ASPECTO SEXTI:\1ESTAL 

JuÍgc conhecer iniimame.nte Portugal c: os portugut:zes . . 
?\a companhia de uotaveis brasileiros Vt:m1aneci ct:rca de 7 

mez.~:s t14quelle bello paiz. para ondt: fomos levados, ao findar c!os 
tr~s lllt!Zt:s heroicos da Guerra Constitucionalistâ. 

Lembro que não era a primeira v t!Z qu.: homens politicos do· 
Brasil n:corria.m it husvitalidallt: do puvo l·lso. · Já c:m 1893, o almi
rante: Augusto de Castilhos. filho do grande poeta Antonio Felicia
no de Castilhos, a:.:•lava em seus navios de guerra., ancorados na 
Guanabllr-.:~., as figuralõ vençidas da Revolta. da Anm\da e as con
duzia a Portugal. que: as recebeu e Ines deu casa . . sustento' e carinhos. 

Daquella ·feita. como desta. vez. quasi que se poderia dizer que 
a pena redundou num premio . . . . · 

Quando re,"Tessei á Patria . fi~ em São Paulo, no Oub Portu
guez, uma palestra sobre a gt:nerosa nac;ão européa. Quero crer 
que todo:; ·O$ CotUpanheiros ue deportação subscreveriam as minhas 
p~tla,·rlls , mais <Iivulgadas largamente. não suscitaram uma só con
testação das cento e tantas personalidades acolhidas na Lusitania. 

~a minha palestr.t. narrei como Portugal no,; recebeu com hon
ras t amabilidades. como a grande terra nos captivou. 

Att: o ·seu proprio Governo. amarrado pelas conveniencia.s in
temacionaes á Ditt.t.clura Uusilei ra . no~ cumulou· dt obsetiuio~. dt 
que um delles foi a dispensa do pesado imposto de residencia taxa
dn para todos os estrangeiros. Tenho aqui a minha cedula para C.'>
llibrr. a quem o e.xigir. 

A populac;ão. esta mais <lo que os poderes publicos .. abriu-n~s 
o5 bt ac;os .. A fina socitdatlt:: e as classes pobres. associações e aca':.. 
tlt!nrias de ensino. a imprensa e o funccionalismo. o commercio, 
todus· nos envolveram de gentilezas . . 

Nào .quero .estiTar-me demasiadamente. Senãq.. haveria tle tlc:s
iiar aos Srs . Deputados um Tosario de episodio,; em que se mani
Í~tava esse. generoso acolhimento, o prazt:t" de hospedar-nos, o or
gulhô de nossa . presença em terras lusas. 

Todavia \'OU contar-Ihe!õ uru incidente: mn incidente sú, a que 
se. prencle o grande morto -paulista de wn dia .destes: 

" Certa tarde, em Lisbóa. fazend'o. companhia ao Dr. Pedro de 
. Toledo. toniamos um. automo\•el de praça. para uma Yisita. Ao ra ho, 

o venerando paulista. adeantou-se. af·im de pagar o serviço. o chanf- . 
fcur. tir:mdl'l o oonnet, declarou: 
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- Pennitta-me V. Ex. que lhe não cobre nada. Sei que 
V. Ex. é um l)rasileiro il!ustre e felicito-me pelo ens"ejo desta 
pchre homenagem qO Brasil .. . 

:\ emoc;ão do cha.uffeur era tão sincera que não houve como 
fugin nos á gentileza des~e rapaz, que nem o nome nos quiz dar." 

O Sl:. Dixtz ]L'NIOR - A esse respeito não ha duvida. E' 
preciso vlaja,r P.ara saber. . 

O SR. AURELIA::-:10 LEITE - Eu seria capaz de encher 
muitas. horas com . pequeninos ca:tos á semelhança do que descred. 
Confessemos que elles têm muita eloquencia . Portuga), senhores 
Depntados. qu~r bem o . Brasil e os brasileiros. tem vaidade e. or-

. ~lho ent que nós. comquanto uma no...-a e grandiosa patria. por 
cuja soberania elle tambem seria cap37. de verter o seu sangue ~e-. 
jamo$ o seu prolongamento. 

Penso <JUt: ningue;;m excede as5im os portuguézes no bra.Fi!ia
t~i::mo. ·.no nacionalismo do Brasil. São ··por isso os porrugutzes 
llõltdamentalmente anti-seJ:arati~tas. Ai daquelle que aE. no seu b r
mv~o Pai?., fal~ ·n:> fraccionamento da nossa Patria. Vale a ,ena. 
t::urar a este ~roposito · um successo pa!lsad:> com o inspirado poeta 
hra$ih:iro Guilherme de Almeida. 
. ·'Uma. pintora hras:i~ira de S. Paulo: D. Guiun)ar Fagundes, 
fez t:xpo;,ição de seu.;; beiJes quadros em Lisbô:t. Perante um es
colhido auditoria, pro:luziu o discurso da aprescnta,ão ·da artista 
o vale "citado: A primorosa pe<;a oratoria resumiu-se na exaltação 
(i: .s . !Jaulo. terra da artista. De. maneira que Guilherme. talvez 
f CJr esquecimento: não· se rderiu· uma só vez ao nome do Brasil." 

Fui te.~temunha do clamor com que os portuguezes receberam 
a uoticia ·desse innocente e.pisodio. · · : 

E-,ta iilu~tr:a~o de. como .os portugue~es seguem os nossos pas
sos .. de_ quanto se interessam pelas nossas . coisas. dá uma idé:1 de 
quanto não . terinm cll:s realmente sido feridos cou1 o projectn da 
lilr[llla br(lsilt!i:-a.. . 

O SR. BANDEntA VAvCR ... N -:- Tanto que nos insultaram acre-
mente em sua imprensa. . · 

O. SR. AURELIANO LEfTE - . F; po;;sivel ; mas duvido que 
cheg:~ssem a tanto. . . . . 

. .O ~R • . AoF.L~U•lil . RocnA - .O. ''.Diario de Noticias" foi um. 
E" sabido. 

O SR. AURELIANO LEITE- Se ho~...-e e~sas diatribes não 
;,ou solidario com, "ella$. . . _ 
.. () SR .• BANDElRA V AvCHAN - Não nos podemos deixar levar 
por o:sse sentimentalismo, na defesa de princípios sómente noss<l!.. . 

O SR. AURELIANO LEITE - E ' tambem um argumento. 
E:;gotei outros· aspectos rla. questão e tenho interesse em ferir. tam-
l>em .este. . . . . 

Pec;o a attêm;ão da Camara, porque \"0\1 concluir dentfo d-! 
do:s )ll ÍilUtOS. · • 

Re~estindo as ~iuha.-; palavras . ela t~taior sinceddade. assl!guro 
~cs~-5"r;;. · Deputados que ·não acredito em que. n~m um só dos h~i
Lhante.~ signatal"ios <.lo projecto hou\resse tido .a· ·intene<ão d~ ag;;r:l~ · 
Yf..r. com, ell!! fi .n.obre f!ação J:Ortugueza. Sei disso.. . ·· . 

o SR. BA~IlETR.\ v:o\\lGH.o\~ :-- C.omo signatario. dou o meu 
dt"po:me.nto. ,. 
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O SR. AURELfANO LEITE- ... mas os portuguer.es ~an~ 
gran1 assim mc:;mo ... 

Cu:>ta-nos tão pot:co. Sr. Pre3idente. re~peitar-lhe!õ a sensi~,ili
da(te e não romper assim. abruptamente. ·com o passado ! ( Mm"to 
bC'II~ ) • 

Não ,-ejo nisso diminuição para a no:-sa nacionalidad::. Somo.; 
senhores definitivos e integraes da nos3a emancipação. em todos 
es ..semi dos. 

1ncl i nem os ao passauu .~: á nac;ão amiga, n_ossa descobridora e 
nossa formadora !· 

Acredito que Portugal nos aina com todas a's Yera.5 das alm:ts 
porntgUc:r.as: E. na manifestaÇão ·cJelõlõe grande amor um ou outro 
dos seu,; filhos. ás· vezes. talvez se · exce(lam. se exaltem. 

Não ;;erei jámais · solidario con1 a~ velÍ.ementes reacc;õe:; que 
o projecto da "língua brasileira" teria leYantado c.:m Lishôa e no 
·Porto, num ou noutro jornal. numa ou noutra d;~.s figuras ,~ro

je:ccionaes que a terra lusa agasalha . 
. Mas as compr~:~:ndo e aié as. justi·fico: 

Longe de mim ainda a affin1lação de que Portugal. sem qae 
um portuguez a menos. seja amigo dos brasileiros . 
• Da. mesma fórm;~. não l'ustentarei I{Ut: (J'•Brasil. sem um brasi-
leiro a . menos. seja amigo de Portugal. 

'Temos inimigos. acolá. assim como elles os têm. aqui dentro 
do nosso immcnso Pair.. Aliás. para termos ini'migos acolá e dlt:S 
ÇIS terem aqui. basta. nós e elles. tem10s am}gos. uns. em terra; de 
outros. Não tem amigos quem não tem inimigos. 

Mas eu comprehendo e sei desculJ?ar as hostilidades que ~e di
zem haver rebentado ·do outro 'lado do Atlantico contra o Brasil 
e os brasileiros. 

Entt:ndo que se ellas n1anam dos nossos inimig-os. estão por si 
mesmas e.'Xplicadas. E o resto do povo. que é quasi a totalidade 
dos lusos. não pôde ~cr responsabili~ado pelas e;'\'plosõcs hysterio.:as 
dos nossos graciosolõ detractores . 

Se essas ·hostilidades. ao contrario. manam <la y:arte de um ou 
outro de nOSSO!> a fei<;oados portugue7.eS. tratar ·Se-á de ma ri i fesu.çãn 
partida do seu fundo sentimentalismo, da sua a ffeição, g~rando o 
seu orgulho por nós. · 
· Respingarão os Srs . Deputados. que os modos teriam sido 
rudes ... 
· · Eu éonte!i!arei·: 111a~ vêm da amizade· ! 

. E não me torrarei de accrescentar : duro é lambem o projc1.'tO 
da "língua brasileira" para o coraç§.o dos portugue7.es ! 

Comprehendamos esse processo de manifestação de \-aidade por 
u6s. pro\·jndo de um outro lu3o meno~ fino. e não nos dei:x~mo:< 
influir no' 3ereno julgamento do pro,iecto ~;ela as" t:resa !'1U~ r.or
Yenturà 1 evista o modo de ~er d~~sa affeição e desse orgulho. 

COXCLl..'S.i.O 

Sr. Presidente - a conclusão a que cl1ego ji est:í. e.'<pressa 
no exii'tne feito ·ctos âspectos da CJUestli.o . · 

Applaudo desassombradamente o véto do illustre senhor P~:lro 
Ernesto, governador do Districto Federal. qut: o seu legi,-lativo )l\s
timavclnlE:nte "df!.!õamp;;rou . 
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Repitlo o projo::cto. bem como quacsquer ~menclao; ou substituti
Yfl;; que clle venha a soffrer. ~e vin~ar o primeiro l~ruo da dis
cussão. 

O in.,trumento geral de expressão do sentir e do pensar dos 
bra.•ilciros f a lingua porn1gue7.a. A língua bra!lileira é a l ingna 
portuguezn . • 

Não rn~ julgo um douto; nem no::!'ta materia. ou em outra <Jnal
<Juer . ?\ão me con;;ido::ro um purista da nossa língua . Nem os Srs. 
Depurados-acre<litar.iam no contrario. . . Nos a ssumptos de intt:lli
~encia nunca passei dum mero diletante. (Nií.õ op01'aáo). dum au
todidatà. com · todos os defeitos das leituras dispersas. dos estudo!: 
;..em ~ysten1a . Se. totlavia. por um lado. falo ao Parlamento sem 
nenhuma autoridade. por outro. vejo tão transparentemente a sem 
razão do projecto 'Jue ousei levantar-me '\'ehementemente contra 
elle. 

,.l.,ssim entendi. assim fir.. Aqui lavro a minha opinião. 
Decicla a sen tempo o plenario' da Cama'!':.. (Muito bc·m. Pal

tlti1S . O nraJur é cmnprimeurado). 

Durante r cli sc;:urso do Sr.· Aureliano Leite. o senhor 
Antonio ('a1"1o:;. Presidente. cleix."l a cadeira da prcsi:~en
da. que ~ occupada pelo Sr. Eu"-aldo I.odi. 2." V!ce
Presidl:tlt~. 

b Sr. Presidente - Tenho sohre â mesa e YOu submerter 
:1 voto,; . os se;;roJintc." 

N. 1 

Requeremo:: que Seja a sessão de depois de amanhã. 21 de Se
tembro. destinada. especialmente. á conunemoração do . Centenario 
Fa-rroupilha. 

Sala das St!ssões. 19 de Setembro de 1935 . João Bcrc.-ltlo. 
- Pcciro Radtc. - Carl(ls Lu:. - .Bclmiro de .\!cdciros. -Eu-
-;•cddo f. odi.- Alberto Surck.- Diui:: Jmtior. -Xavier de 0/i-
-.·.:irn . - Arliurfo Pinto. -Abel dos Santos. -Pedro All'ixo -
Dr.od;rto Maio. 

N. 2 

"Requ~n::mus que a Sessão de depois de amanhã. 21 do 'corren
te. s~ja dedicada á comme~or~ção do Centenario Farroupilha. 

Sa.J'a das Ses~õe.", 19 de Setemb~o <.1~ 1935. - Acurcio Torres. 
Amara/. Pci.rolo Junior. - Ra.pltael Cineurá. - E. Teixeira 

l_r.il~ . - _.:( C.rrdo.~.J A,•rc.~. - Arlindo Pinto. - Ccsar Tinoco. 
- _lvlucrdQ Rillructwrt . .:._ Pedro RacÍic_. - Marti~IS v~as. 

_-\pprovados os requo::rimcntos. 
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O Sr. Presidente - Em obediencia ao \' Oto da Camara 
vou levantar a s~ssão, ~ designo para a de depois de amanhã. 21 
~lo corrente. a seguinte 

OkOE:\t I)() 111:\. 

Ses;;ão especial dedicada á cornmemoraçiio do Cent~:naric -da 
Revoluc;ão Farroupilha. 

Le\·ant:a~se a Sessão ás 17 horas e· 40 minutos .. 

117" s~!lsãn, em· 21 de SetemhJ:'o· de 1935, em homenagem 
ao centenario da Revoluçã .o .Farroupilha· 

f'RESIOENCIA DOS SRS. ANTONIO CARLOS, PRESJDE:\
TE; AGENOH. RABELL0·:·2." SECRETARIO. E EUVAL
DO LOD1 . 2." VlCE- PRESII)ENTE 

;..·~ 14 hor<~s . comparecemm os Sr.:;.: 

Antonio Carlo~. EuYaldo Lodi. .'\g-e1-.pr Rnhdlo. Gen~rcso 
Poncc. Caldeira de Alvarenga . · Edmar CarYalho. Claro de GodCJy. 
Ll\uro Lopes. Riheiro Junior. ::\1ario Chermont. Acylino de Leão . 
. \bguar Bastos. Fenelon Perdigão. Clementino Lishõa. Ma~alhãe,; 
de Almeida. Henriqúe Couto. Carlos Reis . . Eliezer Moreira . Go
tlofr.:do Vianna. Agenor .11omc. Hugo Napoleão. Adelmar Rocha. 
Pires <h: Gayoso. Freire de Andrade. Pliniu Pompeu. Democrito 
Rocha. Fernandes Tavora. Pedro Firme;(a. Humberto de Andra
de. José de Bo•ba . Figueiredo Rodrigues. Jehovah Mot1a. Mar
tins Veras. José Augusto . Alberto Ro~;elli . ::\lathia..; Freire. He
rectiano Zenaide . Samucl Duarte::·. Ruy Carnei<o. Souza Leão. 
João 'Cicophas. Rego Barros. Arnaldo Basto,;. Adolpho Celso . An
tonio de Góes. Domingos- Vieira. Arthur CaYalcanti . Heito• Ml\ia . 
.-\.Ide Sampaio. Teixeira Leite. Ü3waldo Lima . Humberto Moura. 
Simões Barbosa. Emílio de Maya . Orlando Araujo. Valente de 
Lima . Fernandes Lima. ·Sampaio Costa. Deodnto Maia. Me!chi
s~dek ~lente. Amando Fontes. Barreto Filho. ~Janoel Novaes . 
Clemente :;\lariani. Lauro Pa:;sos. Pedro Lago. Luiz Vianna Fi
lho. J. J. Seabra . Prisco Paraiso .· Arnold Sil\'a . Arlindo Leoni. 
Magalhãt:s Netto. Francisco Rocha. Pedro Calmon. Leoncio Gal
rão . Raj)hael Cincur:í.. Edgard Sanches. Attila Amam!. AsdruQal 
Soares. übaldo Ramalhete. J a ir To,-d.l" . Franci~co Gonc;alve~ : 
Henriqu~ Doclsworth. Amaral Peixoto. Candido Pessõa. Henrique 
L age . Salles Filho. Sampaio Cor•êa. Levi C=trneiro. Eduardo 
Duvivier: Bentõ CO$ta. Hermete Silva. Acurcio Torres. Ct.!sar 
1'inoco. :\lipio Costallat. Prado Kelly, Lontra Costa. Cardillo 
Filho . . Bandeira Vaughan. Arthur Bernardcs . Carlos Lu:.:. No
raldiuo·· Lima. Bias Forte.s . Pinheiro ChagaS. · :'vfar-tin:; Soares· . 

. Pedrc AleLxo . Clemente Medrado. José Bra;( . Lcvindo Coe!ho. 
Thec-domiro · Santiago . Aclelio l\1~ciel. -Augusto Viegas. João Be
raldo. Wasf)ington .Pires. Arthur Hernarde~ Fi!]10. Qauieí dt: Car
:v-alho .. Carneiro de Re1.ende. Christiano Machado. · :\'laca rio de Al-

·~Íneida. Y:ieira Marques. Negrão de Liina. Celso :\-!achado. João 
-rt:;~,~~o. José Bernardlno. Matta ):fa~hado. RCT.enc!e To~es. An-
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thero Botelho. jacques :;.\fontandon. Delphim :!ÜQn;ir~. _Belrr.iro 
2\Ied~iros. Theotonio )<Jonteiro de Barros. WAldemar Ferreira. 
::;amo,; Fillho. Bô\rros Penteado . Gama C~:rqueira. Cardoso de 
Mello Netto. Cincinato Braga. Castro Prado. Macedo Bittenc'ourt. 
Bias Bueno. Alves Palma. Hypolito do Rego . Tei.xcira Pinto. 
Gomes Ferraz. Roberto Moreira .• -\ureliano Leite. Miranda Ju
nior . H.oratio Lafer. Fabio Aranha. Jairo Franco. Domicgos 
Vellasco . Vicente""Miguel. Vandoni de Barros. Plínio Tourinho. 
Anhur Santos. Octa,·io da Silveira. Paula Soares . Francisco Pe
rc:ira . Rupp J unior. José Muller. Abelardo Luz. Diniz_ Junior. 
Dorval :V[elchiade$. Carlos Gomes de Oliveira. Borges ·de Merlei
ros. Baptista Lusanlo·. · v espucio d~ Abréu. Renato B;lrbosa. De
metrio Xavier. Annes Dias. Pedro Vergara . João Slmplício. Fre-

. olerico \Volfenbuttel. Victor Russomano. Raul · Bittencourt. As
canio Tubino. Barros Cassai. Dario Cre~po . Aüalbl:rto Corrêa. 
João Ne,·es. Fanfa Ribas. Nicolau Vergueiro . Oscar Fontoura. 
Aniz Badra . Ermando Gomes. ·. Sebastião Domingues. Abel dos 
Santos. Pedro Jorge. ·Francisco di F iori. Abilio de Assis . Anto
nio C:tn-alhal. Austro de Oliveira. Arthur da Rocha . Sil·va Co~a. 
Francisco Moura . Adalber to Camargo. Alberto Surek. Damas 
Orti:.t. Chrysostomo ~~ Oliveira. José do Patrocinio. Ricardino 
Prado. !\lanh1ho P rado. Ferreira Lima . Ricardo Machado. Oli
veira Coutinho. Lima Teixeira: Paul.o Assumpção. Pedro Rache . 
Gastão de Britto . Leoncio Araujo. Ga:;tão Vidigal. Frapça Filho. 
~Ioacya· Barbo!õa. Arlindo Pinto. Vicente Gouvêa. Lourenço Bae
ta Neves. Abelardo :Vlarinho .. Sylvio Leitão. Paulo :\brtins. :Mo- · 

· raes .Pai v a. T hon1pson Flor~o; ( 2.?1) .. 
. DêiM!na de comparecer os Srs.: 

.:\ n"\\(la. Camara. Pereira Lira. Café Filho. Deodoro de Men~ 
dol)<;a. José l:'ingarilho. Agostinho Monteiro. Genaro Ponte. Lino 
~bchado. Gerson Marque!. Olavo Oliveira . Monte .Arraes. Xa
vier' de Oliveira. ,lticardo ·Barreto. Gratuliano Britto . . J os! Go
mes. Botto de: Menezes. Odon Bezerra: Osorio Borba . Barbosa 
Lima Sobrinho. 4\II.ario Domingues. Severino :\1ariz. Motta •Lima . 
::\[ello M~.châdo. Carlos de Gusmão.· Altamira.ndo Requião. João 
:\Tangabei:-a. Pinto Dantas. Alfredó Mascar~nhas·. Octavio 1'\'Ian
gabeira. Vianderley Pinho . Anhur Neiva . Homero Pires. No
~ueira Peniüo. Pereira Carneiro. Julio de No\-aes. João Guima..: 
a·ães·. Raul F e mandes. Nilo Alvarenga. Lemgruber Filho. Fabio 

, Sodré. Juscelino Kubitschek . P olycarpo Viotti . Furtado de Mene
'ze:;. Simão da Cu11ha. João Henrique. ·Bueno ·Brandão.· l\breu So
dré. Paulo Nogueira. Pereira Lima . Oscar Stevenson . Carlota de 
Queiroz. Moraes Andrade. Vergueiro Cesar. Joaquim Sampaio 
Vidal. Laerte Setubal . Jorge Gue~es. Felix Ribas .. Meira Jwiior :
Jnsto de Morat!s. José Cassio . Laudelino Gomes:. Trigo de Loú-· 
reir·o. Corrc~a da Costa . Joãó Carlos. Eurico Ribeiro . .Martins e 
S ilva. \':eira !\facêdo. Alberto .-'\!vare.< Roberto Simonsen. · Vi
cé.nt'e Ga.llie1.. Au!!"Usto Corsino. Cardoso A}Tes . .- Salgado .Filho:·. 
Barreto Pinto (74) . . .. - · · · · 

O Sr . Pres idente - A lista de presença. ac'cusa o campa-: 
tecimento d~ 221 Srs, Depútàdos. · . . · · · ,. . 

. Es~ alierta a Sessão. · 
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O Sr. Generoso. :ponce ( :'!." Sc.crctarin .. ~c.-oi11d.n de 2.q) 
procede ã leitura da. Acta da Sessãõ antecedente, a qual é posta 
em disc.Jssão. 

O Sr . Diniz Junior (Sobre a Acta) - Sr. Presidente, ten
do visto no Diari(l d'l P(ldt!r L egis/ativ? de hontem, reproduzido o 
brilhan~issimo discurso aqui pronunciado pelo Senhor Roberto Si
monsen. notei que rectificações, por mim já !eitas a apartes dados 
a esse discurso, não t inham sido tomadas em consideração nessa 
reproducção. agora realizada . 

O Diario dn Poder ·Legislativo publica hoje· pequeno discurso 
qut pronunciei a· proposito da data da lndependencia do Chile. 

• Ra, nellí!, ligeiras coisas a rectificar. 
No inicio Jo terceiro per iodo. está: uNem mesmo um esfor

ço ... ", quando dt:Yeria ser: "Nem mesmo um escorc;o ... " 
.Mais adeante, di?.ia eu: " seria, quem sabe. ainda que uma vo.z 

grandilo'qua ·e."alc;asse esta· tribuna . . . " Não c..'ciste a palavra ';ain
cf::l.". que .1: necessaria. Affi rmei em outrci periodo : " ... aquelle 
povo como que desdenha a diluição das responsabilidades e melhor 
se lhe coaduna o governo de um só . .. " ; no entanto. esta: " ... me-
lhor se coaduna o governo . .. " · .., 

Eran1 tss~!l as observac;ões que desejava fazer. 

Em seguida. é approvada a Acta da Sessão ante
cedente. 

O Sr . Presidente - Passa-se :í. leitura do Expediente. 

O ~r. Agenor Rabello (2.v Secrcta.rio, savindo de 1.0
) de

clara que não ha e:xpediente a ser lido . 

O Sr. Presidente - Nos termos do requerimento approva
do na Sessão de ante-hontem, a de hoje será cívica, . destin~da. :í. 
commen1orac;ão do Cente.nario Ja Revoiu.ção de 1835 e em home
nagem aos heróes que nella tomaram parte. Inscreveram-se varias 
oradores. aos quaes vou dar a palavra. O primeiro é o Sr. Depu-
tado Raul Bittencourt. · 

Tem a palavra o Sr. Raui Biltencourt. 

O Sr. Raul Bittencourt (Palmas) - Sr. Presidente. Srs. 
Deputados : esta .tribuna é das mais honrosas donde se possa ~a1ar . 
Os que a.scendem aqui e articulam· a vóz de seu pensa.Illento dis
cursam sempre em nome de um povo para a ·n.ação. 

oDaqui se denunciam· a:; necessidade$ dos brasilei ros; .da,qui se 
propõem as .medidas legislativas que ao poder publico incumbe pro
videnciar: ·daqui se accusaro ·os guveroos que, ·por má fé, violam 
as leis e aquelles que, por negligencia ou incapacidade, supporta.m 
a vida nacional, em yez de presidil-a; daqui se justificam .os. actos 
administrativos· e as resoluc;ões do Parlamento ·que por :r.eús pa
recem ferir o interesse de alguns círculos sociae;s, .z.rias qu~ se im
põem e triumpham . . ao appello de uma ordem mais alta - o bem 
geral do paiz .- .superando os interesses restrictos e particularistas 
...:.. :a,. paz; ·coetànea do trabalho e da· alegria; daqui tém irrompido 

. ··.13:s ll!aÍs .gez.tui!JaS reivindicaç~.es populares e, em m!Üs_ de ~ seculo 

.- - 18 ~-
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ele sobt:rania, o Brasil daqui se tem· ·empenhado em estructurar as 
proprias instituições basilares da sua existencia. jurídica. 

São de hontem - e por isso posso recordar com a mais viva 
emoção - aquelles dias -do anno iindo, em que subíamos estes 
mesmos degráus, cheios de fé e de opero~idade constructora, não 
apenas .para debater pendencias políticas, nem mesmo para. a.rgu
mc:ntar sobre leis ele car.tcter particular, derivadas e collateraes. 
mas para fixar um novo quadro co.nstitucional, dentro do qual o 
ltrasit se desenvolve e já c resce para ·o destino que a époc..1. hi~;torica 
que atravessamos nos aponta e que o esforço collecLivo dos brasi-
Jc:i ros da de curr.prir . . 
· . Assim, pelo proprio thema e pela propria dignid:ide do posto, 
o~ oradores que daqui falam erguem-se espiritualmente .e, ao me.~
mo tempo que tudo lembram para o bem publico. tamhem t udo es
quecem de si. O "eu" de cada qual se dissolve:, atra\'és tlo .ephemero 
<ias individualidades. no todo permanente que é a patria . 

Gomo que em obediencia a urna lei psychologica, que determi
na o esquecimento ·fatal e o encurtamento previo para o bon1 func
donamento da niemoria, é no Parlamento que, para bem attentar e 
t:ara bem recordar tudo quanto ha de util para o Pai?.. ol viciamos 
e esquecemos a cada um de nós mesmos. 

Que outra coisa estr".mos fazendo, Sr. Presidente, senão es
quecer? Esquecer para evocar . . . Esquecer o· Bras~! contempora
neo, e.squecer o quasi meio seculo de Republica e de Federação. 
para recordar a voz primeira que plenamente desenvolvida até uma 
estructura juridica, no Brasil se. levantou pelo sentido republicano 
federativo, ainda na primeira decada. do Imperio, quando, transpos-

• ta a phase ·tormentosa âo 7 de Abril, acreditaram os brasileiros ter 
encontrado o canúnhõ acertado de sua vida publica, mas verifica
ram, ao depois. que nem as contendas entre nativos e portuguezes 
tinham de todo desapparecido e muito menos aprendera o povo ·a 
governar-se. 

Que vantagem _ em olvidar o presente para relembrar o passa-. 
uo) S~:rá. apenas pelo prazer esthetico de figurarmos em nossa ima
ginação os dias luminosos de uma epopéa? 

. 1vlas. senhores, esta Camara não é uma academia de cultura. 
E' um poder deliberante e que tem por finalidade decidir providen
cias que outro poder deve cumprir. 
. Que nos vale a nós recordar o passado, iuterrog-.tl-o, a nós, ~o
mens publicas, detentores de um o1andato que nos obriga á pratica 
da decisão ? · 

· Lembro a phrase de um dos mais, SI! não o =.li!; original dos 
pensadores contemporaneos, dizendo esta coisa singular: que o mal 
da vida dos homens, ·qué pôr 'seculos -os·.vem atormentando. está na 
memoria e na ~ecordação do · Pl!-Ssado .. Porque - diz o estranho 
philosoplio - quando o homem recorda, não só recebe o influxo de 
todas a.s tradições do passado, como de todas as suas. emoções da 
\·ida individual pregressa, e· e.~e deposito armazenado no profundo 
do sub-consc;iente g~ra impedixnentos. e inhibições; roubando ao in- · 
dividuo ·a espontaneidade do ser, a crea~o divina. de cada hora pro- · 
pria dos deuse5. . . · . :,. . 

Um nialicl?so interpcllou ·essa Ytgura· exotica, que leJ!lbra um· 
apostolo c;le antanho, perguntando como . conciliaria essa: affirmati~ 
va parodóxal de negar utilidade á memoria do· passado, ·com ·aquella -

...; . . .. ~ 
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outra recommendação do mesmo doutrinado, de que, em vez de bus
carmos a sabedoria na e.xperiencia dos outros, nos livros dos outros, 
nos· ·conselbos dos outros e nas indicações do alheio, devessemos, 
antes, procurar agir segundo a nossa experiencia individual, ·para 
sermos sempre genuinamente nós mesmos. 

. Se havemos de esquec~r o passado, como vamos accumular o 
deposito precioso de nossa. .propri:a experiencia? 

. O homem astuto fomlUlou a pergunta e Krishnamurti, respon
deu convir esquecl!r os factos, ma:;; guardar a lição . 

Creio, Sr. Presidente, que a resposta rec.tifica o appar\!nte 
paradoxo e até a contradicção entre os dois assertos primitivos 
(Muito btmi.). Na realidade. não nos cabe a nós rememorar episo
dio por episodio, instante por instante, tOdos os eventos do decen
nio de Farrapos, nesta comn'lemoração solenme a que se dedica a 
Camara dos Deputados da Republica. Se fossernos recordar a guer-· 
.ra, se em nossa roemotia perpassasse, occurrencia por occurrencia, 
a c.lolorosa série sangrenta de tristezas e de melancoliaS que angus
tiou um povo, talvez emmudecessemos e, como as mãe.~. as crianças 
c as noivas de 1845 pediam paz, pedissc::mos nós outros sil~ucio .,. 

Mas se falamos desta tribuna é porque, ao invés de querermos 
repisar as divisões · dos rio-grandenses e as lutas entre elles e os 
brasileiros monarchistas, preferimos, colbo é sadio, esquecendo a 
abundancia dos factos, aproveitar a lição, ou melhor, extrahir da 
série dos acontecimentos o valor symbolico delles, como a historia 
hOdierna costuma fazer. 

O dia de hoje amanheceu, na majestosa paisagem carioca, 
cheio de sol, claro, bello e festivo. Ao contemplar ~ia m3.Dhi gua-· 
nabarina, pensava eu se o dia 21 de Setembro de 1835 teria sido, 
na minha terra de Porto Alegre, tambem lwninoso e esplendido. 
Não sei de como era o firmamento da Capital rio-grandense, ha um 
scculo .. mas o que a f firmo, porque:: · certeza historica, é que, h a um 
seculo, precisamente, a 21 de Setembro de 1835, a cidade de Porto 
Alegre estava cheia de alegria, de enthusiasmo ·e de gruardões. 
Vindo. de Pedras Brancas, chegara o chefe da revolução. 

Na ante-vespera, ao anoitecer de 19 de Setembro, uma força 
legalista comroandada pelo Visconde de Camamú fôra examinar 
as cercanias da Capital para reconhecer da segurança da cidade, 
em face de boatos alarmantes. Na ponte que hoje fica em pleno co
ração citadino, mas que ao tempo era bem afastadà da. urbs, na 
ponte da Azenha, a força de Camamú feriu combate com Onofre 
Pires e com Go1nes Jardim e, derrotada, ficaram abertas as portas 
de Porto Alegre ao movimento que se iniciava. 

Na manhã seguinte .. 20 de Setembro, OnoÍre Pires e Gom·es 
Jardim entram na cidade de ·Porto Alegre. O Presidente fugira para 
l\io Grande. A cidade, sem rcsistenc1a. recebia o3 revoltosos; era 
unanimemente rebellada e, no oÚtro dia, a 21 de S.etembr:o, de hoje 
ha lL,I seculo atraz chegava o chefe reconhecido da grande revo-
!ução, Ben~o Gonçalves da Silva . · ·.. · · · 

lmag10o Porto 'Alegre naqucllc .dia · ren1oto ... A cidade era. 
~omo uma villa de quatorze mil habitantes. Modesta na sua apre
.>entaçliu matei·ial, vivaz c:: civicamt:ult: altiva t:m St:u pãtnotismu. 
~uas _irregularés, descalçadas .. Praças poeirentas. Um 'lelho casa
rão, como palacio do ·Governo, a estylo colonial, ao lado da Matriz. 
A mesma rua Direita, classic;a em toqas a~ cidades do B~sil antigo,. 
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quasi sempre a mais tortuosa. As noites escuras lugubremente illu
minadas pelos lampeões suspensos ás paredes, alimentados a a7.C~te 
de peixe. E as casas, sem plat.ibandas, COl)l as abas dos telhados, 
nos dias de chuva, a despejar caudaes sobre as calçadas desertas. 
Cidade sein theatro. O. da Opera fõra destruído e o velho Theatro 
S. Pedro ~ó mais tarde seria edificado. Cidade de agitação ci,,ica 
ao· tempo da Regencía. e que, naquelle instante, alvoroçada. por en
tro.: os applausos da população, por entre os sorrisos das damas rio
graadenses, o en-thusias.mo das creanças e o gesto reivindicador dos 
guerreiros. _desfraldava o novo pensamento de resistencia ao des-
potismo regéncial. · ·. 

Bento Gonçalves empossa o Vice-Presidente Marciano Ribei
ro. pois que Fernandes Braga viajára para o sul da Província, e 
lan~a · um maní festo e.xplicativo, decla:-ando peremptoriame::nte que 
o movimento era de r'esistencia á orientação .politica da. Regencia 
no Rio Grande e nenhum outro caracter mais tinha. 

Assim nasce.u a revolução íarrapá. 
Era nomeado Com mandante <las Armas · Bento Manoel Ribei

ro e officiava-se para o Governo do Imperio, declarando que o go
verno local obedecia á Corôa e aguardava a nomeação do novo 
Presid::nte. pois que o d1Posto rinha perdido a confian~a popular 
e agia de maneira inconveniente ao bem do Rio Grande do Sul. 

Senhores, este começo do mol-·imento historico de 1835 de
monstra. a 'prudencia con1 que os revolucion:trios riograndense• :;e 
conduziram. Elles já. eram republicanos. Todos sabem nue B~nto 
Gonçalves, Netto, Comes Jardim tinham idéas republi~. mas 
entendendo, ao tempo. inopportuno o advento do 110\'0 r6gimen .. sus
taram, no seu intimo. os propositos doutrinarias, para que padfi
cameilte se:: recmpuzesse o governo, i feição das necessidades re
gionaes . 

Vinha essa necessidade de largo tempo, mas, particularmente, 
da córiclucta irregular do Presidente José Mariani, antecessor de 
Fernandes Braga. 

Sabe-se como, em todo o Paiz, o periodo da Regencia ioi tor
mentoso. Por toda parte sublevações, a idéa republicana repontan
do em muitas Províncias, e o governo indeciso ~ntre as tendencias 
ultra liberaes, que vinham com a corrente de 7 de Abril, e as cor
rent~ absolutistas restaurador.ts, dos caramurús; p·or outro lado, 
d~spontava o primeiro esboc;~ de .equilíbrio, que haveria de encon
trar, pouco depois, o seu baluarte mais solído nas figuras consula
res de Bernardo de Vasconcellos e de- Honorio Hermeto, para que 
se recompuzessem as forças brasileiras, graç~s a uma conciliação 
conservadora. · 

No Rio Grande ·do Sul, repartiam-se as tendencias, igualmen
te. A imprensa, com a " Idade do Ouro", .eom a "Sentinella da Li
berdade" e com· o "Inflexivel", era reaecionaria e reStauradora ab
solutista; com ·o "Recopilador Liberal", com a "1dade. do páo", com 
o "Continentista", com o "Ine:xoravel" e com "0 republicano". era 
liberal· e transformadora. · 

·Da Cõne a Liga ·Defensora da lndependencia extend.ia rami
.ficações por todas as Prov1ncias, inclusive na cidade de Porto Ale
gre, ~uanto se ·cuidava ·de erguér a Sociedade Militar , no ~entido . 
opposto, com fin~idade restauradora :· · 
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Com uma representação riograndense perante o go..-erno da Re
g-encia, que impede a installação definitiva dessa sociedade na ca
p:tal do R io Grande, um ·primeiro alento raia para os idealistas me
ridicnaes. 

O governador é forçado a ausentar-se do posto. substituído por 
Femandes Braga, que tem, então, os applausos gcraes da Província. 
Entretanto, em pouco tempo decae no favor popular, quando, após 
o Acto Addicional, organizada a primeira assembléa provincial, o 
Presidente Fernandes Braga declara peremptoriamente na fala da 
inauguração que os riograndenses estavam urdindo uma trama sc
J•"-ratista contra o Brasil com o proposito de alliança e de incor
poração da Pro v in c ia ás t1ac;ões platinas. · · 

Bemo Gonçalves era, então, Deputado provincial ;\ primeira 
legislatura; tambem o era Sá Britto, tambem o era Bento Ribeiro. · 
Protestos cruzaram-se e _o Presidente teve que dar explicações, já 
então· confuso, até declarar quasi que as provas não existiam, quan
do, por um subterfugio, esquiyou-se de affirmações categodcas, as
severando possuir cartas que não poderia cxhibir. 

Não era possível, pois. que se tolerasse um governo desse jaez. 
Os liberaes e:-.."tremados do Rio Grande do Sul prepararam o movi
mento, urdiram a rebellião e, a. 19, 20 e 21 de Setembro, realiza
r:.m-se os episodios a qu-e ha instantes mt referi. 

Tudo prenunciava o acabamento de insurreição. que era ape
nas · n111 re~· ide á calumnia contra os liberaes gauchos e a expulsão 
de um go,•erno pernicioso á província . E' nomeado um Deputa<io 
riograndense para assumir a presidencia da província: Araujo Ri
beiro. E aqui se vê a tristeza e a contradicção de alguns destinos 
humanos : Araujo Ribeiro, que havia ue s~r, uepois, Senador do 
Jmpe.rio. homem de fina cultura, de tão grande ele-..-ação que se al
teou ao pensamento philosophico, lendo a sua obra " 0 Fim da 
Creac;ão'' alcançado duas traducções inglezas. uma dellas com pre
facio ·de Carlos Darwin, Araujo Ribeiro passou pela historia bra
sileiroo:~. e riogTandense torturado por maguas e melancolias, devendo 
resistir ao movimento que era genuin'amente popular entre seus 
cont.:rraueos. 

Não pareceu, entretanto, bastante babil, na política, o pensa
,lur. ~-la! chegárá ao Rio Grande do Sul. Araujo Ribeiro, ao invés 
de dirigir-se immediatamente para Porto Alegre, demora-se nas ci
dadcl;; de Pelotas e do · Rio Grande, despertando suspeitas. Entra, 
por espírito ta!Yez bem intencionado e conciliador, em contacto 
diario com figuras destacadas entre os reaccionarios absolutistas: e 
redc-bram-se as suspeitas na capital, Quando, ao cabo de um mez. 
desembarca em Porto Alegre. já ha resistencia contra a personali
dade do Presidente substituto. A Camara Provincial se reWle e, sob 
o euthus:asmo das galerias e sob a. pressão popular. ao mesmo tem
po que juizes de paz de Porto Aleg-re e de P~dras Brancas e.'thi-
1-em uma representação pt:opondo que o novo Presidente só seja 
empossado depois de promessas formaes de moderação e de zelo 
;tO bem riogt<lndense, a As~embléa vota uma moção, declarando 

: -clesconf:ança ao novo Pr~idente nomeado: porque se demorara. em 
outras cidade;> ao invés· de vir immediataritentc empossar-se na ca
pital; porque. segundo se propalava, trazia armamento no "Brigue 
í de Setembro", em que viajára ; porque, conforme · se ·proclamava, 
vinha artknl~do com o~tr:lS forças de mar ; porque, ao chegar, r.ão 
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se:: annur.ciára com a necessaria cortezia á Assembléa Provincial; 
e ainda porque os officios de co~respondencia. do governo de Mar
ciano Ribeiro ao Gabinete da Regencia não tinham sido respondi
dos, o que demonstrava a · prevenção do Imperio para com o ~<'vi
n"fento que tinha apenas caracter ele deposição de um governador. 

Ar::wjo Ribeiro, com razão, afim de honrar u cargo para o 
qual fôra nomeado. i-ecusa empossar-se condicionalmente ~. então, 
J::emo iManoel "Ribeiro. que já s~ havia pronunciado pdo movi..:
ruento. por isso que fõra nomeado Commandant~ ·d~o; Arma.o;, Ben
t.:> Manoel Ribeiro, como depõe Sá Brito, simula molestia para não 
comparecer á Assembléa Provincial e isentar-se do voto. emquanto 
manda mensa.geiro communicar <t Araujo Ribeiro que entendia in
justa qu:~J.quer resistencia á. po~se do novo pre:;:<l.\!nte e cuid~ria 
de tornai-a effectiva, recommendando, por~m, prudencia, tal a 
cxàltac;ão em Porto Alegre, e que elle se atisentas~e da. Capital. 

Araujo Ribeiro. de facto, viaja para a cidade de Rio Grande. 
cmquanto Bento Manoel, i ,;ocapa, pretextando providencia:; no 
desempenho de sua propria funcção de -Commandante de Arm_as, 
·.- ae para a campanha_. afim de org-ànizar forças no sentido de ga
rantir o governo nomeado pelo Poder Imperial. 

:\raujo •Ribeiro cmppssa-se fóra da lei . . por merà figuração pe
rante a Camara -Municipal da cidade do Rio Grande. Declara ali 
r•resente a capital da província e entende que começa a governar. 
J..:.:ntão se aquietam os animo~> em .Porto Alegre, pda prudencia de 
J-!ento Gonc;alves, que ent~ndia tambem de justiça fosse dada pos
se a Araujo Ribeiro. A -~ssernbléa Provincial convida Ara-ujo Ri
beiro a \"ir a Porto Alegre, já não n:iais com clausulas condicionaes, 
mas, apenas para ratificar a posse irregularmente realizada perante 
a Camara Municipal de Rio Grande. 

Este e! o nJomtnto decisivo da contenda. Se Araujo Ribeiro 
viesse a Porto Alegre seria empossado de conformidade com a pro
messa? Em caso affirmativo. talvez uma formula cnnciliatoria ti
vesse advindo e o ideal republicano dos liberaes r io-gr.mdenscs es
peraria hora mais propicia para irromper, já de fórma \"ictoriosa 
c cldinitiva, como meio seculo mais tarde aco11teceria. 

Talvez, porém_. Araujo Ribeiro, chegando a Portn Alegre, 
l!ào iosse empossado. Foi como elle entendeu. Pareceu:lhe que o 
convite era um ardil dos revolucionarios e que, em chegando a 
Porto .'\ legre, seria, ao contrario, aprisionado . E. pois. na. duvi
da. mante1·e-se em Rio Grande, creando, então, uma onda· ascencio-
11al Ue desconfiança, por.que promettera, sem cumprir, attend-er ao 
t.ppello da Assembl·éa Provincial. Já não era mais possível que o 
kio Grande do Sul confiasse no ·Governo Imperial, quando o subs
tituto d:l presidente deposto mostrava g-raves re:>ervas e descon
fiança relati-1;-amente a um poder collectivo l~galmente constituído. 
Dão-se. os primeiros choques. João Manoel de -Lima e Silva, tio 
do futuro -Duque de Caxias, e natural do Rio de Janeiro, é nomea~ 
do commandante da-s armas revol\tcionarias, em Jogar. de Bento R.i
l·c·iro e é elle quem realiza o primeiro golpe sangrento da revolu- . 
ção, ne..:.ta phase ·já defíniti1·a, na.; cercanias de Cachoeira, ·em Ca
·pané. L_ogo em seguida, Silva . Borg~5, da ~nlumna ele Bento Ma-. 
noel, Silva Borges, pae <l.e Osorio, que, entã.o. com elle formav;:~. 
como · tenente. - d: rrota uma força revolucionaria sob o commando 
de Cõrte R~l. Esses rlois. episodios - um de victoria farroupilha 
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o:: outro favoravel aos legalistas - foram os primeiros que demar
caram o inicio das hostilidades francamente republicanas. 

Digo francament~ republicanas, por-que jà então, não porleudo 
mais os rio-grandenses re\·olucionarios acceder ao Governo Impe
l·ial, ~ que: );f! verifica é o surto democratico, que vinha alimentan
do o pensamento gaúcho. sobretudo através da exaltação jornalís
tica, com Pedro Boticario á frente, no "0 Republicano", não es
conder mai!l o seu proposito de crear a Republica, ainda agora con-
tra o lmj:er io e j.ámais contra o !BrasiL · 

Uma insurreição de caracter "reaccionario oécorre em Porto 
Alegre. A ' ~ua $Ombra, o Governador Araujo •Ribeiro vae á capital 
e. em Porto Alegre, installa a propria séde do Governo, delegado 
da Regencia. B.~nto Conçalves avanc;a sobre a ·capital rio-g-ran
<iense para expulsar aquelle que era já _então reputado o invasor, 
émquanto ao ;;~I . no extremo, nas v:izinhanças do rio ]aguarão, de
pois do combate de Seiva!. Antonio Netto é r.oncitado, pelos demais 
c..>mpanheiros 'dt: armas, a que o novo regime seja de vez proclama
do e que os re\·oluc.:ionarios rio-g-randenses não mais corttenham o 
seu ímpeto, innovador. até que, a.' 11 de Setembro, Antonio N~:tto 
ueclara peremptoriamente proclamada a Republica -Rio-Cran~ense. 

1-'or esse mesmo t<!mpo, Setihore.s, BÍ!pto Gonçalves qu:!r de~
d ar-se de Porto Alegre, e dirigir-se para a campanha, para .o sul;. 
ao encomro .de Antonio Netto, e ao tentar vadear. o rio Jacuhy. 
a~acado por Bento ~lanoel, soffre o revez da Ilha de Fanta. Der
rotado, ft:tto prision:ir:o, é conduzido á. Côrte. Como daqui se eva
d:ssem Onofre Pires. que com elle fõra aprisionado, t: Cõrte Real. 
_ià enca.rct:radu pouco antes, o -Govt:mo da Reg:ncia o aprisiona no 
f orte do ~1.ar, de São Salvador, ao tempo mesmo em que elle re
cebia dos revolucionarios republicanos do Rio Crandc do Sul a 
s;ogração suprema - era proclamado Prfsidente da Republica! 

Constituira-st: o gov~mo regular do novo Estado. O movi
mento era, então, separatista no sentido anti-Imperial, mas não no 
~entido anti-brw;ileiro. Na propria composição do governo verifi
cámos a concordancia e collaboração de brasileiros de varias pro
c<:d: ncias. Os Presidentes effectivo e provisorio eram sul-riograo
ritnses- Bento G onçalves da Silva-e José Gorees de Va5concellos 
J arclim_ · Os Ministros, porém, não eram gaúchos. Ulhôa :Cintra, ::\1i
nistro da Ju~>tiça ot: do Exterior - .mineiro ; José .Domingos de Al
me:da, Mini:;tro da Fazenda - tambem mineiro; Mariano de :VIat-

- Lo:;, ministro da Guerra - natural do Rio de Janeiro . 
Não :\t: eomprehenderia que esses homens, ·nascidos ·em terras 

não rio-grandenses e transplantados, já com a personalidade coús
tiL'Uida .. para o Rio Crande do Sul, viessem ten;ar armas e collabo-· 
r<tr num movimento republicano, que cão fosse ligado ao proposito 
dt uma íuturn Fcderac;ào Brasileira. Jâ não falo de Bento Manoel 
Ribeiró,. pnul iKhl de: na~c:mento, mas que em idade tenra fõra . parâ 
o Rio Grande. · 

L!mbro o padre Sebastião do Rego, pauli.sta que collaborou 
cÍ!t:ctivamcnte nu rc\•olução Farroupilha. Falo do padre Caldas, ala
'gõano. }Talnrél, daqui a t:ouco. no enthusiasmo com que os cathari

- . lle4lses lllllpiU'IIfiUr. o movimento revolu'cionario rio-grandense, par(l 
c:,vld:.ne:ur, com A objectiv:dade do a~gumento h-umano, como o ideal 

_' :r~r~·~:-t?ilhu, por is~o mesmo qut: !epublicau·:J. era- de: separ.u;ão t:~u-
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quanto o governo brasileiro fosse monarchico, ·ma;; nacionalísta ~m 
sl.'us propositos federativos_ 

.. Succedem-s~ o!' governo,; proYinciaes. :\ Regt:ncia é hes\tante. 
era pretendendo <}ue os seus prepostos na Província pratiquem a 
concilia~;ào que já em- impossível, ora entendendo que deviam ~;;
T'•lagar a in!;urreição com \-iolencia. pelas armas, o que tamhem era 
impraticavel. porque os recursos esca;;se;wam. taml>~m da parte do!' 
h:galistas, emquanto a rebeldia avassalava toda a alma riogrand:n
!il! c a capacidade guerreira dos generaes farroupilh<1s levava de ven
cida a todo~ os planos do:; imperiae5-. -Duas occorrencias. porém, in
ncwam o se~ na rio : Bento Gon<;;th·es. amassando préviamente a cor
lida para reta-rdar o toqut: de alarme. ::escapa do presídio d;~. Ba
hia. prete..,"tando banhar-se ao mar. c t!ndo o auxilio de republica
r:os bahianos que no me!imo anno fa:ziam a insurreição da Sabi:
lmda . 

.Evadido da .Bah ia. \·em por m~ r até Sailta Catharina, entrando 
então no territorio rio-grandense e assumindo a pr~sidencia da Re
publica. ao mesmo tempo que Feijó abandona o governo: desgostoso 
r.or yer que uma noYa onda con;;.ervadora indica,•a o caminho pru
dente para e'lritar o e>.."tremismo Hheral. e aconselhava uma lei inter
pretativa. contra o:> excersos a qt1e se entreg-.t.ra: segundo se supu
nha o Acto Addicional. Renunci:mdo ·Feijó a Regencia e eleito Arau
jo Lima. depois Marquez de Olinda. é mudado. \lma vez mais o 
governo da -Pro\·incia. agora com o~ propo1;itos de .suffocar energi
Cêlrnente a r~bellião. Mas, Eliziario de Miranda Britto, portuguez 
de nascim:nto. não despertou enthusiasmo entre os legalistaS rio
gr;mdenses. e. apesar de :;eus planos theoricamente bem urdidos, era 
c!ubitath·o, actuando por alternativa's de avanços e recuos. 

Estamos em 1838. Bento Gon~alves lança o -manifesto de 29 de 
.~go!tto. longo __ pormenorizado, valentemente audacioso contra o go
\·erno imperial. e..'l\:pondo com ra:zões irretorquil·eis os erros da Re
gencia .. a oppressão em qu: vivia a Pro\·incia. quando ainda su
jeita ao Imperio,.já pelo exce.s;;o de impot;tos, já pelo desvio das ren
das. já pelo abàndono de providencia administrativas. já. principal
mente po~ serem nomeados governadores que violavam as leis: que 
não. attt:ndia.m á s_ympathia popular, nem ao:: inten;sse:; da Banda 
::>leridional do Pai:z. . 
. :. Crescia o enthusiasmo republicano. 2'\etto e. th:pois: Canabarro. 
marcham sobre P9rt0 Alegre ~ sitiam a capital d:> Estado. 

Fica então a sct:na disposta nesses dois pelos: Porto Alegre. 
capital do_ Estado entregue ao goYerno imperial. São José cb Norte. 
Peloiás e Rio Grande. entregues tambem .:tos legalistas. feéliando ~ 
entrada -da barra: toda a \'a& ta e..xtensão da · campin;t riograndense, 
n!' villas e cidades do interior. entreg1.1e~ á;; arma:: \;ictoriosas dos 
iarroupilhas. A propria cidade -de Porto :\legre shiàda pelas for<;as, 
repul!hcanas. . _ 

Senhores. cre:;cendo a fé democratica. e o flOderio annado do 
nú\"O . estado livre e independente, cuidou o Rio Grande do Sul de 
dilatàr . o seu ambito: ta.robem com a ·preoccupação de alca~çar ·u:m 
Jlúrto· marítimo: r:ois; como já referi. a barra C$tava- nà's mãos dó!/' · 
•mperiaes:-· · · -- - :< ·· 
· Ao tempo. as idéas republicanas em Santá. .Catltariiia 'fnict:'ui~_:- · 
"~m: l.'m entendimento de ·catharinenses com ' farroupilhis :.-detérm1-
nara um plano anda cioso: Caribaldi ~ntra em scena então ~compa:-
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nhádo de Canabarro. Principia uma epopéa inaudita. Garibaldi com 
14 homens, ás margens ·· do Camaquam, constroe, com os proprios 
J•unhos, quatro ba.rcos que deveriam ter. capacidade até para afrontar 
" mar: Os proprios pregos são improvisados de ferro velho. 

Dois de.ise3 lanchões atravessam a 'Lagõa dos Patos, approxi
mam-se de .Porto· Alegre, ent ram pela foz do Cavivary, asci!Ddem 
e.:te rio até onde era possível navegar, até perto de suas cabeceiras. 
Destinam-se ao mar: ::vias. larga faixa de terra os separa do Oceano. 
A improvisação; tal como em tennos homcricos, irrompe no espírito 
farroupilha e gari'baldino, o~ .barcos são postos sobre rodas, como 
vehiculos terrestres. Rolam pelas costas riograndenses, arenosas, até 
alca.nçar o rio Tramandahy navegavel, descem corrente abaixo. 
transpõem a foz do Tramandahy e velejam pelo oceano, ru.ma ~ San
\a Catharina, emquanto as tropas <le cavallaria e de artiltiaria, sob o 
commando de Canabarro, costa acima, de Sul a Norte, travessam 
as fronteiras ·da Província vizinha em combinação com os barcos de 
Garibaldi. Laguna é atacada, a iorça legal derrotad;L e, de accordo 
com os republicanos catharinenses. proclamada a Rcpublica Ju
liana! 

Vede que significação profunda apresenta esse episodio: 
Que contraste magnífico entre a hesitação dos · prepostos do 

Governo Regencial e a decisão creadora e·lnventiva dos republicanos 
riograndenses e catharinenses! Na tomada de Laguna, quatro es
cuna imperiaes offerecem resistencia. Os soldados de Cauabarro ati
ram sobre uma dellas. A escuna reage, e, entio, Joaquim .;Ijenrjques, 
um fanoupilha, manda que todos ponham a.s espadas -entre. os den
t~ e carreguem a nado. A infantaria farroupilha. a nado, atravessa 
mn troço de mar - da costa até o tombadilho da escuna! Os solda

, dos legalistas. aterrorizados,. atiram-se á agua, aban~onan4o ~ em-
barcação. ·· · 

Assim procedia o povo riograndense em 39: fazia os barcos an
da rem por terra e a infantaria carregava a naclo! .. . 

E' ahi que !'õC percebe o sentido heroico da gram.le Revoluçio. 
Que vale, Senhores. a heroicidade, senão como affirmação da capa
cidade humana? Que é o heroismo senão uma ligação do· homem 
com a.s possibilidades a que elle asp\r~? Que é a heroicidade senão o 
úcsprendim.ento do ser, dos interesses indi,·iduaes, para que a acção 
se desenvolva, sem limitações, em dadiv_as collectivas? Que é a he
rc;icidade senão o não se poupar. o entregar-se a outrem prodiga-
mente? · . . 

Assim faziam os farrapos. Elles. esfarrapados, transidos de· 
frio, na dura in\·ernia. riograndense, sem sal, sem [arjnha, sem 
Yestuario. e sem soldo, como declarava uma ordem do dia militar, 
trajando pelêgos, affronta\-am úm Ireperio poderoso, primeiro por
que se revoltaram contra a. oppressão e. Jogo depois_. porque, des-

. illudidos de uma conciliação possível, sustentavam ·o advento do 
r:egime novo. · . 

QLtando Cõrte Real foi prisioneiro de Silva BOrJ;es, o i,rmão do 
futÚro . General Osor.io, José Osofio, ordenára que se·: rendesse. 

'Córte Re.al, 'jov~ que ainda havia de morrer maü tarde, com 31 
nnnos . apenas, em plena peleja, apeia. do c.avallo para ;,e enlrega1 

·=·derrotado, ma.S nota. que um soldado legalista se enamorara da pra
.;...t:~a .~ .dcuYaez~ento de~seu ginete, e .. P.rocur~,. s9rratéiro, furtar os 
-·~rr~ios -~~sto~os, Vencido : -~bora. r !=ODServa .a . mes~~ ca)ma.; d~-
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am1aclo e rendiuo, com a ponta da bota golpeia o ladão e o atira 
por teTra.. Tem o sorriso nos labios; cuida dos arreios, como bom 
g-aúcho que. ama o seu c;wallo c a vestimenta delle. 

Onofre Pires, ao passar por :v.Iostardas, _sustenta luta r~nhi~:t 
com os legalistas. Um soldado percebe que uma peça d= artllhana 

. é gua_rdada apena....; por dois imperiaes. "Não se inriiD:ida ·: só~inho, 
sáe da fila, avança: corre. _sal~a sobre a p~ça. postra os .dOIS le
~list~ e se apossa: do trophéo. 

Mas.- Senhores. para me'dir o alento h~roicos dos farrapos, 
ao tempo, prefiro lembrar um aspecto todo moral e commovente 
õa alma daquelle povo, porque. simultaneamente, engrandece revo
lucionarios e legalistas, q11e todos eram riograndenses e, antes · de 
tudo, brasileiros. · 

Antonio Neto, um f.uroupilha, Juta acerbamente com Ça
hriel Gomes, Tenenle-.Coronel imperial. Este percebe que estã sen
r!Ô derrotado. No duro da refrega, no aspero da sanha, é conda
mado pelo revolucionario : - "Entregue a espada; garanto-lhe a 
vida." E ellc responde: - " ~ão; T-:mmte·'Coronel do Exercito 
nrasileiro não dá a espad<l; a rebeldes. " E morre.·. . . 

Antonio Neto reconhece u valimento do heróe. :\{anda formar 
a tropa . ·E então se assiste a esta scena commovedora e épica: o 
E?cercito oFarro~pilha desfila em continencia ao Ténente-Coronel 

· ~mperial, porque soub~ combater como bom soldado, honrar a ·arena 
rio-grandense· e as dragonas brasi!t:iras. E o 'Exercito revoluciona
rio do Rio Grande sabia reverenciar aos grandes . 

Quando procuro na minha imaginação emprestar côre!! da rea
lidade a esse quadro. parece que volto ás descripc;õe;; homericas da 
I!liada, quando Menelau se apr~sta em lutar contra o guerreiro 
Alexandre, armados ambos d~ elmo, escudos e couraças e quando. 
perdidas as lança~ e quebradas as espadas, num golpe de furia. 
).fenelau avança sobre o guerreiro Ale.xandre. prostra-n a"' ch:\o -:: 
C(,mec;a a arrastal-o pelo campo do ducllo, affrontand·::J o e:'i:ército 
troyano, arrancando todas as glorias do povo de além Egeu, trà
zendo de rastros o .guerreiro até ás fileiras achéas, puxando-o pelas 
crinas de seu capacete . .Oiz o vdho Homero que Vcnus, a filha pre
ferida de Jupiter, para que não fosse immcnso o oprobr ic. do tro
)·ano. rompe o cordel da couro que ligava ao queixo o elmo do 
guerreiro e faz que as mãos musculosas do .r\trida tragam vasio o 

. capacete, ao mesmo tempo que uma nuvem protege Alexandre, que 
dcsapparece, vencido, mas não aviltado. 

Sinto, ao evoc.a,r o episodio entre ·Antonio Neto e Gabriel Go
mes, alguma cçisa 'dos . tempos homericos. Já os deuses desertaram 
do Olympo. Aphrodite nãcf hav.eria de baixar · sobre o pampa rio-
grandenses por inspirações de Ze\ls. . · 

iMas a protecçãQ . 'dos: deuses estava convertida na alma re
publicana e generosa do guerreiro gaút.!lo e -é elle que faz .o der
rotado não soffrer vilipendio. Em vez de · nuvem' protectora sobre 
n corpo do morto, a clarividencia da a<lmiração cívica do ExerCito 
Farroupilha é que desce sobre o cada ver glorificádo. ( Palma$-),-

~as: a guerr~ l'r:\ interminavel. Já naque.lla ho1 a, proclamada 
a ma1ondade, logo após a .lei interpreta:tiva· do· Acto AddiCiona1. 
occorreu que o General Soares Andréã; eritio .Góvernador' do Rio 
Grande. do Sul, se . empossas~ a 27· de . julho sem conhecer · d~ 
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trli.ns·iormação po\itiqt gr,avissima que SI! opera ra na Cõ rte,. por isso 
que só a 18 de Agosto della. se soube em Porto Alegre . 

Soares Andréa. tinha propositos conci\iatorius. V ~!ri ficando, 
depois, a impossibilidade do intento. off_icia ao Governo do Imperio. 
já então no Segundo Reinado, declarando que só pelas armas ~ 
com goandt.s recun.os. poderia suffoca.r a rebellião. 

O Gabinete •Liberal, pr-esidido por. Antonio Carlos Rib~iro de 
_.l._ndrade e Silva, pensa que Soares · Andréa erra apontando essa 
crientação, pois aos propositos liberaes, r·~agindo contra. a passada · 
Regencia. . parecia mais aconselhavel o zelo conciliatorio do que a 
T:esistencia militar . 

. Entra em contacto o ::~fini:rtcrio dircctamente com os revolto
so~. Soares Andréa sente-S<! melindr;ido, desautorado. e demitte-se. 
E'. então. nomeado novo Govemador. ~!:;.:., a hesitação perdura. O 
novo Governador era o Deputado paulista Alvares }.Ia<:Pado de 
Vasconcellos, detentor do poder civil, emquanto outro, o Marechal 
_f oão Páulo, é detentor do commando das forças anriadaS. 

Bipartido o poder, desarticula-se a acção, e o resultado é que 
a scena permanece indecisa, continuando Porto Alegre sitiada· e o 
ilrí:eriol' do Rio Crande sob o domínio das forças revolucionarias. 

Era em 1842. A •Repuhlica rio:.g-ran~nse vae chegar á phase 
de objectividade j4ridica. Em 1842, tendo a Capital da Republica, 
por motivos bellicos; transitado de P irâtiny para Caçapava;· .,(le"Ca
ç<Ipava ·para o acampamt!nto, do acampamento para Caça.pava. e 
dahi para São -Gabriel, e, finâlmente, para ·Alegrete, ~nessa ultima: 
cidade se reune. a Assembléa Constituinte Riograndense, e chega 
a elaborar um projecto completo de Constituição. 

Senhcre~! Sempre se re;nova· .a minha emoção, . qu,ando-o. la
zer me permitte não só perlustrar os artigos da. Constituição b.r
roupilha. mas, principalmente reler a fala que Bento Gonçalves, 
Presidente da Republica. inaugurando, solemnemente, a Consti
tuinte Riograndense reunida na cidade de .~le,"Te .em 1842, dirigiu 
aos Deputados constituintes . 

. -Quero homenagear a memoria de tão. eminente figura do pas
sc.do; e, como a minha bancada se honra de ter nas suas fileiras 
um descendente dirccto de Bento Gonçalves. cujo ,calor de guer
reiro tamben: já foi comprovado no baptismo do fog·o, - desejo, · 
com a minha. bancada, evocar. a.quelle episodio memoravel repetin
do, aqui, em pleno parlamento brasileiro, 93 annos depois. a fala 
do Presidente Bento Gonçalves da Silva. . 

Srs. 1Deputado.c; lia Repuhlica. Brasileira! - Era assim que o 
Presidente . da R~p.u!Jlica Rio-grandense, na primeira década do 
!mperio, falan aos constituintes do Rio Grande do Sui: (.L~). · 

Srs. representantes da . ~ação rio-grandense ! 
•Depois da ·heroica Revolução. que operamos contra os 

oppressores da. nossa. patria;_ depoiS de uma luta obstinada, que 
por espaço de sete.annos absorve nossos cuidados, chegou· fi
nalmente a épo.ca em que, sem grande risco, se verifica vos
sa reunião ~gida. alt4mente pelo yuto publico . 

. . Me.u.CQração palpita de ,prazér, vendo• hoje assentados nes
te venerando recinto os escolhidos do 'Povo,. em que estão fun
ja.das -as mais bellas. <:s~cranças de nosso .l;"a.iz. · 
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Eu me. congratulo ccmvosco por rãn plausivel successo. 
Por decreto de 10 de Fevereiro de 1840 col\voquei uma 

· Assemhl~a. Constituinte c legislativa do Estado. mas aconte
cimentos imprevistos; originados pela gueT"ra em que ~.sta
mos empenhado:>. cuja histori:t não vos é · e~:ranha. pr i\-n
ram que se fizesse a ultima apuração Jos votos . 

Um manifesto fiz publicar ém 29 de Agosto de 1838, ex
pot~do amplam~nte os motiYos de nOS!"a resistencia ao governo 
ele S\ta :Magestad~ o Imperador rlo Brasil, motivos imperiosos 
que nos obrigam a separar da •Família Brasileira. 

Se me não é dado annunciar-vos o solenne recOI1heci
mento da nossa Indcpendencia politica, gozo ao menos a sa
tisfação de poder afianÇar-vos que não só a s "Republica:> Yizi
nhas. como grande parte de brasileiros. sympathizam com a 
nossa Causa. 

Mui doloroso me é o ter de manifestar-vo:; que o govemo 
Imperial. surdo á ,·oz da humanidade. e com escandaloso des
pre.zo dos mais sãos principias da sciencia do. 'Direito, nutre 
ainda pertinaz intenção d-e reduzir-nos pela for ça ; porém_. meu 
profundo pezar se diminuue com grata recorda~ão de que :1 . 

tyrannia acintosa ,.xercida por clle nas provindas ·t{ml ·des
pertado o innato .brio dos. brasileiros, que já fizeram retum
bar o grito da. resistencia em alguns pontos do Imperio. 

E' assim que seu poder se debilita, e se. approxirria o dia 
em que. banida a realeza da Terra de Santa Cruz. nos have
mos de unir por estreitos laços . f~deraes .á magnanima N~
~ão ;Brasileira. a cujo gTemio nos chama a nature7-a e nossos 
mais caros interesses. 

Todavia o que deve inspirar-nos mais confiança. o que 
deve conv~nê:er-nos de que afim triumpharão nossos principias 
políticos. é o valor e é a constancia de nossos compatriotas ; ~ 

.a firme resolução em que se acham, de sustentar a todo custo 
a independencia. do Paiz. · 

.Debaixo de t ão lisonjeiros auspícios começam \·ossos tra
ba lhos e cessa desde já o pcde.r discricionario de que fui in
vest ido pelas actas de minha ·n'?meação. cumprindo, pois. as 
condições com que ,fui eleito, eu o deponho em vossas mãos. 

A primeira. necessidade do .Estado é uma Constituição po: 
· Jitica baseada sobre os principias proclamados no memoravel 
dia 6 de .No,·embro de 1836. A estabilidade· da politica .. interior 
está ligada· ·com esse ~raode A c to ·que h a de necessarian1ente 
augmentar nossa força mof.al. . . 

·Bem penetrados · da · importancia de ,·o:;;;a missão e das 
circumstancias .excepcionaes em que nos achamos, a vós cum
pre decretar os rnei~::;; ~reêtirsos e-.. dement<;os .. . com que deve 
contar o Governo, para o bom .desemj>enho de 'suas func<;ões. 

~e j~l~rdes conveniente legislar sobre outros objectivos. 
'lembrae-vos de. que .a mo·ral ,publica, a segu_rariça individual e 
de propricaade e.xigem promptas "reformas nas leis, que pro
visoriam~nte adoptámos, pouco adequadas ás nossas actuaes 
circumstàilcias. ' · · · 

. Senhores Represen:tantes 'dà Nação Rio-grandense! 
:\. felicidade e a so"rte da' Republicá és tão 'hoje em vossas 

mãos. A prudencia, a sabedoria e a moderação com. que vo~ 
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con<lu:órdes. durante vossa n11ssao. acreditar.í. sem du,;da a 
nobre confiam;a que têm 'em vós depositado nossos concida
dãos. Pelos differentes ~ecretarios de Estado se vos darão 
todos aquelles esclarecimentos que ti,·erdes por bem e~igir . 
E!\t.Í. aberta a 1\essão." · 

'Falava dessa maneira .. com esse estylo, com essa gra,·idaãe .. com 
cfse tom commedido e solenne. o chefe da: rcvoluc;ào farroupilha 
elo Rio Gunde. do Sul, ina.ugt.lr<mdo O$ trilbalhos ela primeira 
."\ssembléa Constituinte Republicana que no Brasil se· reunia ... E 
attentae para aqueHe appello de uma união futura "por estreitos 
iac;os fcdcracs. á magnanima Xação BTasilcira, a cujo gremio nos 
chama a natureza e nos!"os mais caros interes!"~" ... 

Vale a pena. Senhores. mais do que por uma curiosidade his
torica. estudar um pouco do projecto da ·Constituic;5.1> rio-gran, 
cí~nse de 42. porque. então. se \'Crá, não :-ó que ~na preludia\·a a 
republica presidencialistó\ de 89. como, até certo ponto, antecip;tva 
a actual de 1934 . 

. Se na Constituição republicana brasileira de 91. durante as fé
rias parlam~ntares. não tem e..xercicio o Poder Legislath·o em
quanto na Constituição .actual existe uu.~ Secção Pennaner\te. do 
Senado. na Constituição de 42, dos ·Farroupilhas. o Sena<I;o, uma 
pequena Camara de 12 membros. é permanente. ainda quando não 
funccione a Camara dos ·Deputados. Se. e~ 91. pela Con..stitui<;âq 
da primeira Republica. os ministros de Estado não têm assento. 
nem podem comparecer á Camara dos Deputados. nem ao Senado. 
e. na Constituição de 34. Senado e Camara podem convocar os mi-
11istros de. Estado para qtte dêem explicac;ões, ou podem elles exron
taneamente vir a uma ou outra C asa dizer dos seus propositos e 
red<tmar providencial;. a Constitui<;ão Farroupilha de 4Z garan
tia que os ministros de Estado fossem convocados. tanto pelo Se
tmdo como pela Catnara. ou que oudessem ,·olunt.lriamente conl
rareccr ~s duas .Caia~ do ·L~sl~tivo solicitando medidas. 

Até um certo requinte de zelo jurídico tiveram os Constituin
tes· rio-grandenses, ha quasi uni seculo·. quando .. procurando defi
nir o r:egime fepresentativo, declaravam. para jvstificál-o_. que, 
5t-ndp imoossivel· á Na.Ção governar-se directàmen.te por si mesma. 
o fazia através de elei<;ües e deJegados. e quando. nas disposições 
finaes. car~cteriuvam corno constitucional. o que dissesse rest>ei.: 
to ás attrib~i<;ões c limites dos Poderes politicos e aos direitos polí
ticos c individuaes dos -cidadãos. nodendo tudo mai!i variar e r e
rJOva~~se pela.-. legislaturas ordinarias . 

. Esse caracter d~finitorio da Constituição de. 42 faz lembrar 
'' orientac;ão·.das Constituições modernas de apó_s-guerra. "em cujo 
st1o se abrigam princípios de'daratorios. constituindo artigos iso
~- . 

.. Mas. um novo goYer':lador viera para o Rio Grande do Sul, 
ac mesmo tempo que Commandantc. d~ A1.'1nas. Era Lima e Silva. 
já ·Barão 'de Ca.'tiàs. v'encedor · da Balaiada, pacifi~dor de São 
Paulo e de "Minas Geraes. · . 

. De o?tro lado. umà gl-c~.ve ' dissen~o lavra~·a entre o.s republi
c;\nos. em face da persotiali~ade de seu Presidente. Bento · Gon
çalves: · Uma· facção . ~om =elle perdúràva. fiêf: Canab;trro, A.ntonio · 
Netto. Sá Brito. Goines Jardim. De outro lado estavam Onofre 
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Pire;; e Antonio Yicent~ da Fontoura. __ .-\ luta intema criou as
perezas, até o ªssassinio do Vice-Presidente da Republica rio
grandense. Antonio Paulo da Fontoura. 

Dahi resulta grave desconfiança moral entre .Bento Gonçalves 
e Onofre Pires_ Dahi decor re um duello em Si\.randy entre o~ 
dois grandes capitães da revolução. Ferido Onofre Pire.;, tah·ez 
r.iio de morte, mas acerbamente torturado pela duvida_ da sua con
ciucta para com o grande General da Revolução, deixa-se morrer por 
nma h~morrhagia abundante, arranc;tndo os curath·os que prot~-
gian! o feriru~ntu. _ 

Bento .GonçaJves não ~ homem- de governar sem a integra~ 
- confiança dos c•dadãos rio-grandenses. r\o mesn:o tempo é d~te

mido e prudente. Destemido. aos 13 annos d~ idade abate um preto 
façanhudo que o aggredira. e_. prudente. não hesitante. como de
fois inculcanm qu~ elle fos~e, como se um heróe pud~sse ter hesi
tações, ou como se pudesse ser negada a Bento Gonçalves a qua
lidade heroica; prudente, Bento Gonçalves renuncia a presiden
cia da Republica,. não para ~;e ausentar da pugna. mas pa•·a, ao 
commando de uma força, proseguir na guerra. 

Succede-lhe, na presidencia da Republica, José Gomes Vasconcel 
los Jardim e no command.; das forças •David Canabarro. Canaba:rro. 
como general em chefe das forças revolucionarias, deve enfrentar 
CaxiaS. Ao in'vés dos ultimos generaes legalistas, que urdian: pla
uos da cidade de Porto Alegre e nem ao acampamento compare
C:am, Caxias, que ·já visitára o Rio" Grande, pelo anno de 1839, na 
cCimpannia do ministro da Guerra_. então como major, matreiro já 
na gu~rrilha gaüc.ha ; Ca:cias em pessôa percorre os acampamen
tos, providenc1a o aprovisionamento da forc;a_. a presença indisr.en
savl'l dà cavalhada. pessoalmente persegue o inimigo e come~ en
tãc a quebrantar a vlctoria at-é ahi ·indísperuavel da revoluçb rio- -
grandênse. 

Tem-se dito que as orig~:ns do movim~nto farroupilha tinham 
r~ação com os caudilhos do Prata e até autores respeita-.:eis. em 
livros recentes, procuram revigorar esse asserto iniundado. s~ é 
certo que, no primeiro passo da revolução, Laval\eja estava arti
culado com os revolucionarios rio-grandenses, e mais tarde -Fructi.to
so Rivera, na ultima phase do movimento; não é 'menos certó que 
documentos irrespondiveis demonstram que a relação entre am
bos era tão sômente de amparo material e de beneficio reciproco: 
Lavalleja ou Rivera aproveitando-se, para suas final:cfades plati
r.as. de recursos rio:grand~:nses, e ric-grandenses aproveitand:>-sc do 
2n:parn uruguayo em seus propositos rio-gl-and~n,;es .e nacionális~: 

. U!Iia carta de Bento Gonçalve:; tira qualquer especie de duvida. 
E' o chefe da revolução que declara : " aproveitemos o apoio . mate
rial de nossos alliados do Prata ma; não nos deb::em-os. nem de le...-e 
subordinar áos -seus intÚitos ou á sua influencia moral · ' 

E porque já esteja na altura de 42, nas vizinhan.ça.c; da ubra 
p2ci.ficadora de <Çaxias, cito desde logo um -~pisodio . irrc.futavél; 
contra todas_ as insinuações assacadas ao Governç RepubUcar.'? -rio
grandense. de que .fo.c;se elle .me_no._ brasil~ir.o e mais .platino . 

• Rosas. que ao. tempo _estava no seu apogeu e que e\·id~ntemcn
te 'teria .gosto no .. desmembramento do _ Imperio Bràsileiro. unica 
i c,rç-a que _l~e c;ontra.Stava 'o pOder; D. Ma~l · ~os.iS 'esc.reye .. a 
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Can_abarro, então commandante das -iorças revolucionarias, e pro
l;õe seu alL"<ilio armado para a victoria da causa farroupilha. 

Como disse um seu contemporaneo delle, ·Canabarro, na lin
guagem simples de homem de intelligencia. mas pouco letrado, fa
la\'a a língua portugueza pelo diccionario rio-grandense; e incisi
"o, · directo, peremptorio, respondi! Cana.ba.rro a. Rosas: .No dia em 
que o primeiro soldado vosso transp_uzer a fronteira do Rio Gran
de do SÜI, dará elle o sangue com que assignaremos a paz entr~ 
Plratiny c o lmpcrio, porque, acima do ideal republicano, está o 
nosso brio de brasileiros. (Paf111as). 

E dizia mais Cana barro: Se as vossas i orças penetrarem . no 
Lcr.ritorio rio-irandense, encontrarão os republical)OS de PiratÍllY, 
hombro a hombro, unidos com os imperíaes do Sr. D. Pedro H ... 
A resposta era irrefutaveL Queira a critica, um seculo depois, sub
tilizar questiunculas e descobrir influt!ncias por indicias e duvidas, 
ninguem póde contestar a resposta esmagadora de Canabarro, que 
não era apenas um commandante em chefe, m~ uma -figura re
presentativa do pensamento da alma farrapa. Tanto mais quanto a 
maneira definiti"a de Caxias convencer os revolucionarias da con
..-eniencia da paz foi apontar o proprio perigo platino, a dictadura 
1.!1! Rosas que, entã-o. atraV'és de :Orrbc, j :) alcançava o Uri.tguay e 
ameaçadoramente alçava o collo na contemplação cubiçosa do ·Brasil. 

Tanto era verdadeira. essa previsão, que, 6 annos n1ais tarde; 
in-ompelt a guerra, com o desfecho definitivo de ::.\{onte-Ca.Seros, 
elll 1852. Bem o cotnprehenderam os riograndenses. Acceitaram a 
paz, não apenas porque estivessem debilitados de forças, embora 
r.ào de alento civico; acceitaram-na por entenderem que o Imperio 
rio Brasil, encontrando já uma base estavel na maioridade de Pe
dro li, permittíria retardar a realização pratica da Republica, com
tanto que a unidade nacional não fosse quebrant-ada pda im·asão 
estrangeira. 

Antonio Vicente ch -Fontoura. ministro rio-grandense, vem 
como emissario á Capital do lmpcrio, e, de potencia a potencia, em 
nom~ da Republica do Rio Grande, portador de uma mensagem 
~ltiva ao ~verno do Imperio; par lamenta com o g-abinete da C'o
~·õa -e· assenta as bases da paci-ficação. 

Regressa a Ponclte Verde. Apresenta a Canabarro o resultado 
da missão. · 

A scena ~ inolvida\·el. Canabarro lê, pausadamente, as c\au:>u
las. revelando as consequencias ultimas do movimento aos grandes_ 
chefe~ re~·olucionariós. Cada qual ouve em suspenso o oestino que 

. lhe offerecem. ·Não poderiam ser mais resolutamente ,·ictoriosas 
as-clausulas da,..paz. · ~Ielhor· do que aquellas clausulas, para os pro
positos dos farroupilhas do seculo passado, só se a republica rio
grandens~ continua-Sse independtnte até o advento. de 89 : 

· Uma ve.z que os rio-grandenses reconheciam a necessidade de 
se não · apartarem ~o lmperio ·brasileiro, á "ista. do perigo e..~tra
nho, não poderiam existir· clausulas mais desejaYeis do que aque1 4 

ias exhibidas pelo Ministro Vicente da--F ontoura: Os farroupilhas 
iniiic-ariam qual o primeiro governador da Provincia. Era tomo 
n~ aútonomia pleria para .o primeiro momento de submissão a:o 
Imperio. A officialidade tarroupilha improvisada permaneceria 
com: ns mesmos postos nas forças do Imperio, excepçào dos grandes 
chefe."· que, essés, sim, renunciariam' a quãlquer vantagem rio Exer-
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cito brMileiro, permanecendo apenas a usufruir os direitos de am-
nistia. que eram de caracter geraL . . . 

Os captivos ,que foruia,·am·nas. tropas reh~ldcs ftcanam h.-re,;. 
realização democratica dos propositos republicanos de 35. 

E assim. a Republica rio-grandense terminava -com a pacifi
cac;ão da Pr:ovi.ncia e em nome da unidade b·rasileira, não pelo· 
abatimento de seus homens, não pelo desastre de seus intuitos. 

·Canabarro, homem de tempera inflexivel.. que, depois do re
vez do' Cerro dos Porongos. se tornára mais leo11ino por não 
tolerar ·que, uma \'C:Z. Chico Pedro o tivesse surprehendido e déra a 
maior canseira ao ·Barão de Caxias. com guerrilhas intenninaveis, 
Canaharro pergúntou aos cheics presentes se estavam plenamente 
satisfeito;: com as condições propostas· ·ou se havia alguma razão 
que justificasse a continuação da guerra. . 
· · Elle mesmo. não. aconselha. pergunta .. Os O?tr~s é. que confir
màm estarem satisfeitos co·m a:s clau~ulas convencioriadas com o 
111inistro Vicente da Fontoura. 

E a 'pa,i é assignada. 
Canabarro faz uma pequena fala de soldado rude. ma:i de 

patriota inspirado. w finda a guerra. 
·1845. O Rio Grande está irntan.ado com o Imperio brasileiro. 

Os p~oposito~ republicauns e f~derativqs frutificariam um dia, 
rincoenta annos transcorridos. encontrando no proprio solo rio
gTandense altos doutrinadorcs da estatura de Castilhos . .. 

Quero. agora, accentuar tur• aspecto. no movimento farroupi
lha, que supera as proprias consequencias nacionalistas que elle 
abrigou e ainda aponta um roteiro a percon:ermos. de futuro. . 

Republica já a temos e. sobrétudo. temos federação. p:lrque 
está impregnada na alma do Povo Brasileiro a defesa das autono
mias estaduaes. 11\fas. o ideal farroupilha abraçava ainda, como se 
ve, pelos t~-tos da. época, uma visão mais ampla. corJtinental. · 

Um dos joroaes que mais predicavam a Republ_ica em ·Porto 
. Alegre tinha o nome de "Continentista" ; o orgão official da Re
publica .em .'\legrete d1ainava-se " Q Americano" e, no proprio 
csbec;o deste jornal, em pleno romantismo, uma quadra estava 
inscripta, patrocinando o moviménto rio_-gnmpense. Dizia e~ la: 

"Pela •Patria vi\·er. n:or.rer. por e lia; 
Çue:rra fazer ao despotismo insano; 
A v irtude seguir. calcar o \·icio; 
Eis o · dever · de. wn li~·rc- Americano:•· 

Havia na cottsc~nCia do m~vimento farroupilha um intuito, 
um proposito continental. Quando proclàmaram a RepuhÚca contra · 
o Imp!!rio . do Brasil, entendia.Jr. harmonizar-se com o sentimento ile
mocratico sul-americano e p_or isso 'creio não a.vançar ·u!!IJlais;'jul
gando que a r~plica brasileira de Bolivar está em Bento Gonçalves. 
~ Bento Gonc;alves é o Bolivar da Ame rica ·portuguezá ; guet:ri
Jheiro, republiç~no; ao mesmo tempo homem de rcfr.cga e legi!;ladQr. 
Cinco annos mais moço 3lpe.nas que Bolivar, já. o grimde contin~oti
y:p n1~rrera quando irromJ>C]J farrapo!;. :Mas Bento Gonç:a.lves s~tn
pre t:ao calorosamente Sf': referia .'ao Continente, que a visão sul
_americana . da his~oria . rio-gnuidense prenunCia ·-·~ indica um cami-

. _nho a tr.ilha: : som_os çha.rmi.d?s ~-- ~m . destil)o : america:i:io., N,ã._~~o.c,a 
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tm que vivemo:;, não basta que o Rio Grande vil"a pc~o Bra3il: é in
dispens;wel que o Brasil desenvolv a a sua politica intemaciona.l 
para Yiver integ;ado. na America;· num . propo.sito continental. 
(Muito bem). ·E' indispensavel que o tnesrno que ha cem an1tos 
Bento Gonçalves e os farroupilha:> fizeram, 110 Rio Grande, para o 
Brasil. fasll.mo~ nós todos, hoje, no Bra,;il, p:~,r;t a America do . Sul. 

Os tempos são chegados, diz a visão prophetica elos philoso
phos do seculo. Spengler ameaçadoramente annuncia a decad<!ncia 
do· Occidetite. · :.'11as Keyserling, com enthusia~mo e com fe. apr~:
góa ta.mbem o re.surgimento da ciYilizaçào, atra\·és de uma nova 
cultura no territorio sul-am"!ricano. 

Esse. o destino. a que somos chamados: _não morra a alma· far
roupilha, porque <linda necessita concorrer, senão pelo:; processo;; 
cruento:! do sc.culo passado, com enthusiasmo pacifico e- pela intel
ligencia,. na ·realização da grau de obra de h~gen·.onia cultural sul
americana, em_ face <lo mundo, com physionomia propria e inte
grada em um pensamento ·continental, sob as inspirações d e um 
lr.rgo e profundo sentimento humano. (Palmas prolongadas. O ora-· 
dor é 1•h·nmcl!fc cumprimrntado c abraçado.) 

Durante o discurso do Sr. ·Raul Bittencourt, o Sr. An
tonio Cárlo;;, Presidente. deixa a~cadeira da Presidencia. 
que é occupada. pelo Sr. Ageno·r Rabello. 2.• Secretariei, .: 
novamente pelo Sr. Antonio Carlos. Presidente. 

O Sr. Presidente 
gc1eiro. 

Tem a palavra o Sr. )l'icolau Ver-

9 Sr. Nico}au Vergueiro - Sr. Presidente, no dia em que, 
nos ·mêus· pagos. se commcmora, i-estivamcnte e patrioticamente, o 
L" - centenario do inicio da Revolução Farroupilha. saio, embora 
por momentos, da penumbra em que me tenho collocado, para, em 
nome dos representantes da Frente Unica do meu ·Estado, home
nagear os herôes elo decennio, que a anesth~ia do tempo não fez 
e:;quecer e que marcaram, na ~poca, uma das pag1nas mais bri
lhantes e mais expressivas da vida br.c;ileira. 

Não ve.nho, por certo, descrever factos dos gra.i1des vulto.> da 
Guerra dos Farrapos, tão bem analysados pelos "microscop_istas da 
historia •: na expressão qualificativa, perfeita e ex:acta de João 
Neves, para os investigadores pertinazes. pacientes e · cuidados·J~. 

. . Cada <lUa! dos '~ido los a que a . de\-oÇão civíc-a". da-ãlriia"' gaü-
cha deu tons mysteriosos, quasi mysticÓs '', daria eni!cjo ás màii! · 
ilmplas con~iderações, ás mais vastas dissertações, p·or isso · que a 
v;da de cada um offerl!ce os maiores e os melhores exemplos- de 
dignidade e de bravura. · . 

Bento Gonçalves da Silva, sol e centr:o da ·gforiosa cru~ada. 
e. no làpidar conceito de Pedro Calmon. "alma e pulso. chefe e 
~ymbolo,' paladino e modelo da grande insarreição de sua _gente 
rude. encerra .. explicando as razões do. movimento, o seu notavel 
manifesto de -~5 de Setembro de _1835, de~t'arte; "a execração· de 
nCissos filhos cahirâ sobre noss11-« cinza.> se. por nos"a a~n:iora.Iiza
ção e incuria, lhe:; transmi~irmos este sagra.cio .-depcisito deSfalcado 
e- corrompido_; e as suas bençãos. 1_1ão acompanharão ao sepulcro se 
lhes deLxarmos exemplos de virtude e de patriotismo." - Antonio 
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d-:: Souza ::-Jetto. o proclam::.dor da Repuhlic;~ rio-grandense nos 
c2.mpos de Sei,·al. o mais bravo t: destemido cavalheiro qu~ Gari
baldi viu e ""descreve em suas " tMemorias"; - David Cana barre, 
<Jl!e""recusou o au..xilio de Rosas, dictador de .Buenos Aires, por este 
n1odo altivo: '' Senhor, o primeiro de võssos soldado5 qu~ transpll
zer a fronteira fornecem o sangue ·com que assignaremos a paz de 
Firatinv com os imperiaes, pois acima de nosso amor á Repu-blica 
está p ;1osso brio de brasileiros. Vossos homens, se ousassem inva
dir o nosso Paiz, encontrariam, hombro a hombro. os republicanos 
de Piratiny e os monarchistas do Sr .• n . ·Pedro II ''"; -João An- 
tonio da S~l veira, cuja lea.ldadt: tornou-l'e conhecida e proverbial. 
o mais alto expoente · moral da revolução. não medindo sacrificio 
no cumprimento de honra de sua palav!'a empenhada; - .João 
Manoel de Lima e Silva, galhardo e garboso militar. assassinado. 
em Agosto de 1837. nas proxjmidades de S. Borja: e Bento ).ia.: 
r.oel Ribeiro, taes são os gencraes da epoj>éa_ titanica." ·cujos feito:: 
.rn~moraveis ·e immarcesciveis correm. e cantam hoje. em todas a_<; 

verdejantes coxilhas e ricos rincões · da mjnha terra. 
Ao movimento rcivindicador, luta imponente e gra'ndiosa d~ 

redivivos espartanos, associaram-se. t:m 1838, ehrio~ d~ liberdade.· 
José Maria Garibaldi, t..)nde 'rito Livio de Zamb·eccari e Luiz 
Rossetti. 

A penna brilhante e serena de Othelo Rosa: illustre membro 
do Instituto Historico e Geographico do Rio Grande do Sul. a pro
~osito da acção de .Caribaldi, no commando da marinha revolu
cionaria, assim. um dia_. escreveu: "-0 seu cnueiro é uma pagi
na authentica de epopéa. Do nada, esse homem extraordinario faz 
tudo. O unico elemento. de que dispunha realmente o nauta des
a..'Sbmbrado, era a agua : tudo o mais elle ha,·eria de improvisar, :\ 
inspiração de uma vontade sobrehumana, temperada em aç:>. E 
el\e improvisa os barcos. e elle improvisa os marinheiros. e aos ma
rinheiros e aos barcos transmittc, num qua.si milag: t: de fascinio. 
a força incoercível de uma energia que não cansa. que nã-:> fra
queia, que não se: quebra, que não se torce, que não des~pera e 
que não perece nuncã !" 

Sob as ordens immediatas do "Condottiere" foram construi
dos. nas margens silenciosas e sinuosas do Camaquam, os quatro 
barcos "Rio Pardo", " lndependencia", "Seiva!" e '"-Farroupilha". 
cuja travessia. por terra, em carreta.s de tres pares de rodas, tira
das por- 'tres· juntas de bois, da barra do · Capivará á do Traman-

. dah)', num percurso de cerca de oito Jegua.s, se realizou em sei;; 
dias. ~. na tarde de 13 de Julho de 1839. lanÇàram-se ao oceano. -
em demanda do 'porto de [,aguna. · · 
· Quero agora, Sr. Presidente, cteixàr no~ A.nnau da Camara. 

. cúmo photographia do valor e da vítamina de uma gente; ·o teor 
d'!- carta dirigida, de IModena, em ' 10 de . Setembro de 1859, por 
Gar ibaldi, a -Domin,os José de Alméida. natural do Estado de Mi· 
nas· Geraes_. resident-e, .. desde 22 .annos, na cidaáe de Pelotas.' 
um dos baluart~ farroupilhas. -De'putado á primeira ~A.ssembléa 
Prov}~cial e Mini~Lro do Interior da nova .Republica. · 

· .. Eis o interessante documento: 
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«Quando eu penso no •Rio Grande do Sul, neosa .b~lh. 
e cara província, quando no acolhimento com que fui rece
bido no gren:io de ~.uas família.~, onde fui considet:ado iilho; 
quando me lembro das minhas primeiras campanhas entre: 
vossos valorosos concidadãos e os sublimes exemplos de amor 
patrio c ·abnegação que delles recebi, eu fico ver-dadeiramente 

"comtno\·ido. E -esse passado de minha vida se imprime em mi
nha memoria como alglm1a coisa de sobrenatural, de magico, ·de 
verdadeiramente romantico. . · . 

Eu vi corpos de tropas mais numerosos. batalhas mais 
disputadas .. mas nunca vi, en:: nenhuma parte, homens mais 
valentes, n.em cavaloleiros mais IJrí!hantes qut: os aa bella c~
vallaria rio-grandense, em cujas fileiras aprendi a desprezar 
o perigo e combater dignamente pela causa sagrada das na
ções. Quantas \"CZCs cu fui tentado a patentear ao mundo 
os feitos assombrosos que vi realizar por essa viril e deste
mida gente. que sustentou por mais de nove annos, contra 
um poderoso imperio, a mais encarniçada e gloriosa luta! 

Não ·tenho escripto semelhante prodígio por falta de ha
bilítações. porém, a meus companl1eiros de armas por. mais 
de uma vez, tenho commemorado ta~tll. bravura nos comba
tes. quanta g!!nerosida.de na victona. tanta hospitalidade, 
quanto afago aos estrangeiros, e a emoção que minha, alma, 
então ainda. joven, sentia na. presença e ua mllgestade de: 
vossas florestas, da . formo!>ura. de v:ossas campinas·; dos viris 
e cavalheirescos ex.e~=~icios ..de vo:>sa juventude corajos~; e, 
rcr.ass<uJdo i>ela mcmoria as vicissitudes de minha vida entre: 
vós, em seis a.nnos de activissima gÜerra e de pratica cons
tante de acções magnanimas, como em delírio, brado: . 

- Onde estão esses bellicosos filhos . do Continente, tão 
magestDsamente · 'terriveis nos combates? Oncte Berito Gon- . 
,alves. Netto, Canabarro, Teixeira e tantos ~-:~lorosos qt•e não 
lembro ? 

Quantas vezes tenho desejado nestes carepos Íta1ianos um 
só esquad.rão de vossos centauros avezados a carregar uma 
massa de infantaria com o mesmo desembaraço como se fo~-
se uma ponta de gado ! · 

Que o Rio Grande atteste com uma modesta lapide o si
tio em que descansam os s~us ossos, e que vossas bellissimas 
patricias cubram de flores esses sanhlarios de vossa;; glo
rias .. é o que ardentemente de.~ejo . 

Eu muito me lembr.o, meu digno . e caro amigo, da bon
dade gen:rosa com que -iui honr:~.do por vós. no tempÇ em 
que tão dignamente occupastes uma das pastas do mínisterio · 
da Republica. e. tenho verdadeira l!audade, corno grâti.dão u~s 

. beneficios recebidos de vós e dC; vos~qs çompanh~iros e con
cidadãos na minha esta'da no Rio Grande. . 

Por mim, a·braçae a todos esses amigÓs e mandae, em 
,toda occasião, ao vos:;o 'verdadeiro amigo. - José Garibaldi . 

. E' um depoin~~nto q~t: dispe1;sa· .comn~entarios e, por si só, 
plasma a .bravura, attes~- a fibra e espelha o caracter de um povo. 

E ' nest?L · altur~, ~r. ·Presidente, "depois de rende.t.: ~os . heroes ·de 
1835 a nossa homenag<:m. no momento e."U que relampagol' .Üulados 
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7igzagueiam e cruzam, em todas a;; direcções, o negrou céu europeu. 
cc,mo pt:enuncio dt grande tempestade, ameaC",ando a pa~ do con
tinente e .quiçá do mundo; no instante em que o no~so Paiz se de
bõtte nesse cipoal emmaranhado de tremenda crise economica e fi
nanceira, social e politica ; nesta hora em que as interrogações pai
r;:.m no ar. duvidas crueis, amargas ·incertezas. em que não. sabe
mos para onde vamos, e mes.mo nem sequer e.:<actàmente ondé esta
mo::. é 11atural que eleveipos .os nossos olhos para o· cimo do Cor
co,·ado, onde se ergue fonnidavel a estatua do filho d~ ~us, cujo 
nome invocà~os no preambulo da -Çarta. ::\fa.gna.' e que, num se
::4undo de concentração espiritual, pairando acima da.." paixões que 
áerurpam_ e dos odios que cegam. ~, uma atmosphera de puro 
oxygenio. lhe imploremos cheios de fê e de ·esperança. guiar o t1os
!'~ ··querido Brasil na senda da ordem e do progresso. no caminho 
do trabalho e da prosperidade. na estrada do dever e da justiça 
na trilha da hõma e da paz. (Muito bt'm. Palmas. O orador h•h•a
numtc cumprimt'ntado.) . 

O Sr. Presidente - 'fem a palavra o Sr. neput~do Orlando 
Araujo. 

O Sr. Orlando Araujo - Sr. Presidente. Srs. Th!putados. -
O sentimento artístico da· palavra qu~ ha .-inte sf!culos floresceu 
a magestade "da civilizaÇ'd.O helena nunca me encontrou como S'eu 
servo sem que os pllenomenos emotiYOS me. salteassem. E, neste 
iur,tante. elles exercitam sobre mim o seu maior domínio. E' que 
c~tã tambem em funcção o senso da medida e das responsabilida
ces deante das culminancias dà tribuna de onde se fala ao Paiz e 
<;ue occ:uJ>o pda primeirtt. vez • 

. Venho traduzir os sentimentos c011gratul ato~io;; de .\lagõa.,. 
com o Rio Grande do Sul. na celebração do Centenario da Epopéa 
F.:rroupilha.. pela belleza da significação idealistic..--a que encerrava 
,. pelo heroismo com que foi deíendida. 

A minha querida terra, cujas paisagens vivem cmmoldurada:; 
· lias minhas pupilas de amoroso da sua gente e da..; suas grande~as 

que trago no· coração, como os seus problemas yi-.;em no meu es
pírito, minha querida terra_. dizia. tambem recolhe seu florà::> glo
no~o da Repuhlica. Rio-grandense. 

Ella tambem é magná-pars no ac·ontecimento democraticc. 
d~ bravura, do idealismo daquella "famosa e tão bôa gente gaúch01. 
-~ contribuiçãp de Alagõa.s. nos épicos fundamentos daquella luta 
<:c de1: annos foi das mais nobres.· das mais yaliosas. Nos factos 
majs importantes da nossa historb., teve sempre á minha terra 

·\•ma func~ão. e.xerceu sempre uma actividade tão brilhante: que a 
identifica como companheira · efficiente ·dos seus yanguardeiros. 
EU~ nã~ tem somente aquella expressão com que poderão querer 
vel-a !ltrõ~vés da sua faixa. -territorial : 

. O triangulo -que a comprime está illuminado. As linhas geoine
tncas da sua configurnção dilatam-se em "-ertica~s. Os limites clu 
l't:U patrrOtismo, da. SUa -bravura. da. SUa inteJJectúalidade não P.TeS
t<tm . oli~iencia ás medidas; tàl ·a· áínplitu·de com . qÚe' os'"regiúra 
a nossa· historia. 
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Ena· J.:Óde bradar. e a. resonancia desse brado penetrarã em 
tcdos os quadran~es do Brasil. pela stta histeria. com as energia~ 
ci,·icas de que pôde ser um :;ymbolo a sua Paulo Affonso, com a 
torça dos seus dois milhões de can.llos a yapor, "cuja quéda da_gt.ta 
pela variedade dos aspectos ... pela singularidade dos confrastes. é 
a mais bella do mundo". cujas ca;;catas são trinta e oito metro~ 
mais altos elo que as do Niagara.. pôde bradar para ser ouvida. corn 
apre<;o. que lhe cabe parcelJa apreciaYel n.a defe~a da integridade 
~~acionai, na solução dos problemas mai.; fnnd;unentae,;_ no~ .aC:·~n

t~cimentos mais nota\·eis da nacionalidade. 
Dias atrás, numa saudação captiYante, um digno militar deu

me como represéntante de "um grande Estado. Acccitei, com ale
f:Tia.. o conceito da proporção: porque nelle est:ava o verdadeiro 
a.~pecto com que devem ser encaTadas as partículas da nossa fe-• 
d::ração. Sinimbit. Tavares Ba~to.,;. Ladisl.au Netto, Dias Cabral 
e muitos ·outros. cujos nomes não podemos invocar sem tributo á 
cmc.c;ão, com aquella com que Ciro, conquistado• ela .P.ersia e 
iundador desse imperio, ou1·iu :Creso prommciar trt:..< vezes o nome 
de Solon. maior l~gislador de Athenas, sem homen~gem á !'abedo
ria, :i espiritualidade do mais -iorte encanto e da mais larga pro
j~c:ção que a morte nem de le\·e e~maec:l!u , -i)eodoro. !Floriano. João . 
de "Oliveira :\1dto e outros que "penetraram na ·histeria pelas 'ar-·' 
~rias tragic:aS da guerra" estes e aquelles. para fala~ agora so- . 
mente dos mortos, foram os famosos esculptore,; da grandeza de 
.-\lagõas. 

Por falta do oleo elos seus sacrifícios. da sua devoC;ão. não se 
apagaria, nem se apagará a charnma do cid,;mo hrasileiTo, a lu7. 
guiadora dos nossos alto:; destinos. 'Estes yi\·eram naquelles. como 
viyeru em nós. nas maravilhas de um grande sonho. 

Siuimbú foi um do:> constructores· da obra. do ·segundo Im
pcrio. Teve uma acc;ão tão lucida, soube affirmaT tão amplamente 
~" suas qualidades de estadista, que o seu nome e a sua ac:çã·:> pro
fícua jâmais perderão o ritmo ac.tua.lisante. Tal vez houvesse· elle 
i:-~ca.rnado a maior figura do periodo em q\le actuou. " Sinímbú, 
liberal por herança, não tinha ~xaltações. " O seu liberalismo, de$de 
a mocidade. foi sempre medido, rigorosamente pa\ltado, meticulo~ 
samente or ientado pelas altas com·eniencias nacionaes; 

Xunc:a s~ desmandou na demagogia .. Talvez po•que tivesse t ido 
a . sua infa.ncia. dramaticamente perturbada por duas revoluç.)e,;, 
cujos effeitós foram os mais desastroSO$ para a sua família, Sinim
bú .. auto-educava-se, en~aminhando o espírito diametralmentÇ 
cpposto ás inclinações revolucionar ias. ue .seu vae" . 

De ·feito, o pae .de ·Sinimbá, o capitão de ordenan<;a:\. ·:.Vfanocl 
Vieira Dantas, possuidor de penetração intellect;ual, de animo reso
luto, . incapaz de uma sinuosidade no caminho da vida. deixou na 
ribalta da. histeria alagoana os traços. mais imp_ressionant~<'=das 
suas bravas arremettidas de -caudilho que s.abe culti\'ar ·a nobreza. 
P reitou elle o seu concurso ·aos mo.vimentos revolucionarias de 

. 18í7 é. 1824. deftagrados em Pernambuco, o mais largo. e mais l u~ 
mi~<?SO scenar~o da democracia brasileira: E' pai-a accentuar, como 
ponto. interessante. que. a acção' caudinlesca ·de Vieira Dantas era 
seguida, bem de per'to, com fortale.Za···de animo admiravel, com 
bravura . de excep~;ão, por sua mulher, D. Anna Lins. mãe de Si
nimbú. A' insurreição republie<~na de li deu d1a todo o ;;eu devo-
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t;•mento. Emquanto· o marido aprestava-se militarmente, ella c:m
duzia a charuma de bandeirante do credo democratico. de engenho 
em engenho. fazendo prégão da independ~ncia do Brasil. • 

~lais longe foi, quando o idealismo político, ou o sentimento 
democratico de Pernambuco, alteou-se . con1 a "Confederação do 
Equador'' . .Batidos os re,•oltosos em Palmeira dos Indio~ e .oo\nadía, 
de Alagôas, concentra-~e Vieira Dantas em São . i\1iguel de 
Campos. 

Ahi te,·e de acceitar um combate encarnic:ado com as for~as 
h:gaes muito · mai;; numerosas em combatentes e possuidora ae 
·mais recursos bellicos do qu: as que commandav~. A artilharia 
secündou a acc;ào das forças le.,aae.~ . 

Dantas foi vencido e feito prisioneiro. As tropas; legaes :l\·an-
• c;aram sohre o Engenho Sinimhú. onde lhes foram opçostas re
sistencias destemerosas. por D. :\nna L ins, commandand;, um tro
ço d: homens. A heroína alagoana só mandou arvorar a bandeira 
L:t·anca quando lhe co~unicaram que o ultimo tiro ha\'ia sido dis
rarado. EntregJle á discrição do inimigo foi íeita prisioneira e re
colhida -á cadeia da ·Capital. onde ficou mais de seis mezes com o 
St:U filho menor. João Lins. mais tarde o Viscond.! de Sinimbú. 

Como se vê. elle ful\'i,u á sentenc:a ancestrdl. Todas as faces da 
\'ida do estadista alagoai10 têm grandes · alturas e grandes claridade:s. 
P rocurou logo após o termino do seu notavel curso. de direito fa
llli\iarizar-se com a civilização do Velho Mundo. Em Paris, estudou 
medicina e chimica : na Allemanha e Universidade de Iena, dt!fen
c!eu diversas thest!S. doutorando-se. -em in-utroqucjuri!. Em 
viagens de estudos percorreu a Inglaterra. .-\ustria. Saxonia. 
Helgica, Suissa e Italia, onde estudou o regirr.e penitencia
ria e os novos processos: de mineração. Em Londres fez um esta
I{ÍO de observação ao systema politico-parlamemar. -As suas atti
tudes, como parlamentar, bem mostram o quanto lhe foi util a 
observação. Poucos estadistas tiveram çomo elle tão formosa for
mação mental. 

tDeputado geral. l~inistro presidente do Cotl$elho. ueu a esses 
mandatos o relevo da sua cultura, o raró equilíbrio do seu espírito. 
Sinimbú cahe sornente nas paginas de um grande livro. Não lhe 
perde os passos. seguros e aureos. o sabio alagoano Aureliano Can
dido Tavares Bastos. 

~e vida mais prestimosa, de frutos mais opimos. para o 'Era
til, que a sua. Q uando o Marquez do Paraná supporta\'a sobre 9s 
muradae.~ dos seus hombros as responsabilidades. da conciliação 
política uos partidos - tregua tambem oriunda do cansaço dos pe
lejadores partidarios e o Brasil recolhia os resultados desse outom
no de paz, o moço .alagoano na sua quadra juvenil, pela imprensa, 
e!.tudava 'os problemas mais sérios e ligados ao desem·olvimento' do 

. I~rasil. 

Che~a ao parlamento aos vinte e dois annos, em 1861, já dou
tor em direito. Ao,; dczesete annos, academieo, já agitava o pro
blema da _escr_avidão. Já fal:wa, nesse tempo, com a autoridade de · 
~tr. estadtsta, quandu uizia: o remedio contra a escravidão não 
~tá e~ ~omprúnil-a·; o uni~o, aquelle que sinceramente reclamo 
em nome da justiça. em nome da utilidade é ~ da lenta enian-
~ipaç.ão. · · · ' · · 
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Era um dês3e:; homens. diz o Sr. Roquete Pinto. marco da nos
sa nacionalidade, um desses varões cuja vista aquilina desc)rÜn:t 
ao longe o futuro dos magnos problemas economicos e sociaes da 
!'U:l Patria para ir doutrinando e encaminhapdo o:; contemr:oraneos 
c pon•indouros. 

"Era uma d;j!iõ figuras na liÍdt\ dos pO\iOS. um;~, destas raras 
figuras de constructores de nacionalidade, uma destas ra.ra~ ii
~uras de illuminados, que se precipitam vertiginosamente para o 
futuro, no surto de uma. destinação prophctica. O s~u olhar alon
gnva-se _p_or sobr-e o hor~zonte da Patriâ, com um appetite de viden
te:. Possu.ia a arder-lhe: no cerebro uma ce~telha daquelle fogo que foi 
6 martyrio de Prometheu. Mais do que a intelligencia qué opera 
os dados immediatos da vida e com os apparelhos contingente~ da 
i'hilosophia Bergsoneana, uma especie d~ transfigura~ão divin;tto-
ria. do instincto" . ' · 

O dito não me pertence e sim ao fulgor da intelligencia. do 
~r. Carlos Pontes. 

Ruy Barbosa. conceituou TaYare,; Hasto!;, d~te n:::odo : cahc
c;a que commensurava todas as questões do nosso faturo. E àinda 
di~st;: del!e. apro,·eitando-~ de um verso de. José. Bonifacio, o :Moc;o: 
··Alma gigante em corpo de .creança". mi com autoridade· que 
Tavares Bastos enunciou: A minha propaganda não tem sido" este
ri L Em dois annos quatro grandes acto:;: em ses;;enta e cinc·:>, a 
1•avegaç-~b }:ara o,; Ebtados Unidos; em sessenta e seis, a cabóta
~cm. a emancipação dos escravos da Nação, a abertura do Ama
zc.na.'. Este ultimo contém mais d:! uma idéa : abrir o Amaionas. 
que é o mai;; e..xten!iõivo. e habilitar maiot· numero de portos. o qu·~ 
reclamava em 62. 

Para me julgarem. ha, pois. factos. E screve Gilberto Amado 
sobre o sabio alagoano: " A gloria singular tle Tan1re.-; Bastos ~ de 
poder s:r evocado não como representante da antiguidade, mas 
como um symbolo do presente:, c:>mo expressão desta eternidade. 
d;,\ geuio 4uc: é de todas as -épocas e de todos os dias. 

As "Cartas do Solitario", a "Provincia" e o " VaJie do Ama
zonas'~ ~oam ainda hoje aos nos~os nervos como o;; gritos d: umôl 
a lma desesperada". T ratando do::< systt:ma.s politico!Õ, Tavares Bas
tc.s foi um madrugador predestinado da nossa federação. A " Pro
víncia" é un:a bíblia para o administrador. Aborua nelle, com 
aquella clarividencia. genial, a. obra de centralização de gOiit:ryto 
nos Estados modernos; a centralização e as reforma:;, a federa(ão 
elos Estados Unidos: a autonomia. das colonias ing_leza$: .a assem
L!~a; o presidente; a municipalidade; a policia c o a c to addicional. 

·Foi elle o argonauta qu:: lançou as ancoras -da ' civilização no 
Amazonas; abriu. no inferno v~rde a :pkada para· o livre curso do 
·;-regresso com. a franquia das su•s aguas ~s naves dÓ mundÓ. . 

Como jornalista, parlamentar, dip.lomata, • .jl,lrisconsulto, -philo~ 
:«1pho, sociologo, advogado da liberdade de pensam~nto e de com
lllercio, publicista, elle se guiava pelas ardent ia!:l du ~oc:u patrioti~·
rno. · Tavares ·.Bastos foi o resplendor dé uma democracia e a ·suh 
memoria de.ve receber o re.splendor das benc;ãos do Brasil. . 

· ,Qul\nto·· a_· .Ladisl,.áü ~êtto: se quizennos documentação do . sev 
saber," do seu patriotismo, basta" verificar a sua obra no Museil 
.Nacional, · porque não ficou ella somente nas paginas da noss'i vida 
provinciana : · · · · · · 
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E Dias Cabral? Um dos seus biographos, o pensador alagoa
no Dr. Barbosa Junior, voh·endo -ás rectas largas de seus cami
dws e .í.s clareiras que elle abriu no scenario mental da gleba 
c:onterranea. diz, referindo-se á sua actuação no meio em _que vi
veu e no Jnstituto His~orico de Alagõas : Appareceu entre nós pre
maturamente . . O ambiente não o compurtava; o ambito fõra es
c:.sso á potentissima envergadura de suas asas. 

De facto. meus senhores. a quem perscrutar a escripta <.lo f !ti· 
tituto Archeololõrico c Ccographico .-\lagoano, historia ~.:ujo -pa
drão ostensivo se documenta pelas paginas da nossa Rl:'Vista, longo 
e pasmoso hia/1'-f se lhe antolha respeito do ínclito varão. a · cujos 
hombros, qual novo •Hercules, se apoiou a cstructura fo~ida,·el 

. <.leste monumento da cultura conterranea. 
E ·tanto mai'or será a surpresa, quanto para logo se patei1tearâ 

<~oo pesquizador a influencia decisiva do sabia al~oano nos primor· 
di os historicos desta casa: não h a aqui recanto, por obscuro que 
st>ja. que não tenha recebido das mãos do mestre um gesto de ca· 
rinho, um signal de protc.cção. 

Por toda a parte um olhar de sua admiravel sabedoria. · 
Parece que de si mesmo ,·atic:inara, com aquellas suàs doloro· 

sa.~ palavras . . . " mais de uma gloria morre orphã até "dos affe
. ctos da intima. conviven..:ia" . · 

Eu por mim ~os digo: ás vezes que aqui vim, á cata de -bal~ 
dados informes. ~ tinha entre as mãos, ante os olhos. a u·m tempo 
deslumbrados e piedosos, tudo que fõra obra da cultura ~ do devo
tamento do venerando ancião, ouvi, dentro do silencio reverencial 
tiestes salões, que, por seu respeito. 

":Chorava em cada canto uma saudade!!". 

E João de P!iveira Mello? IFoi até pouco essa e;octraordinar ia 
iigura alagoana, desconhecido na propria Alagõas. F ui eu quem. 
C~.fortunadamente, na Casa de Alagõas, pude leV"antar a lapide que 
o encerrava, para que os meus <:unfrades, de olhos deslumbrados, 
pudessem medir-lhe a épica envergadura . 

.Como simples tenente, na guerra do Paraguay, alçaram-se O!' 

seus feitos a tal altura que os bordados de um generalato já elle. 
11e~se tempo, os podia honrar. ·E quando fez uma larga trav<:ssia. 
penosamente. através dos pantanos paraguayos até Matto Grosso, 
para salvar a vida de centenas de mulheres e crianças brasileiras 
que conduziu desde a fronteira com o Pa.raguay a Matto Grosso. 
moveram-se na capital deste Estado todas as classes, todas as auto
ridades, desde o pre.~idente, commandante das armas, bi:spos, até 
'"" de menor el(pressão, com intuito de ali recebei-os. como acon
t~ceu,_ c:om todas as homenagens, havendo tambem um Tr!-Demn em 
h.·oma ao heroe daquelle feito que {oi comparado ao da retirada da 
Laguna. 

E Deodoro ? Data da guerra do Paraguay o seu prestigio no 
Excr<:ito. Sua attitude em favor. dos Çompanheiros · de armas, na~ 
conhecidas -questões militares, fel-o o mais querido da sua cla3se. 

Passou a ser a . figura dominante. E ben1 comprehenderam 
C!> chefes civis' republicanos qui: Só. a. magestade ·de ·sua força, ná

. qu:,lLe momento, era a de que precisavam para derrubar o. throno. 
:o ·9-ov~rno seni~u de fr~nte o séu poder gioiióso~ E. sem eile nãó s~ 
tena feito a Republica de f889. E foi aos vivas continuados· a . . ...... . 
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D:.:odoro. que os officiae:; levantaram e mantiveram o animo dos 
conspiradores e communicaram-lhe o enthusiasmo que os conduziu 
ao triumpho. tFoi dle quem e:ncurtou a jomada republicana do Bra
~il, encetada em 1710. :\~justa-se-lhe o couceito de De ·~faistre. ao 
fal ar :-obre Napolão: ~ "Para .ser grande, não basta ter br.avura. 
n1aii é p;e.ciso tambem ter bondade. A sua cspad'a nunca teve a fer
ntgem do odio". Com ella objectiv9u o sonho secular da. democra
cia brasileira. . . 

Deodoro assume estupenda proporção na vida militar e p~lli-
. tica do Brasil. Na hora em que, de~ferindo o mais proiundo gol

pe no seu orgulho. pondo em jogo a sua bravura, naquella feliz 
hora em que. p:la renuncia ao pouer subiu mais do que hayia des
cido com o golpe de Estado. dava umá e-'<pressão no\·a ao s::u de:~
medido patriotismo. 

Lançou_-lhe o Lt".gi~lativo dura provocação, quando ,·otou a lei 
reguladora da responsabilidade presidencial, adred<! pr~parada. 
com o intuito de processai-o e destituil-o da~ Í\mcções de Presidente 
da Rcpublica. O 'Lcgislath·o descera á injustiça e ao impatriotismo. 

O heroico soldado cede ã. sua irritação, ao ~eu orgulho -esti
n~ulado por máos conselheiros, e pratica, por sua vez, um acto 
\ íolenti5,;imo, visando seus adversar-ios. :\~~~. i nscienremente; gol
peia o regime, deshannoni:za-o, faz uma confissão de fraqueza pe
rante a força do Par-lamento e commette o igual p~ccado do· gabine
te do Mar~uez de Olinda. 

O formidavel soldado brasileiro hou\·era acceitado o irritante 
convite do impatriotismo para a obra dispersh·a das ener:;ias do 
e:rganismo llacional. 

E o Presidente, respond.:mdo á provocação,. dá o golpe de Es
tado, com o seu decreto de 3 de NoYernbro de 1891, dissolvendo o 
Congresso . 

.:\ resposta perdera o endere~;o: dirigida aos ad1·ersario:;, re
cebe-a, aturdida e amarguraria, :t Repuhlica Rra~ileir:t . 

·Cinco dias depois deste decreto, o Rio Grande do Sul, de armas 
á mão. dá contra elle o seu brado altaneiro. 

A vinte ~ tres de Novembro. a es-quadra brasileira, de fogos 
;,ccesos. tendo á frente o Almirante. Cus:oclio I osé de .\1 t':llo. intima 
'' Deodoro a deixar a presidencia sob f'cna ·de ser bomb~rclcada 
a cidade. 

Doiam na alma do e_--;:traordinario soldado. que consagrou tan
tas· vezes. a sua vida á Patria e á Republica. o,; E:tfeitos do seu acto 
~ o~ que ainda. delle decor reriam. A sua visão, já agora esclarecida 
pdos seus superiores sentimentos <:ivicos, abra((ara o panorama dt! 
horrivel saerificío <tUe iria pesar sobre o $eu •Brasil. · 

O dilemma era, porém. horrível para .elle, para a ~ua magnani-
.. n .. idade, para. o seu patriotismo : ·Otl a lucta sangrenta pa ra . o sus

temaculo do seu acto, cuja victor ia não seria a da ' lei, mas a de 
nma vontade incontida; não seria a da Republica_. -mas a do novo 
~binete do tMarquez de Ol_inda; não seria a do Brasil republicano, 
mas a do Brasil monarchico; - ou a renuncia, que a '· ilania pode
l·ia querer diminuir como signal de CO\·ardia. mas que a Patria só
mente p~d~ e: de:ve euxergar .t:omo expres:;ão da maior bravura · 
moral.. . . . · . · · 

Compt:ehendera a apostrophe violenta lã.n~;ada á c~nsciencia 
nacional. Não lhe podia colher os seus applauso~. 
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O seu }latriotismo não acccitaria a Jucta como um imperativo 
ft su;t bra,·nra.. 

Dir-se-ia que a Patria lhe houvera segreuado, nurua sul.Jlime 
appariçào,. .como a de Christo ao Apostolo dos Gentios, no caminho 
de Damasco, por que s~auiu. guiando çela luz da sua consciencia 
discernidora da realidade. até a renuncia. redemptora, fazendo a5Sim, 
generosamente. corajosam·ente,. a annunciação de que a Republi
ca re.';urgia para a paz. para a aspiração da sua . finalidade gran
diosa. 

Dcspcrta\·a-o o " senso do dc,·er nacional'' . Subira de novo ao 
cimo da montanha, que começara a descer. E assim ficou tr.ais çer-
to de D!us. e aos olhos da Patria agrad~cida. · 

Renunciando ao poder, -Deodoro proclama a Repnblica pela 
s~gunda vez. 

}fanda lavrar o seu decreto de renuncia, e ao a:;signal-o, no 
dia 23 de Noven:bro de 1893. emocionado. declara: - "Assign·:> a 
cé.rta de. a)forria do dcrrade.i~o escravo d:> Brasil!,. 

Descera d:> poder · com a mesma dignidade com qu:: a elle ~~ 
eleYara . 

Voh·era ao quartel incon~aminado dos vicias J:Olit;cos. 
Floriano foi o bravo do Paraguay, o e:\."traordinario solda&:> 

que tão grandes e:<emj:Ms de virtudes cívicas e militares !::gou ao 
Brasil. Te.Ye grande:;· responsabilidades na Republica. Pesadíssi
ma foi a missão que !he coube. Pouco~ r~istiriam como elle, ~om 
aquella ·iria coragem dorr.iuadora, aus embarac;Js e pronunciamen
tos militares que teve d:: enfrentar e vencêr na Pr:!s:dencia da Re
publica. Coub~-lhe a missão historica de desferir o golpe nas am
bições militares. 

A tão grandes nomes da minha Alagõas vem juntar-se agora 
um outro, trazido nas dobras gloriosas da revolução dos Farrapo:;. 

E' o do Padre José Antonio Caldas. 
Aberto o Pantheon. nos seus bronzes resõa este nome, para que 

mais cres(;a aos olhos d::l Brasil aquella faixa triangular que se cha
ma Alagõas. 

O illustre biographo ·de Caldas, o erudito Sr. Aurelio Porto. 
perfila-o com a physionomia de precursor da revolução brr-Ju
cilha. 

E ' mais uma expressão gloriosa da minha terra. 
Ala.goano, foi elle quem levou ao Rio Grande do Sul. na sua 

alma, o sentimento den:ocratico com que Pernambuco acabava d-! 
fazer a mallograda Confederação do Equad::lr. Entre esta e· a ·~Re
publica Rio Grandense", surg~ de permeio a singularíssima r-er
sonalidade · de Caldas . 

. '\s idéas d=ocraticas que comec;a:-am a yingar no Brasil. das 
quaes foi Pernambuco a sua mais expressiYa colme.ia, foram diss~
minadas pelos q·ue dellas s: embeberam 11t> VelhJ .:VIund:>,. i=elos li
vros que as continham e foram secretamente. d:stdbu:dos na colo
n:a. A propaganda, com estes fundamentos. tinha ·o :;eu ponto ini
cial nas associaçõ:s literar:as, no n::>me, mas políticas nas suas fi
nalidad:s. 

As contingencias do mom:nto, o ~rigo do sacrifício sem re
s:ultados prat:cos, circumscre.viam a propaganda aos centros cul
turae.~. Não descia. po!s. ás massas, o que retardava Sljil · ina:ch:t..·· 
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E' bem venlad~ que. m~smo entre este:', o credo cleniocratico 
era ainda, secretamente, cultivado. As revoluções eram feiras çelas 
élites. sem que no balanço de elementos para o seu surto victorio-
sv. pudesse entrar o factor - povo. · 

Temos de acceitar que o ideal propa~do att! pelo extre1110 das 
<'.rolas contava com o profundo amor dos seus apostolos, pois que 
:>.o: lanç::tvam ao sacrifício contando quasi sómente comsi~o. 

já assim não se deu com a expulsão dos hollandezes. O índio, 
o negro, a ma!l"3 popular, emfim, corrjugaram os seus esi'or<;os con
tra o domínio "hollaudez que cons~guiram d~rrubar sem auxilio, ou 
melhor, á revelia da metropole. . 

Ahi sim, os homens que pretendiam .libertar Pernambuco da- · 
quclle domínio t iveram contacto com as massas, dl!monstrando o 
cnntrasre do:'> sentimentos religiosos d:>s in,·asores, com os dos na.
ta•os. E, com a mais larga visão, asseg\lraram a gloria. com a vi
ctoria da jornada sangrenta em que iam se empenhar, despertando 
nos negros e i1os índio,; a impressão da força qu: elles constituíam, 
dando-lhe, com esse s~ntido, chefes ern quem elles podiam .: deviam 
confiar. · 

:>la Confederação do Equador, " as élites que: a fizeram, tam
I.H:m não interessaram as mas~as. O recurso i(s arma.~ para emanci
pação colonial não tinha o apoio popular. ~u Brasil: como em toda 
a America Hispanica, diz Oliveira Lima, falta,·a po,·o. O ·padre 
José Antonio Caldas serviu, no Rio de J aueiro. como agen<e da 
Confederação do Equador, entre Pemambuco e outros Estados. 

Os seus apurados sentimentos liberaes ,·inga,·am nas suas 
acc;ões, qm: se legitimavam nos lances ruai;; ,·iolentos, yivas amos
tras do seu temperan1ento. 

Preso na:; fortalezas da metropole, teve a sua vida as horas 
mais tragicas de ,;of{rime.nto~ que não o abatem e sim mais a~t
çam suas poderosas armas de lutador incansa,·el e heroico. 

Caldas -é de uma capacidade de acção assombrosa. Sua intelli
gencia. que se desdobra nas proclam~çõe~.. na imprensa, assume 
proporçõe;; diabolica.3 . 

.Deputado á Constituinte brasileira, o Padre: que tambem é 
n~ac;on, lança-se contra os Padres. com estarrecimento da Camara, 
pedmdo a limitação do numero dos sac:rdotes, julgando qLte des
de logo deYia ser prohibido o seu augmento, sob o fundamento de 
que cidadãos que podiam pre>tar maiores serviços á Nação. na 
cultura dos campos, ou dando subditos á Patria, pelos estreitos e 
encantadores laços do m"atrimonio, estavam coactos por um funes
tc prejuizo, nascido da acanhada educação, á entrada no estádo cle
rical e no claustro, muitas \·ezes contra sua vocação". 

:\h i está um e...xemplo de sua audacia. . 
.E foi esse ho.mem que serviu de ligação entre a Confed~ração 

do Equador e a Repubhca Riograndense. ?.las não serviu sómell
tc: com as suas energias morae.s na ligação e aYi\·ac;ào dos ideaes 
ciemocraticos. Não. Foi tambem um' enfileirado nas hostcs guer
reiras. Combateu. E diz delle seu autorizado .e brilhante biogra
rho: Na fronteira com o Brasil multiplicaram-se suas actividades. 

· Ahi c:1contra Bento Con~lves, Alencastro e uu1::1. pleiade de offi
CJaes moço:s, em cujo espírito semeia idéas de liberalismo e demo
cracia. Do 4w Regime~to de Cavallaria, sediado em Scrrito, só :>e 
oppõc ás idéás republicanas de Caldas ·o capitão José Rodrigues 
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Barbosa. Os outros todo;;, inclush·e o ::vl:arec:hal Sebastião Barreto. 
que no R i o de Janeiro rec;be instrucç~es res.~rvadas. para a~ r de 
<.~.ccõrdo c:om o trama de -Caldas. se dc1xam mfluenc1ar e vao ser 
mais tarde os wandes este.ios da revoluc;ão farroupilha. 

E' uma figura de tamanha altura que a sua propria terra. vem. 
só agora, a . conhecer. Asserta o seu biographo: . 

"Nem mesmo a ·historia de sua terra lhe regista o nome glono
.-o. !\Ia;;. o sul guar-dou-lhe a memoria. Sua voz e.choou nos pam
pa:> em !;ritos de libe~dade. E o centen<~.rio farroupilha ven\ ac-Jr
üal-o. ):ara re\·~r. nesta at:otheose, o \·el\10 scenario v~nl~ das co
xilha.~. Semeador de idéas. conductor de. homens. eterno rebelado, 
o .Padre J o.st! Antonio Calda~ cumpriu os impcrath·o.,; do nome que 
adaptou n~ .:\po,;tolado: Codros II. ·durante a \·ida inteira. foi. \-er
cladeiramente um syrnbolo de rc:voluciouario político c social. E o 
Rio Grande dos farrapos, que recebeu os influxos do seu idealismo, 
dt:ve. a José Antonio Caldas, o maior iconoclasta da monarchia, e 
o maximo pregct:iro da liberdade. uma consagração jus:ta ~ digna''. 
( Fls. SzS;· Publicações. Archivo .~acíonal, vol. XXXi .) Para ttão 
i:lcid.ir em repetições, não ~voco as figura:> e a,; acc.;ões daque.lla.• 
a~sombrosa; figura~ qm: anir::aram o formida\'el quadro épico cb~ 
iarra.fOS. 

Por igual muti\'O ,;anb~m não quero ~ .. tuclar ou descer ã ana
l)·se das tinalidade.s da revolução iarroupilha_. sob o asj:ecto· d.: 
Sl·parativismo ou não. De.vo, porém, accentuar que e;;tou entr: o~ 
que acceitam o seu alto sentido nacionalista. 

T r azendo ao Rio Grande do Sul na fom1osa hora d~ uma rz
surreição do~ ~cus heróes_. com os lances mai;; épicos da sua glo
r;osa histeria, os smt!m~ntos de admiração e congratu!atorios de 
:\lagoas, quiz a\-i\·entar os traços das figuras que a engrandecem 
e que se projectam pelo scenario do Paiz, como hou1enagem ãquel
le~ sentimentos nacionalistas, que estão na sua alma, que os ador
nos da bravma, da lealdade, da sinceridade e. de arr.ôr ao Brasil 
illuminam }:ara o nosso culi:o de admiração . 

. .!\o Rio Grande, destemeroso e brasileirO, as congratulações da 
nossa grande A:lagóas e a sua solidariedade nas homenagens que: 
lhe. são prestadas. (:lfuito bem. Palmas. O orador é cum('rimm
Jado). 

Durante o discurso do Sr. Orlando Araujo, o Sr .. ~n
tonio Carlos, Pcesidente, deixa a cadeira da pr~sidencia, 
que é occupada pelos Srs. Agenor Rabello, 2" Secretario, e 
Eu,·aldo Lodi, z· Vice-Presidente. 

O Sr. Presidente - Tem a ~alavra. o Sr. Pedro Calmon. 

O Sr. Pedro Calmon _. Sr. Pr-~sidentt':. a. R.e•·olução Far
I'CJupilha é uma synthesc: do meio. raça . e tem ):lo: 

O meio: a planície ~auchá. !Jastoril e dilatada. limitada ao 
Norte pelas aspcras .serranias que le:..am até as coxilhas a e..'Cpansão 
~eogrê!:phica de nosSll unidade - a. Serra do Mar. e ao Sul, sem 
tron~e:1ras ce1 las cuo1 os paizes da região platina, suggestão pan o 
homern novo que lá se formou. de amplitude ideologica, cópia do 
SPU o:n1~iente. refle-'<o da sua vida. conseque_ncia da sua profissão, 
da sua mdole. da :;ua andeja vocac;ão e do seu· destino militar. 
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A raça : o transmigrado europeu. que mucla\·a ele natureza, por 
a,;sint dizer. na vastidão do pampa rio-grandens~ e do índio c-har
rúa, que imita,·a o processo de pelejar e de vh·er. cre.ando-se debai
xo da cupola celeste. na liberdade de ~eus ,·astos campos. 

E a época: aquelle tormentoso anno de 1835. em pieno periodo 
re~encial. quando .. num cyclo romantico vivia o Br:J.sil a sua pri
meira experiencia ret:ublicana. sem elos solitlos que consolidassem 
;·. caclcía da nacional idade: por ·toda a parte. aos quatro cantos da 
Terra B rasileira. e~palhadas ás idéas que se infiltravani n~ ..:lma 
<!udaz dos homens. crei!ndo estirpes impre\·istas de paladinos que 
morriam por ellas, e mar~-res que. com os seus e.:.,.emp!os. sagravam 
;~,;; causas por d!e:; abra~das. c Caudilhos que ~s faziam triwnphruJ
tes-. e d! populações fanatisadas. que recehiam de,;:;e,; Ct,n-:luccore~ cl 

maná cc:leste de todas as promess.-u;. 
Resumo da raça. do tempo ~ do 1Ueio. um homem que. syntheti~a. 

que c.~prime melhor que todos a epopéa farroupilha. nos seus con
trastrs, nos seu:> impre\·istos. nos seus paradoxos. nas suas muta
ções. :>ubita;;, allucina.ntes. estonteant e:; : que tem a lguma coi$ll da 
mutahilidade característica da vida pastoril do Rio Grande - Bento 
('.onçalves da Silva ! 

O herúe tem. na sua hiographia , a histeria resumida e abrevia
da do seu proprio povo. Bento Gonçalves c'. co:no o H.io Grande, 
um 'agente de li;;-a<;ão entre o cyclo inicial da na.cioualidade antes 
da dctemtinação das ironteiras geographicas do Paiz e a estructu
ra<;ão imperial ; e.'Ç2.Ctamente como a sua provincia - campo d~ ba
talha de todas as lutas que coincidiram com o· in ício da patria com 
a fonua<;ão nacional. caminho obrigatorio das invasões: liça dos 
torneios _que enrijaram a rac;a. e. ao me.;mo tempo, o amplo ean:po 
de reservas J:astoris dominado pelo homem plasmado pelas c:>ndi
ções insupprh·eis do meio ieogTa.phico que c tletenuinou e q1:e o 
explica . 

A Re,·olução Farroupilha não tem por que ser defendida, cen
surada ou commt:ntada por qualquer prisma ~<tciologico ou politico. 
Requer. sobretudo. uma attitud~ de exclicação. 

A. ~ua histeria vale. para nós, por uma cartilha. cheia de liciks 
yoliticas. referta de uteis ensinamentos. condcnsa::tdo uma expeden
cia que, prover~ a Deus. servisse para illuminar os homens brasi
leiros nas trajectorias que ainda aguarda a nacionalidade . 

A Revolução ·Farrouni!ha e---.:'llodiu. ~raças á mi poli;ic'\ e:l 
Yenenada por questiuneulas eleitoraes. no momento em qu-! os 
paiôes cheios de explosivos necessitavam apenas de uma iagc!ha 
que cs fizesse saltar. 

Foi a attitude facciosa, parcial. violenta e mesquinhamente par
tidaria do P residente Fernandes Braga. representante do centro, 
uma política de intervenção indebita nos destinos da .peripheria r.a
cioi}al q\!e determinou a deilagraçãci do movimento farroupilha. 

·A tolerancia iniJ:tbil. injusta. desnorteada. desorientada e ina-
. daptavel ás condições pectll iares e ao meio riograndense do Pr~~i
dente Araujo Ribeiro. não permitte que a paci ficac;ão se faça cnm 
a simples substituição do Presidente malquisto. deposto e expulso. 
principal rcsponsavel pela jornada de 20 de Setembro ! 

Se Araujo Ribeiro houvesse comprehenclido a alma riogran
dense, obteria mais <lo que defecc;ão de Bento Manoel. que deu em 
resultado o desastre da Tiha do Fanfa. que não foi tim epílogo, po-
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r~m. um accideme; que não i oi o fim_. porém um episodio na ep<..pea 
uos FarrapO$. 

Após a passagem do Pr~s,iclente, calmo e l'aci(i~:o, Ar.tujo Ri
beiro, pelo l:Uo Grande do Sul, se segue, com o amortecimento da 
campanhil farroupilha, com os seu.:; destroços, sua dispersão e sua 
derrota, o adYento de um governo façanhudo, marcial e intolerante 
ue um general, que deu a Ca.xias lições de disciplina militar no pe
ríodo regencial , o illustn: Anlhero de Britto, que comprehendia O$ 

deveres militares por um prisma de rigor rooldàdos no regimento 
do Çonde de Lippe e que os applicou no Rio Grande do Sul sem 
entender tambem o~ melindres, as susceptibilidades, os soffrimentos, 
a impac1o::ncia dos sêntitru:ntos gauchos . Consequencia da imprevi
ciencta. ou seja into~rancia do General Anthero de Bntto, ioi a 
!>-ua prisão. 

ü recrude:;cimt!uto da revolta, a sua .e..xpansão, a pliase glorio
:::., o apogeu da Republica de l:'irati:ty, a época ctmca da viela na
cional, a sua unidil.de ameaçada, a idéa da Patria contrariada, res
tringtda, negada; um regimen novo despontando no horizonte na
cional; cõres e.xtranhas fluctuando no céo do Brasil; a banqeira 
tricolór dos :Farrapos hasteada com orgul-ho no pampa gaucho, en
charc!lua com o sangud'dos herões; a revolução t:..xpan:>iva transmon
tando as serranias, invadindo a Província de Santa Catharina; indo 
procurar-lhe 8.$ origens sentimentaes em Laguna, berço da civili
nção riograndense, na sua viagem de norte para sul (Mr~ito bem); 
a revolução farroupilha ainda numa phase marítima, já como epi
sodio amphibio da intervenção de Garibaldi nos de.stinos da luta, 
já procurando tambem um horizonte oceanico, novo theatro para. 
as acções heroicas e os feitos intemeratos e temerarios dos homens 
do pampa; e por fim a luta enca.mi~ada, em grandes proporções, 
desafiando todas as forças de terra e mar do lmperio; a nacionali
dade á beira de um abysmo ; a divisão nacional inuninente. estalan
do a construcção do lmperio, prestes a se desconjuntar pela sutura 
dos limites providenciaes, cada unidade política e adruini!>-trativa 
querendo formar tambem uma patria; o separati!>-nlo latente, não 
••penas no Rio -Grande do Sul. colll expre.;;sào propria da almh 
porventura anti-brasileira tlo gaucho - o que não se verificou -
mas tambem no Pará, no Maranhão, em Alagõas, na Bahia, em 
São Paulo, em Minas Geraes, em Santa CathariÚa e até no interior 
e longínquo Matto Grosso (Muito btmr..); manifestação mais de um 
descontentamento geral contra os liames frouxos, fracos, debeis e 
jil. desnecessarios da monarchia, do que propriam~":nte contra a Pa

. triã brasileira, obsc:urecida uma ve.z ainda pdos erros dos homens 
pt"ito bem); por fim, como resolve o Imperio a situação ? Como 
a monarchia resolve o magno problema que se lhe apresenta ? como 
se reata a tradição da unidade nacional e como se reconstitue o 
Imperio? 

Graças á opportuna intervenção de outro 1i1ilitar, discípulo d!': 
Anthcro d:: Drino, na intransigente disciplina que lhe pautava os 
actos, porém, alma nobre. generosa, aberta À todas as suggestões 
da bvuuaue e uma palavra de perdão pende.nte dos Jabios, autoriza
do e sagrado pelos exemplos pessoaes de sacrifício que dava, a 
ponto de não poder, deante de ninguem, passar por um militar que 
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traisse o seu dever. que. faltasse .á sua obrigação. que de~mcnti::s::: 
" seu juramento. 

Q Barão d~ Caxia.~ chega. ao Rio Grande perdoando. e as cõres 
.com que elle acena para a alma gauch~. pedindo-lhe, no horizonte 
de ruínas da Província, depois de dez annos de luta. um pouco de 
tran~igem:ia. um pouco de tranquillidadc c meditação, para encarar 
a n eva phasc que se apresentava á evolução nacional. foi a palavra 
éle amnistia; porém. não de uma falsa, restricta, manhosa e politica 
amnistia. que significasse mais um laço que envolvesse os adver
sarios. do que propriamente uma palavra de união e de concorrlia. 
restabelecendo a unidade prejudicada e ferida nos dez annos ue 
campanha. Uma amnistia s incera e larga: uma amnistia conuno
,·cntc e patriotica; uma amnistia verdadeira, em cujo penhor offe
recia elle a sua gloriosa espada ; e uma amnistia que tinha a traz de 
si as le:t"iõe~ estrangeiras que se moviitrn no fundo do horizonte 
,·i saneio a nossa terra e os inter esses desta: que reclamava dos ho
mens da fronteira a volta ao convívio fraterno das Pro•rincia.s ~u3.s 
irmãs, por que o Brasil não só resistís~e ao inimigo e"tranho qne 
lhe ameaça~-a ;o.s l indes nacionaes e que elle só lucraria com a di
,;s~o chronica e intem1inavel. 

Então, o General Canabarro. o ca,·alheiresco. o Yen::ido de Po
rongos. 9 bravo gaucho que a proprias milÓ,; construta os harc.:;s 
rle suas e.:-<pedições fabulosas, esse caudirho digno da geração de 
Bento Gonc;41ves, appelb.va. para seus combatent~s, para seus sol
dados. afim de que embainhassem os sabre~, de~uze:;sem a:; lanças. 
d~:smontassem dos corceis de guerra. sobre os quaes, ha\'ia dez 
aJmo,;, cor riam, de léo em 1éo, os cautpos gauchos. e entregassem, 
peles cópos. as esJ:adas ao Brasil, para defendei-o e servil-o, como 
realmeJ1te, depois de Canabarro, os riograndenses o serviram c üe
fcndcram nas guerra <rue se seguiram ao epi,;:Jclio ele 1835 ii l$.45 . 

A bandeira tricolõr de ·Piratim· ~ verde c: aman:lb. come o 
pavilhão nacional, poréTIJ, tem, de penueio, uma faixa san~renta. 
Olhamos. os brasileiros de hoje, esse labaro marcial com o respeito 
c:;ue r.os merece o symbolo augusto dos grandes a ntepassados que 
honrar.am a sua raça e souberam, como poucos depois clellt:s sabt:
riam. an1ar a sua terra intransigentemente e :;elll medir sacrifícios. 

Canabarro teve o stoicismo digno de arrancar do pa,;lhão tri
colór o vestígio de -sangue que o differençava do brasileiro. n:.Hi
tuindo, com as duas côres nacionaes. o pavilhão ele Piratiny, para 
ser o syn1bolo da Patria Brasileira nos comb:ltes qu~ se tra,rar.;.m, 
apen~:; dez ou doze aM.os mais tarde. nas mesmas terra3 !lagmda3 

. pelo sangue dos revolw:ionar ios farroupilhas. . 
O epi!ogo grandioso da luta, esse embate de gigantes. esse pré

tio de hcr6es. essa contenda de pró-homens. esse desafio de gTan
des typos historicos, esse conflicto de idealismo.>, de doutrinas. de 
e~pirito libe~al contra sen'timentos patl_'.i~tko:; mais enraizldos, po
rém w bresahindo como uma constante inalteravel na caracteriz:~';ão 
da iuta o amor vehemente do riograndénse pelo torrão natal ; em 
tudo isso transparece sempre a sentimentalidade brasileira. un:a fi
delidade cloqueme, declarada ou instinctiva. meio velada. po
·rt:ril, denunciada sempre, pelo. Brasil. pela nos~a Patria, pelo 
nosso ·Paiz, pela terra ccmtmun, sentimento~ e idea:::s que o,; farrou
pílhas não esque_c;;m no m:1is accero. no m;:o.;s as:.ero. no mai~ cruel. 
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liG mai:' cru~nto, no mai;; trag:ico do~ seu~ entren:ro~ e c:Jmh:~t::s. 
J PnlmM.} 

Ba~ta i!;~O. !,;~;o. l:iso 1Jastaria pa:ra esquecermos tudo o que. 
na epop~a farroupilha. ha de prejudicial â idéa ele Patria. porque, 
realmente. para os que ousem dizer que o Rio Grande foi. naquel\a 
énota. a nkno:l hr.-.~ileira (l;:t;; Pro••incias do Brasil, r es}Jonder(.'tllO!
que era. ele touas. ames de tuuo, a mais brasileira, porque a unica 
que c:u:tsi diariamente vertia o seu sangue em defesa do Brasil, que 
l11e ÍÍCiLYa nas costas. (Muito be11~. Pqlma.s.) SentineU3. obrigada 
;.. uma p::nnnnente vigília nas guaritas da Patria ; (1mu'to bem). for- · 

. çada a não lhe desamparar os baluartes, no;; sítios mais exposto~· e 
mais externo~ das nos~s frontei ras; razão de brasilidádc do sul do 
Bra~il. niH(uella~ e.xtensas linhas fronteiriças, qualidades elo povo 
mokl:-,uas pelas forc;as do me~o que ainda são hoje. como o eram 
ontr"ór.-.. a segurança que temos. a confiança que manife.;tamos na 
ineductivel deíesa do Brasil. nessa brasilidade que se honra tam
k·m com o,; exemplo~ e os !õymholos da epopéa farroupilha. (Muítn 
brm.) · 

Sr . Presidente. a. Camara dos Deputados. prestando á gran
de: data gaucha a homenagem de seus applausos c desta sessão abri
lh:.!ntada por tantas e ·,Ilustres vozes que aqui se fizeram antes de 
mim OU\'Ír. renova essa ::onfianc;a e manifesta essa seguranc;a; el!a· 
cele:hm aqui. não a festa <•penas dos gloriosos avós farroupil11as, 
cujas bandeiras fluctuam ainua no horizonte da Patria, como ou
tras tantas suggestões de dignidade pessoal e de idealismo político, 
handcira.3 que ·Jilmais se abaterão, soprem as rajadas mais asperas e 
mais traiçoeiras do destino; ella n1anifesta, igualmente. a represen
tação nacional. a su."\ admiração, o ~eu agradecimento e o seu en
thusiasmo pela terra riograndense, pela sna raça, affinnando, como 
aqui se t en1 affiml<H1o, que~o Brasil é maior na contemplação dos 
«ntepassados. e que o Brasil é maior pela segurança que tem de 
({Ut: os homens de amanhã seguirão tão fulgidos e:-cemplos, e sabe
rão l}_onrar a illustrc progenie, a brava e.c;tirpc: e a heroica gente de 
quem descendem. (Muito b~~~.- muito bem-. Palmas . O orador é 
t·ir:amcutc Clt1JJ.f>rimv-ntudo.) 

O Sr . Carlçs ·Reis - Sr. · Presid-ente. Srs . Deputdos. não 
venho. propriamente. profer ir um discurso, trac;ando o historico 
do acont~cimento que hoje esta Camara commenKlra. Não fac;o esse 
historico. porque delle já se occuparam os illustres parlamentares 
que me antecederam na tribuna: além do que. meu intuito t! ap~as 
trazt:r a V07. do ~laranhão em congratulações ao Rio Grande do Sul, 
t:elo transcurso de tão gl~riosa data . · 

Sr. Presidente : ante a oppressão do poder monarchico, ic:van- · 
tou-se. impellido pelo~ impulsos "do sentimento do amor á liberdade, 
um r-ovo que 1'ão souhe soffrer, sem reagir, o despotismo do (>O
vemo r{'gencii\1. ~a ·antiga província do Rio Grande do Sul. um 
sonho, ti!u ideal libertador sacudiu aquella gente heroica ao entre
choque de uma luta desigual c: quasi impo,;:;i~·el. n1antida entre o 
todo e uma írncc;ão. 

Quem defende princípios. porém. guem ~e bate por idéas em~ 
polgantes. quem !'e lan~ ás aventuras do imprevisto. quem, emfim, 
arvora uma bandeira c a empunha até que pannej~ ao vento seu 
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ult1mo Íi!Tr<L]JU. qut:m assi1h se arroga, tem, forços:u11ente, a. alma 
blindada no arcabouço de bronze . 

. Foi destt: modo " gigantesca epopé..< que a Histeria gizou com 
o titulo de C7uerra dos Farrapos. 

E hoje, em que. apús um seculo, essa mesma Histeria despe os 
i_;,Jsos ouropei.;, sacóde a poei ra nt:voenta dos tt.nlJlOl', af<L~ta as 
hmdas derredor aos feitos ht:roicos, o Governo e o povo do Rio 
Grande .do Sul commemoram, por entre as alegrias de toda a nac;ão, 
a~ suas admiraveis conquistas. 

Se a rebellião que se alcunhou de Farroupilha, tinha, na sua 
!achada, o pluc<:rd de separatista, cabe, entretanto, ·na commemora
çiío do SI'Ü primeiro centenario, reconhecer que as suas idéas tra-
ziam. no bojo. os principies b!lsilart:s da nossa vt:nladeira democra
cia. O tropel da cavalgada gaucha fazia resoar nos seus lances me
dic\-icos. por todos os recantos elas cochillas. o hilare rhytmo do 
lJeJlo-horr ive\ t:lll 'JUe .se projectava aquella. gente bravia, do herois
mo á loucura. lutando corno leões ao relt:nto pelos seus credos eman
cipa<lore~. que vier~m constitui r o nosso federalismo republicano. 

Sr . Pr~sidente. Srs. Deputados: o ~Iat·~nhno, que tem tam
benl as suas paginas empolgantes e successivas na nossa Histeria, 
íJaginas reveladoras do seu culto aos id~a-:.s l ibertadores, vem, pelo 
meu desautori;mdo orgão (11ão apoiados). render, com sinceridade, 
as suas homenagens ao Rio Grande do Sul. ao _seu governo e ao 
s~u povu. t:. notadamente. r,os di!;tlOS t: illustres representante:. do 
glorioso Estado. :;em distincções de credos politicos nesta Ca
mara. (P(l/mus .. Muito bem . O orador é -..·ivamc.,tc cttmprimmtaào.) 

O Sr . Hermete Silva - Sr. Presiclent~. a bancad:t. progres
sista iluminen.>'t:, com assento nesta Casa, associa-se, com enthu
:'ia.~mo patriotico. tá,; congratulac;ões dirigida~ ao nohre povo do 
Rio Grand~ elo Sul, no dia mt.'!smo em que se commemora na Ca
mara. o centenario de uma das paginas mais brasileiras da histe
ria p.atria - a luta dos Farrapos . 

.-\ssit.n procedendo. cumpre o programma, que se tra<;ou, de 
.,:er, em todas as occasiões o éco fiel do:; sentimentos que. em for
tt:s rescnancias ci\·icas. dominam a alma dos nosso:; co-:taduano~. 

O povo do Rio de fan eiro, integrado nos sentimentos unani
mes da Nac;ão, vota especial admiração aos compatriotas do sul. 

Admiração pelas qualidades cívicas, que tanto e..xaltam o seu 
patrioti~mo viril; admiração pelo :telo, com que a geração sulina 
de hoje cultua as virtudes dos homens. das anteriores. dando-lhes 
magpifico relevo. na obra de aprimoramento das qualidades brasi
licas. que o povo riograndense vem, na succe;r;são in interrupta "dos 
tempos. cinzélanclo com entranhado amor pela.~ coisas do Brasil; 
admiração pefo carinho. com que os gauchos defendem e festejal!l, 
racialmente, as suas melhores tradições. para que sejam, sem o me
n~r deslise de interpretação. transferidas aos compatriotas de ama

-11h.ã; admiração _pelos homeus do . Rio Grande. que, comp.-ehenden
do os verdadeiros · interesses do Paiz, sempre collocáram o seu Es-· 
tado. ·na vanguarda das melhores pugnas liberaes feridas em terras 
brasileiras: admiração pela tenacidade, com que o povo do- sut; 
supportando difficulclades,_ <1n1argando injustiças e sujeitando-se á5 
mais rudes provas. que evidenciaram a resistencia da fibra estru
cturallorn do seu patriotismo, propugnou e defendeu,- ·na gucrra•dos 

19 
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Farrapos, com inquebrantavel denodo e dentro das aspirac;;ões eu
rvthmicas da Nac;;ão, a maior de todas as nossas vocações historicas 
_:_ o determinismo federativo. · · 

E' a philosophia de nossa historia que nos leva á ultima af
firma.ção. 

Como toda a gente sabe a historia de um povo, na s~ tríplice 
manifestação narrativa, pragmatica e philosophica, nos fornece uma 
,·isão panoramica de sua completa evolução político-social. 

Mas cabe áquelles que se preoccupam, p~ccipuamente, com a 
philosophia dos phenomenos politico-sociaes, surprehender. em meio 
o;; acontecimentos imprevisíveis e contingentes. aquellas tendendas 
n1atri~es, de que defluem os factores genericos da estabilidade 5 -

tructural da. organizac;ão político-social do povo considerado, que, 
queiram ou não queiram os homens, tem de se sujeitar ao determi
nismo das condições iniciaes modeladoras de sua. vida, ern soci~d.tde. 

São idéas primorosamente incrustadas na mentalidade do povo 
apreciado, deitando as suas raizes na região mesma, em que dor
mitam aquelles sentimentos, que encerram, n:l sua interna attitude 
neutral, uma forte capacidade de reacc;ão. quando solicitados e pro
yocaclos por actos externos tendentes a quebrar a sua r igidez, <Jue 
não ataca. mas que se defende com imp_iessionante ener!;ia, vencen
do os diques levantados ''pelas velleidades humanas . 

São formas historicas estaticas, que. em substancia, se repe
tem ~em-pre, ainda que sob apparencias differentes . 

São os chamados paradoxos h istoricos. que não existem. não 
e:·dstiram e jámais existirão . 

l..ancem. Sr. Presidente e Senhores Deputados. do alto do 
actual estagio evolutivo da vida político-social do Paiz. um olhar 
perscrutador sobre os nossos varios momentos historicos. e com
migo chegarão a identica conclusão .. 

A \'ocação federativa do Brasil madrugou com a iniciativa ?Or
tugucza, que instituiu. para o aproveit:unento economic:o da eoloni:a. 
e sua defe.sa. o systema ~perimentado, com relativo suctesso, nos 
Açores e na. Madeira, isto é, o regimen das capitanias heredita.rias. 

O donatario era soberano. gosando de absoluta autonomia, den
tro dos limites da concessão recebida . 

Estava lançado o TU!:)O governamental. que o Brasil devl"ria 
adaptar, tão logo se tornasse independente . 

Era o impulso inicial dado á incoercível tendt:ncia federativa, 
quê' ôomi."laria, como dominou. toda a nossa evolução política, atra
vés as differ~ntes épocas da historía patria. 

Houv~ - é verdade - qiversos ensaios contrar ies .a essa filr<;a 
inqu~brantavel, por ser organica, mas que não vingaram. em virtu
c:V-. de reacc;ões immediatas. 

Qu&ndo . da proclamação da Independcncia, com a ascensão de 
D. Pedro I ao throno do Imperio·. reêem-creado. o filão lüstorico, 
de que brotava aquella tendencia, soffreu uma soluÇão de conti
nuidade, porque o nosso primeiro imperador. possuindo instincth-as 
qualidades de homens publicas, havia, comtudo,. s ido educado na · 
escola do absolutismo incapaz de atinar com os grandes Tottiros 
historicos. • 

A reacção não se fez ~snerar e culminou no 7 de Abril de 1831. 
A Constituição de 1824 é reformada pelo acto addicional de . 

1834. que, com seus graves defeitos c incertezas, amplia as fran-



C~,... dos DeJlllaiDS- Impresso em 2610112015 15 52- Pá!jna 37 de49 

- 579 -

C!'U:j'_as província~,;. r~:tomando, a.ssim. o h:gitimo curso evoh~tivo · 
ua historia politica do PaiY.. 

O fermemo i\Uton<)mista, com a intcn~idade pcculíar is rcac~ões 
historicas. explode em tumultos em diversos pontos 4o territcrio 
m.cional. 

A ala exaltada ~lo partido liberal, qu'e, no:> ultimos instantes do 
regimen monarchico. arvoraria a bandeira da monarchia federat~va. 
antecipando a idéa. qu~ se corpori.{ic:aria na Constituição de · 1891, 
ud~nde a · autonomia da,; províncias . 

Uernardo <ie Vasconcellos, temendo a iragmentação do Paiz, 
pela pratica dn icderalismo. contra-marcha, s:eparando-se dos seus 
antigos companheiros c propugnando uma solução intermedia. 

Faz adeptos; a campanha ganha volume consideravel e termina 
o.:om a promulga.ção da l~i interpret•ttiva, de 1\Iaio de l84Q. 

A nessa vocação his torica 1:iguezagueia, perseguindo a sua fi~ 
n:tlid:tde maxima. marchamlo e contra-marchanuo, segundo as cir
c:um~tancias c a p~:netra~o política do,; homens que governasam 
o ·Brasil. 

O ambic:ntc era de incerteza:; e tergiver,;'lções, em que o o.rti
ficiali:;mo di~pttt;{V:t o pa~so á triidi~ã.o. 

O Pai~ jâ era independente, comtut!~ o Governo central desi
g;lava.. para a governança das provindas. homens que por falta 
de e\luc-<1ção política. st: assemelhav::.m aos capitães generaes e-.n
Yiados p~lo governo de Lisbóa . 

Os processos contrariavam as idéas liberaes então dominantes, 
acarretando, par;t as prÓvi.,c.ia.s. ilutonomia menor do que a vigo
rante. quando do governo dos enviados de Lisbõa. 

Tollo o Paiz se insurgiu contra essas larnentaveis praticas. 
:Ninguen\ acreditava nas boas intenc;õ<:s do governo central. 
As autoridades · superiores já não infundiam fé; a descrença 

~avia fincado rair.es no · e$pirito d~ todos os patriotas. 
Quando. em certos momentos historicos de um povo, a. des

crença impera sohr e os ciuadàos relativamente â capacidade de seus 
diri~entcs, o l'aiz todo entra numa situac;ão de insmbilidade ab
soluta . 

Governo que não infunda fé é gov~mo apol itico. 
O político age energicamente. com a precisão de quem. instin

ctiVamente. penetra o segredo dos acontecimentos. 
E' o genio da acc:;ão. de que nos falam os pensadores. Cjue tém 

versado esse.s <~Ssumpto~. . 
F:u. sem o saber o que deve fazer. de sorte que os que nellc 

confiam. renunciam. c:m grande parte. ao direito 'de critic:::. no eon
. c:eito lapidar de: Sp.:ngler. 

Quem de.sconh~:ce a figum yaronil U.o ;::rand~: político brasilei-
ro, filho do$ pampas. o inolvidavc:l Senador Pinheiro ?\•[achado ? 

Era o genio da acção. 
O homem c;~.lhado para ·diri,:rir homen.s. 
F oi, sem .duvida. al~ma. o maior politio.:o da Republica, que, 

durante largo lap~o de tempo. dominou toda :1 vida da Na<;ão, com 
inexcedi .... :e\ patriotismo e uão menor abnegação . 

O povo do Esrado do Rio ele Janeiro. ondt: o notavel brasileiro 
viveu. por algum tempo, na mais importante .de suas circumscripc;ões 
administrativa:; - o rico município de Cam!Jo~, qu~: percnnemente 
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vtg1.'\ os superiore;; int~::res~l!s ílutllineus~s, tributa ""·eneração e!!pe
cialissima á memoria do t!mpolgante e dominador poli ti co _gaucho . 

Pinheiro Machado c Sabino Barroso, insigne politico mineiro, 
~scre\·cralll talvez as paginas mais argutas c penetrantes da histo~ 
ria po1itica. da Republica . ., 

Após a abdicação. funda-se, no Rio. a chamatla u socie_dade mi
litar'". que tinhP. como finalidade capital a restaurac;ão de D. Pe
dro I, pretendendo desen\·olver, em todo territorio nacional. uma. 
campanha nc:ssc: sentitlo. · 

Reagem os liberaes. organizando, tambem no Rio, um uclub 
iecleral''. cuja ac~o deveria irradiar-se por todo_ o Brasil, propa
~audo a~ idéas elo· partido íecleral ista. 

EstaYam fonnadas em linha de comhate. no coT-ação da. Patria. 
;t~ duas força,;. que. durante cerca dt: 10 annos, se enfrenta.riam, no 
:;olo do Rio Grande, com a intensidade que as condicões especia
lis;;ima~ dos pampas e."plicam e elucidam. completamente. 

GovernaYa. em 1833, a Pro,·inci:t o dcsemhargador l\1anoel 
Galvão. que, patrocinando a cau~a dos r~:stauradore~. communicou 
no governo do Rio o intaginario perigo que a ordem puh!ica corria. 
em virtude da :tcção ti~ politicos emancipacionistas. 

Obcdeccnc.lo a um plano preestabelecido, o marechal comman
dante da!; armas, do Rio Gl·ande, denuncia ao centro, como chefe 
daquell cs políticos. o coronel Bento Gonçalves, commandante da 
Guarda Nacional c da fronteira elo Jaguarão. 

Este é chaiuado ao Rio, onde o cercam da maxíma considera
. ção, de vez que os seus correligionarios eram os director~::s potiti
cos do governo, naquelle instante. 

O governo substitue Gal vão por José ~]ariano, prornettendo a 
Bento Gonçalves a nomeação d~ Antonio Fernandes Braga, para 
governador d fectivo da Provinda, como pessôa grata que era aos 
libcraes. 

Em Pooto Alegre, trama-se a constituição de uma succursal 
da " Sociedade :\Hiitar" . 

0 uloco liberal oppôe•St: á lllanobra dos re-stauradores, prOVO
cando a luta travada entre as duas forças, a 24 de Outubro. 

E' nomeado governador Fernandes Braga. 
A noticia ela reforma cia Constituição de 1824, pelo acto &.ddi

cional, C: recebida. nu sul, ~ou os mais vivos a pplausos, objectiv.ldos 
nas festas da noite de 24 de outubro de 1834. um anno depois dos 
acontecimentos provoc:ados pela tentativa de organização da "So
ciedade Militar" . 

O irmão do governador Braga se insurge, com med!das yio
lentas. contra o justo jubilo dos riograndenses. · 

Este, achando-se em Rio Grande, recebe as noticias das bra
vat-.. s de seu irmão. 

A gravidade da situação se toma indisfarc;avel, pelo que Brag<L 
appella para o patriotismo de :Bento Gonçalves, o qua.l, indo a Porto 
Alegre, consegue amainar os animos . 

O governador acguc. então, para a capital da Província, de cnde 
envia ao governo central um relato dos acontecimentos, denuncian
do, ao mesmo tempo, a e.xistencia do que elle denominava parlido 
separatista. 
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Os d<..stino;; de Braga. de seu irmão e au..xiliares, orç;~m pele1,5 
raias do incrível. . 

Em Abril de 1835, reune-se a As3cmbléa Legislativa eleita no~ 
termos da lei de 1834. · 

-A 19 de junho. \·espera do encerramento dos s eus t rabalhos, 
a Assembl~. em manifesto. •e.xplica ao povo o incidente deuunda
do ao governo, por Braga. que se transformára em algoz do parti
do liberal. bloco majoritario dentro da Assembléa. 

Explode o movimento c)os Farrapos. 
O Chefe do Partido Liberal. Coronel Bento -Gonçah·es, com 

grande drocinio adquirido na · luta ela Cisplatina. dispondo de largo 
prestigio e gos:indo de ampla estima · no meio de seus companhei
ros de :trmas. é a pessoa, naturalmente indicada. para ser o espírito 
director. da luta, que deflagrou a 19 de Setembro de 1935, com o 
mcideute \'eri ficado nas proximidades da ponte da Azenha. 

O movimento se generali7.a. 
Nv dia innnediato. o Governador, con1pletamcnte desamparado. 

tran~fere--se parn a cidade do Rio Grande. estabelecendo ahi a ~õêdc 
do Gvvt:mo. 

:\ 21 de Setembro .. os revolucionaria~ em Porto Alegre empos~ 
sam. no car~o cie Presidente da Provi1lcia.;p Dr. ?-farciano Pereira 
Rihe:ro. 4.v Vice-Presidente. 

Sínnente o~ municípios de Rio Grande. São J ost do Korte e 
P elotil.s não acatam o GoYerno re\·olucionario . 

A 25, o chefe ela revolução. que de ]aguarão viera para Porto 
A legre. lança a proclama<:ào. em que são explicaclas a s causas do 
morimento e f ixadas as suas finalidades . 

Enl abono de nossa thesc. uma das niUitas passagens do lilani
f esto. que determinou o rumo do primeiro periodo da luta, diz: 
"conhec;a o Bra~il. que o dia 20 de Setembro de 1935 foi a conse
quencia inevitavel de uma má e odiosa administra~ão. e que não 
t:,·emos outro objecro. e nem nos propu:.cemos a ourro fim que res
t:turar o imperio •la lei. afastando de nós um administrador inepto 
e faccioso. ~;ustentando o throno do nosso joven monarcha e a in
r.~gridade do l mferio.'' 

A proclamação é um hynmo de amor ao Brasil. 
Não ,·amo~ narrar os pormenores da luta, cujo centenario hcje 

commemoramos . 
~-osso intuito~ bem di,·crso. i.le n :z que toda ;L Camara couhece 

os lances de hraxura dos l'oldados do Sul: a capacidaue de impro
visação do:; heróes dos Farrapos; os entrevêros, em que se empe
nharam com coragem inaudita ; o triumpho completo. do movimen
t (' com a conquista de Rio Grande, São José do Norte e Pelotas; 
a c_ommunicação de Marciano-Ribeiro ao GoYemo cetltral. protes
tando-lhe obediencia e solicitando a nomeação de um delegado d 
iretivo : a a ttitude de Feijó. mal informado das coisas da Provincia. 
r.omenm!o seu Governador José de Araujo. Ribeiro; a posse illegal 
d~ste perante a Camara );funicipal de Rio Grande, provocando pro
testos da Assemhléa Provincial : o \'al or ;ndomavel de Canabarro. 
J c•ã'o Amonio e G uedes da Luz ; o combate da ilha do F:m f;t; "
I:risiio d;: Rento Gonç;~.h·e;; e :;tta fuga, cheia de peripeci;t:<; 
o cEscurso de. Antonio Netto. proclamando a Republica, até que o 
Paiz ~e organizasse em Estado federado; a peregrinação da Capital 
da l<epublica, por diyena:; .cidades do territorio riograndense; a 
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teumao da As,;t:mhléa Constituinte, em Alegrete, a 1 de Dezembro 
dt I 842: o <il: .. .;a~trc de Porongos. seguido do encontro á margem do 
Queró; os tSiorc;os ritanicos d::t. ·personalidade inlpr~:ssiommt~: de 
Canaharro. no loentidu de n:organizar as forças revolucionarias: e 
<1 pacificação realizada pelo inolvidavel Ca.xias, já sob o Governo 
;i;, D. Pedro ll, após 1'0 annos de lutas, guer.rilha!! e emooscadds 
con3tantes. em tJue a sorte elas arma lo· imperiaes e farroupilhas os
cillou e1itre victorias e revczeg. festejadas aquellas e support:tdos 
II!-.1Cs com identica. bravura, que bem dir. da superioridade espiritual 
d:J ~ente do Rio Grande. · 

Sim . Senhor Presidente. o que pretendemos, depois da a}lre
ci::tção sucinta das causas, finalidades_ e de~dobramento da luta f:~r
roupilha. é anal_vsar ' o super-regionalismo do povo riograndense. 

Antes. porém, declaramos á (;amara c. il. Nac;iào que, :Se nos pe
üissem uma justificac;ão synthetica d:~.s causas e finalidades da luta 
dos 1· arrapo~. pc:rmittir-uus-iamos a lil>er<lade de submetter á apre
ciação dos sol icitantes a observação de RoqÚette Pinto, vasada num 
c.los seus livros, na pa!;sagcm em que estuda a diversidade dos typos 
brasileiros. coinc.• rt:Íiexo c.la Ya riedade d~ nossa fonna~ão racial, tle 
nossas actividades ~: de nossa topographia, no seguinte período, 
cheio de profundas YercA<tdes: "o homem leva para a anthropolo
~ia e a e,;thetic:l a mesma prcoccupação política. dos "bons patrio
t<~s" que acreditam ingenuamente que o Codigo Ci,·il J:Oderá ser. ele 
facto, o mesmo no Rio Gr-.u~<le do Sul e no Amazonas". 

A ialta <le capacidade, para penetrar o sentido das situações. 
a~liada,; ao poder e ao,; capricho~ humanos. com repercussão em toda 
a fl:ição historica. universal, que, por' isso mesmo, abunda em exem
plos de intransigencia, quando a transigencia é possível e ditada 
pela propria força dos acontecimentos. 

O super-re~onalismo cio povo riogntndense , rc:sultante do P.S

forço manifestado, em diversos per íodos de nossa historia, no ·en
tido ele distender por sobre o territorio nacional a vigencia e a pra
tica daquellas idéas. -qu-l:. com razão, se lhe a figuram como as mais 
cmlS>:]ltant<i:> com os nossos interesses c tradições, deflue c..Ti~tJ.Ii! to 
,. em l>orlmtõe..;, da guerra dos Farrapos. na ,;ua segunda pha,;c. c 
da n:volut;âCJ federalista ue 1892. 

llm estuuo subr~ a.. formac;ã.o racial do povo riograndense cs
clar;:cia, perfeitamc:nte . . essa sua tendencia. 

Por mai,; seductora que nos seja e~sa ordem de investigaçlies, 
não a penetraremos. neste instante, porque nos alongari:unos so
hremodo. com prejuixo da orienta<;ão que desejamos imprimir ás 
no~:;~s considerac;ões. 

As pa~inas mais emotivas da histeria patria foram escriptas 
ou se: acham, intimamt:nte, ligada!' aos pampas, pois. na.s fronteiras 
do H io Grande, no :-;eu ter ritorio. ou por elle passando. os brasilei
ros cmpt:nharam-se nos mais ar:duos combate.s. provocados por nos:
~~~ lutas intcrnacionaes . 

A cxpeclic;ão sobre Santa CatharimL, no segundo momentc <la 
luta iarroupilha. con~ a con$equeme proclamação da ephemera ~e
publica Cltthar:nensc, prova, :i saciedade. a procedcnc~a c: jusrc:z.a 
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de nessas observa<;ões sobre o super-regionalü;mo dos filhos do sul, 
obstinados até o sacri fiei o, na defesa de suas idéas, mantendo-se
lhes f iéis. em todas as conjuncturas, e perquirindo-lhes, com paixão, 
o :>entido. · 

O doutor Saturnino de Souza Olivc:ira, nomeado governador 
•la. P1·ovincia, é empossado no ~:a.rgo, c:m junho de 1839. 

Os governistas cobram novo alento. 
Bento Manoel reincide numa das suas habituaes defecções, vol

t:mdo á defesa do·s imperia~ . 
Os revolucionarios redobram de energia, pois cada revés con

stitue nuvo estimulo, e realizam a invasão do territorio cathari
nense. 

· -Canal,arro. com .seu inclomito ~-alo r. marcha por terra. ellXjuan
tr: Garibaldi. com seus lanchúes, objectivadm:e;; de capacidade de 
improvisa~c. dos lutadores do:; farrapos. deveria ganhar o primei
ro porto marítimo. para. p~rseguindo os navios imperiaes. facilitar 
as opel':t<;ões ele tcrr;L . 

São os úuis heróes dc::;sa nov<t e arrojada empresa. em ~ja 
:tprecia<;ão o nosso espírito oscilla, maravilhado, entre as mais di
,·ersas emo<;ões. contemplando o transporte, por terra, dos lanchões 
em carreta.~ tirada!\ a boi; at.hnirauclo a .m:~cha de Canabarro sohre 
Lages c Laguna. que bem alto fala do impeto das idéas avassalado
ras; horrorizado ante o fragor da tormenta. que desahou sobre o 
lanchâo Farroupilha; enthusiasOlô\do com os e.síorc;os, que sah'<l
ram a tripulação ; deslumbracb com o inquebrantavel denodo dos 
soldados, que marcharam para o norte, embarcando no Seh-al. e 
extasiado com a acção conjugada das forças de terra e m.'l.r. que. a 
24 d.! j ulho, penetraram solenmemente na villa. da Laguna. 

C1nabarro é acdamado pelo povo, em delirio. 
A Camara o recebe, em sessão extraordinaria, na qu.al o ~eu 

;:1·esidente declara. de accôrdo com a vontade da população. pro
clamada a Republica Catharinc.nse. 

A sua duração não chegou :1. quatro mezcs, mas deixou patc·nte 
c. intuito· dos Farrapos. 

Foi sob a vigencia dessa. R~publica, méra aventura patri~tica, 
que Gar ibaldi iniciou o se11 romauce com Anna Maria, cuja e..'CiS
tencia a historia recolheu· sob o nome de Annita Garibaldi. 

Nad;;. faltou á ·confecção do sug-gcstivo mosaico dessa empresa 
iarroupilha. 

Nem mesn:o a tentativa de. com grossa ;:orrente de ferro, fe
char a barra .da La.guna, o que tantos receio:> e temores provot'ou 
is hostes imperialistas. . 

A 15 de Novembro de 1839 estava terminado o esforço supre
T!!O da Republica Catharinense, · com a retirada, em ordem, dos re
voluciona rios, par., o territorio do Rio Grande . 

Obedecendo a um plano -prefixado. fo i a Republica de Santa 
Catharina uma conscquencia logica elo mani Ít!sto aos povos do con
tinente, de 28 de Agosto de 1838, em que Bento Gon<;alns de1xou 
firmada a inh:nc;ão federalista ·dos republicanos de Piratinin, d:s
postos a federarem-se ás províncias irmãs, que vie.c;.~em li ~doptar 
iclentic;o systema. de governo. 

Consolidado o movimento catharinense a idéa teria, certamen
t<:.: len1da :pelas forças íarroupilhas. caminhado çara o norte, 1-é:.'tc 
c · oés:e dt> Paiz, buscando as províncias irmã::~ e ·entrosando-a$ na 
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·coufeueração, que elles planejaram, compellidos pela força das cir.
cumst:mcias. 

O c.lynamismo universal, que, creando paizes, renovando c en
saiando · instituições, dando roupagc:ns modernas a idéas antigas, 
possibilitando o surto de novas ideologias, vem configurando a épo
c:a actual. leva-nos :1 conclusãc de que a feic::.ão política mundial ca
minha par:t a vari~dade. sem poder pretender regressar á unidade 
primitiva de organizac;ões não trabalhadas ou pouco trabalhadas 
pelos factores. que surgiram com o uloderno e.stado de coisas:· 

As realidades políticas do Br:~sil e quiçá as de todo o mundo 
cíYilizado patenteiam uma estructura eminentemente fed-~ratiYa. 

Os princípios e theorias govc:rn:tmentae5. que J;C não inspirem· 
t·m realidades políticas. não pa~~am de rner:!~ quc.stões academi
cas. cum que: se ddeitam os que viYem f6ra <la brutalidade dos fa,:tos 
ambientes. 

Tudo caminha. c. consequentemente, fraqu<!jam homens, leis e 
instituic;ões. qu<! não acompanham o curso dos acontecimentos. 

r:· bom que se tenha sempre em vista o conceito de um grande 
c~criptor. repleto de ,-erdade.;. segundo o qual a~ leis c a,; in;:;titui
ções são feita:; para os homens e não os homens para ellas. 

A Federaçã_o Brasil"'ira. para a.ssegurar a integridade n'acio
ua.l. garanti'!lc.lo. ao mesmo tempo. o 1naximo de · felicidade para os 
nossos patrícios, não poderá deixar de e..'i:ercer, como funcção ca
pital. uma acção coordenadora do que ha de constante em meio ás . 
variedades locaes. corruuettemlo aos governo estaduaes e muniC'i
pae.~ a systematizaçáo destas ultimas. 

Retomemos o curso de nossas considerações. 
Que foi a revolução federalista de 1892? 
Em ultima analyse. não . passou de mais uma manifestação do 

super-regionalismo riograndense. accionado dc~ta vez, como da an
terior. por attentados contra a autonomia local ou antes contra a 
autononli1-. dos EstacloJ;. 

A 3 rle Novembro de 1891. o :\Iarechal Deodoro ela Fonset.:l. 
então Pn:sidente da Republica. dissolve o Congresso Nacional. 
mandando ás ortigas a Constituic;ão .recem-pron;ulgada. 

Os Estados. o Exercito e a Am1ada se alvoroçam, Rio Grande 
diJ Sul i frente, na defesa tias idéa.,; cunhadas ao cãlor dos mais 
vivo$ combates. 

Deodoro renuncia a 23 de Noven1bro. assumindo a direcção 
do Paiz o Vice-Presidente 1\-larechal Floriano Peixoto. 

·· Este au.xilia a deposic;ão dos Presidentes de Estado, que haviam 
comp:acluado com o golpe de 3 de Novembro. · 

Nova illegaJidade, que mais aggrava a situação daquelle mo
mento. 

O P~tiz todo !;C insurge contra e~sas deposições, que ferem, em 
cheio. a Constituição de 1891. · 

Irrcmpe; no sul. o movimento federalista. f!m toda a sua pu
janc;a.. seguido da revolta ela Am1ada. de Seh!mbro de 1~93, tendo 
css~:~ mov-imentos. intimas a ffinidades . 

Gumercindc· Saraiva; em dado momento; assume a· direcção. 
central cl~ I ut.a. · · 

· Fecl:!ralista.S -e revoltosos:da Armada fazem causa· cómmum. 
As arrancadas federalista.~ se e:\.'tendem até o Estado do Pa--

raná . · ···.· ' · 
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Havia a intenção de pr oseguir no movimeuto. invadindo São 
Paulo. Rio ele J aneiro e dominando todo o Paiz, se o Governo de 
Floriano não ,-encesse os federalistas. ··a 24 de Junho de.l894, em 
CampD Osoriu. onde tombou a figura e.-..::celsa do notavel marinhei
ro Saldanha da Gama. 'Uma das maiores glorias. do Estado do Rio. 

:\s tcndencias do mo,·imento concernentes á re;tauração do re
~iri1en n1onarchico não poderiam. con1o de facto nconteceu, tra11S
.formar. no solo riograndense. a natt\reza de idéas, que. com nota
vel persistencia, ~empre ilesahrocham na; mais memoravds pele.ias 
repub! icano-federati\'as. regi~tradas · pela histeria nacional. 

As spl icitaçôes h i storicas e:...: e r cem sobre as instituicões pol iti-
cas um domínio igual ao da· ira,·itat<i'Lu S!)hre o mundo physico. · 

St:m as attenrlei-, paiz al.~m jil.mais se organizou. politica
iôlt!nte. 

Fugindo-se ús suas ferre;~.s determin;~.ções, con~troem-se castel
los de carta e nunca Estados. 

~o momento em que o mundo passa por uma transformação 
radical. nunca é. demais encarecer ts~as \'erdades. que. sob a \"Íru
lencia das mais variada~ tenclencias político-sociaes. c::onstituem o 
:;ubstracto mt!smo . de todas :l.S ideologias. qtv! procuram reajustar 
Õs Estados e· a humanidade ao ·quadro político mundial, crea4o em 
funcção de no, -as nei:essiclacles. . 

O no!'so Paiz não poderá fug-ir ao influxo dos noi;os concei
tos das modernas cnte~orias politico-sociaes. 

E'. pois, obra ele patriotísmo propugnar a adaptação ao nosso 
clima daquelles conceitos c categorias, partindo do ·presupposto de 
que a nc•ssa historia no~ dita um rumo politicó. que jám:tis poáerá. 
!>er desprezado. sob pena de produzir choques ~ abalos profundos 
em tvdit a vid;t ela. N a~;ão. ele consequencias impre\'isiveis . 

:\"enhuma transigeucia ·será possh·el e este é o aviso 11istorico, 
que deilue dos movimen'tos federalistas processados em todo o Brasil. 

.Se laboramos em equi·•cco, o certo é que o intuito rle nossa ho· 
men<~.gem fica patente. com e~tas consídera<;ões inspiradas em .nosso 
patriotismo. 

Receba. pois. o Rio Grande do Sul. na variedade de ~uas cultu~. 
ras, na pom,:a de seu~ trigaes .. na <:fficiencia de suas industria..'>. na 
grandeza de seus milharaes, n;~.s ~uas riquezas naturaes. na mages
tade tle seus ar:-ozaes. 110 matizado de seus mannorcs. 110 cavall!ei
risnlo de seus filllos. na . belle;.o.a de suas fHhas. no patriotismo de 
seus homens. na capacidade de emprehendimento de sua gente. na 
br.3Vl1r.l de seu po\·o. na phantasia ele seus costUmes. na sua ':ledi· 
C<lção ao direito, na sincet·iuade de sua~ attitudes. nu seu espírito de 
organiza<;:ão. no seu apego á ordem, na sua . disciplina -sem sttb;:e.r
viencia.. na :;ua alegria de \'Í\'er c no seu sentimento de inlJTiensi
dade. a Si!Udação effusiYa do nobre povo do meu Estado. no dia em 
que a Camara festeja o primeiro centenario dos Farrapos. (1\lfnilo 
bem. Palmas. O orador é cumprimentado) . 

O Sr. Presidente - Tem a pala na_ o Sr. Pedro Alei..'I:.J . 

• c .O -Sr _ .Pedro AI eixo _..: Sr . .Presidente. as brilhantes com
memorà~ões do Centenario Farroupilha projectaw clarões de glori~ 
·sobre figums intrcpidas do passado riograndense e certificam, para 
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o 1'uturo. o elevado juizo do Brasil contemporaneo relativamente 
ao3 intcmeratos pelejadores da causa da liberdade. 

N~ta.s horas de profundas meditações civicas, nós nos con
fundimos, pelo cerebro e pelo coração. pela intelligencia e pelo sen
timento. com os bravos sonhadores de· 1835, e, assim confundidos, 
sentimos, ao vivo, as emoções empolgantes da caminhada h istorica 
que, ba ·100 .annos, attingiu a Capital gaucha, derribou um governo 
e proclamou a consolidação de franquias constitucionaes . · 

Identificados, pela intelligencia e pelo sentimento. com os he
róes do drama farroupilha, dilatamos a nossa propria vida, no es
paço e no tempo . ·No ~spaço, nós, os mineiros, nos transportamos 

· :.tê os J:ampas. até .ás linhas front~iriças do extremo Sul. e fazemos 
terra nossa a generosa 'terra gaucha. porque tem esta sido scenario 
amplo de glorioso-; feitos brasileiros. · 

Dilatamos, no tempo, a vida que materialmente se eistTeita. entre 
os marcos inamovíveis do nascimento e da morte, seja porque·· nos 
integ.amos nas angustias, ·nos soffrimento's, nas decepções, nas der
rotas. assim como nas esperanças ~ nas victorias da gente do pas
sado, !'eja porque DOS projectamOS paTa Ó futuro, mediante O com
promisso. que estas commemorações explicitamente demonstram, de 
jâmais '<i;esn1entir, por ac:rns, a identidade de idéas e de sentimentos 
com as idéas e os ·sentimentos dos heróes gabados e louvados, nesta 
~tora <:i vi<:<! de immensa e reverente admiração. 

Sé, effectivamente. Sr. Presidente. nós nos sentimos, por força 
de phenomeno psychologico, identificados com os guerreadores dos 
pampas, é porque encontramos as mesmas idéas e os m~mos sen
timentos que, ao tempo, animavam e estimulavam os brasileiros do 
Rio Grande .do Sul, animando e estimulando os brasileiros de Minas 
Gerae.o;. 

. A Repuhl ica e a Federação. sonhos communs de mineiros e 
gauchos, inscrevenm uns e outros, com TiTadentes, e Bento Gon
çalves, em logar de relevo na historia Patria . 

Emquanto •iograndenses do sul affrontavam, durante um 'de.
cennio, as armas imperiaes, nós as combatíamos tambem, nos dias 
tormentosos de 42 . 

_ Entretanto, não investiguemos o passado pelo prazer de entre
ter controversias. no presente. 

Evoquemos, para veneral-os. os homens-que se eugra.od~c:eram, 
-pelo he•oismo e pelo sacrifício, mas devemos evoç:al-os taes como 
foram, com suas virtudes, porque de uns e de outros, desses err9s 
e dessas vi rtudes, promanam sempre lic;ões e ensinamentos profun
damente proveitosos. · 

Os gloriosos farrapos foram republicanos, foram federaliStas e 
chegaram .mesmo a· ser separatistas . · 

Não neguemos essa pagm~:da;nossa histeria . Ella nos ensina, 
primeirament e, que as oppressõ~ e"as-arbitrar iedades podem leva~ 
o~. melhores cidadãos ao desesp~ro que explode em crimes de lesa 
Patria : e11a nos ensina, depois. que passado o ímpeto rebelde, comó 
que cessada a colera filial ante a injustiça paterna, a reconciliação 
se ~az, ~or imposição de sentimentos que remontam ás origens da 
naetonahdade e que asseguram, até futuro distante, a unidade da 
grancle Patria B.asileira .. 
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J!as OS· gJoriOS!)S . farrapos souberam ser., sobretudo, c.xpJendi
dO!. campeões da causa da liberdade. Este é o titulo que os recom
rnenda. decididamente. á nossa admirac;ão. 

Senhores, quando a Camara dos Deputados conm1ernora, por 
~ntre excepcionaes mani festac;ões. o centenario da revoluc;ão que 
cl!?rrubou um governo constituído. obsen:ae comtnigo que jámais 
negamos o nos.~o apreço cívico, ou melhor, que sómente são credo
re; de nosso apreço ch·ico aquelles, que, no passado, prefer!ram as 
angu~tias. os soffrirn~ntos. as amarguras dos prelios e dos c:omba~ 
tes. ás commodidades. ás faci_lidades e aos proveitos materiaes do 
Poder. 

Em cada geração destacam-se magníficos exemplares huma.-
. nos, que se votam á defesa da liberdade. Quanto maiores os riscos 
já corridos, quanto mais crescido ,-<le sendo o numero dos que 
tombam e caem malferidos. mais avulta e cresce o ardor de novos 
defensores. 

Na campanha pela liherclade. ao pelejador sómente uma recom
pensa plenamente satisfaz: a certt:7.a de havt:T, pelo e..xemplo do sa
crifício proprio. recrutado soldados novos. que mantenham sempre 
accesa a flamma sagrada. 

Os heróes dos farrapos foram explendidos e valorosos <:.-am
peões da liberdade . Por isso, as comraemJrações do centena rio far
roupilha tém a integral solidariedade dos mineiros. que cedo apren
deram, soffrendo pela libe-rdade, a amar a libernade. ( Po./mns. O 
omrlor é: C'lt:mprhncnladll). 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Diniz Junior . . 

O Sr . Diniz J ilnior - Sr. Presidente:; res«.Vou-se-nos a 
nós, catharinenses. este melancholico fim de sessão. As horas trans
correram,. assim mesmo felizes. para nós. porque o que, hoje, aqui, 
ne.c;de o primeiro rninnto. se narrou, o que. aqui. clangorou no lou
vo!" estridente dos oradores foi, o testemunho de que o Brasil, na 
sua histeria. va.e sendo comprehendido. Foi. tambem, Sr. Presi
dente, o elogio da minha gente; foi. tambem, uma invocação da
quelle pedaço do Brasil, onde tive a ventura de. pela primeira >ez 
(e onde o quero pela ultima) , sentir a luz do sol. 

O primeir o dos oradores. a primeira palavra que se nos fez 
ouvir. a do eminente interprete do sentimento gaucho - palavra 
sempre manejada com felicidade e com altitude : a do Sr. Raul 
Bittencourt - comec:;ou lembrando-nos que a historia, na voz da
quelles que a desejam revivida aos olhos dos homens, deve ser sem
pre alguma coi!\a que nos desprenda do proprio eJt. Disse elle que 
.no~ devemos esquecer de IJÓS próprios. para evocar o passado. 

Evocar o passado ! Quando escut:~.va a oração de S .. Ex., rc
suscitavam ao meu espirito outras palavras que me haviam chegado 
aos -ouvidos. uma linda manhã, entre o 'Arco de Constantino e o 
Col~·!;eu, quando um daquelles homens da Italia nova, falando aos 
se11s hallilas. lhes affirmava que o passado, contemplado ali pelas 
imagens das columna.o;, dos fóros. dos arcos, dos templos -esboroado5. 
não era a poeira levantada no caminho que trilhamos. mas o int-

·pulso.que··nos ar-remete .para >i~:deante. . . 
Confesso, Sr. Presidente. · que não posso esquecer~nle de mim 

mt:lõmo, nesta hora. porque. ao relembr.lr. ao appellar, ao sabor desta 
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palana :;empre tão desconcertinte e tão dcsalinhavada (11ão apoia.
i!ós). a ·histeria· que hoje empolgou este recinto, agora :nenos ru
morejante, o que vej o. o que sinto é a minha terra e a mmha grey. 

Bati aquelles caminhos todos. Guardo, a encher-me o coraçãu 
·e a alma. os qua(lros da epopéa farroupilha. Cada vez que_ sáio a 
Yisitar aquelles pa[tos que::ridos. sempre que, á minha vista, -se desen
rolam as enseadas do sul catharinense, toda a ve:.: que meus passos 
$e endereçam l\O interior de Lagun·a e Tubàrão, os vultos que se me 
deparam t milagre com que Deus premiou as emotividades apura

·uas !) são; precisamente, os 4ue· - parecendo, hcje, aqui, mais in
terjeições conductora~. que nomes proprios - tendo povoado aquel
les ·s'"enarios de sortilegiQS c impirações sobrehumanas. lhes infun
·dinm uma tão irres!sti,·el. uma o:ão impetuosa :;ensihilidade de he
·roismo e de esperança. Quem vejo. em Jmhituba, é Annit.a, fusil 
·em punho. trazendo ao portaló do Seiva! os covanles que se.haviam 
refugiado no3 porões. Quc:m se mostra no Arraial da Barra é o la.
gunita Souza Leao, o mesmo que, á frenté de cinco homens, -pene
trou pelas campinas de Ar;m1nguá e os comoros de jaguarun;-t, des

·tro<;ando quantos pretendessem manter Santa Catharina num sen
tido que não era o nosso. Quem se me desenha. em Laranjeiras. 
frontt:ira ás Cabeçudas. é Seraphim Moniz de :\louro, com os va-

. lentc:s cavalleii:os de Lagês, descendentes, como os g-o.uchos, do~ . ve
lhos rasacs de Laguna: 

: Terras, que bem conheço, e amo! Terras de enlevo; que nos 
abrac;am. com pai::o.ão. com ternura ! 

:\ Varz:ea do T ubarão. cujo poder de uberdade e.:..:cede ao das 
1oargcns do -Nilo_. tem_. no entanto, a corta l-a, ltm trilho · qut: levo. 
até }[orrinhos .. . 

?liorrinhos nos en~ina a comprehender, na singele:.:a de um 
povo. agcra; com o desviar do rio, deperecendo, sem aguas· para as 

· .:suas culturas c a sêdc· dos seu:; rebanhos. mas que. ainda assim, ·os 
olhos postos no mais alto e límpido dos céos, vive a sonhar - 1\ior
·riuhos no~ ensina <L comprehentlt:r a resistc:ncia para além. ·dos· -li
mites da propria fé. 

:\Tas. é dessa· gente. que se estióla na luta com a natureza ma
drasta. é dessa gente (velho ctrne originação de minhotos e açori
tas) r'1lha. am;iosa, como para a fortuna perdida, aquelle unico fio 
dagua que o r io traiçoeiro· esquecera. é dessa gente que nasceu a 
'nrullier i1l<lomavel - nã.o essa. mal photographac.la, como o typo de 
caipira tTh·ial - alluella mulher illdomavel. Srs .. ainda hoje retra
tada. em 'minha província. na próle de que .provem (alta, formosa, 
coiía esplendid:l.' de Walkyria a cobrir-lhe a cabeça alviçareira)" essa 
·in doma~ c! · mulher dos Dois Mundos. Annita Gáribaldi, · a predesti
nada radiosa, que. tenu(l. um dia. defrontado. por acaso, os · olhos 
ar.1es dt: um semi-Dt:!us. logo a elle se confiou, porque o que · vivia 
neHa não era a· vulgaridade que conduz a burgucza á Preteria. mas, 
sim. o élan tle uma raça inteira, que busca. através das ·tre~as ou 
das claridades da vida humana, o caminho recto· da. Histeria·, O · es
pÕ?salicio ·da Immortalidade. (Brao;!os). E eu como que o~ v~jo 
sempre E: como que os aperto sempre, contra o corac;ão, para lhes 
viver o calor e o impulso. os acto•·es des5e drama . : . · · .: 

. ~m Roma - os minutos se precipitam, e se apagam; Senhor 
'Pre_s1dente. no t~po,. exiguo deste f inal de sessão é preciso··acabar 
~- em· ~oma, ,depois de· peréorrcr a "Cidaãe Sagrada em tonos os 
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~;e1Ítidos.' dll .Rocha 'farpéia ao .-\ vcntino, do Pincio ao Castro Pre
to rio, da Arx Capitolina, onde se ergue San ta Maria in Aracoeli, 
ao Moysés de São Pietro in Viscole, de São Cosme e São Damião, 
onde se erigira o Templum Sacrae .Url)\s. ao Circo :r.Ia."imo e it 
'Pa~seagiata Archeologica. do 11-!ercadó de Trajano, á Via Appia, 
onde se ora em Q uo Vadis e junto ao sarcophago âe S . Seb;\stião, 
do ~Vf:>.usoléo de Augusto e do hypogeo dos Scipiões, ao Palacio 
Veneza. onde Mussolini pastoreia um grande povo resurrécto, das 
·fi-lntes cantantes. ao Altar da Patria. em que arde a chanuna votiva 
ao .t~1uto ::.Vlilite; depois ue pen;Orrer, fuot'Í !e mura e dinlorno. a 
marema c as Catacumbas, onde se acolhiam as ovelhas de Pedro 
e Paulo; depois de haver sentido .. por dentro e por fóra, a e.xisten
cia em[l(llgante r)i!. Cidacle dos Cesares e elos l'apas, que nos replé
ta,; de todas a~ mais intensas emoções que a obra do homem nos 
pócle ter provocado; depois de haver dobrado os joelhos. em S5.o 
Pedro. conc~.:p<;ão mais soberba dos genios do Renascimento. subi 
ao janiculo, torneando a. .Porta de S. Pancracio. e deti \·e-me no:; 
jardins da Villa Lantt. de cujo br::lvedere se descortina o palacio 
i·nteiro da urhs .. . 

· :.\lezes antes. no ).{o:;teiro de Alcoba<;a. em Portugal, · eu vira 
dois tumulos maguificus, em que a:; estaJuas jacentes ue lgne;c, c 
:t?edro. o .Justo ott Crú. se acham de pés voltados para os p~s. um 
<la . <'utra . . Pedro e Igncz, os do grande desva iro. foram assim se
pultados. porque, segundo o desejo ~lo i·ei rude e passional. ckttJurl
les rumulos, cuja tra<(a elle proprio dict~ra. e minudenciara. aos :tr
ti:stas, que o esculpiram na pedra viya. elle e a amada, no Dia do 
.f\lizo Final. tanto que se ergue;;sem, ha\·iam de dar. logo d~ fac:!! 11111 
com o outro. para o beijo e o ample.xo que a eternidaúe interrom-
pera. . . 

Ascenui ·ao Jan.icttlo: em bu::;ca de alguma coisa <iue desse im
pressão ~1ais alt?- a um amor alimentado desde senipre e pór IJUC: 

Jllais vivamente ~-urprehendesse a physionomia moral de úina epo
péa. em que eu. o mais humilde dos menib.ros desta Casa. . . (.Vtió 
apoiados). 

O SR. A se A :no Tt.:nn:o - Um dos rnais illustres. 
O SR. plNlZ JU~IOR - .. .' em que eu e ~ meu querido 

çompanheiro. Sr. Abelardo Luz. de par com o orgulho de filho~ 
de: uma terra, que lhe viveu as horas de heroist.no. ele aturdim<;!nto, 
de dôr. de luz. temos algmna ~.:oisa de mais intimo porque o patlrc 
Vicente ferreira dos Santo~, primeiro Presidente da Republ ica Ju
lia.na. era ~ntepassa<to no::;so. tio dos nossos segunos avó:;. senclo IJtlc: 
o. ;;l!u succe~;sor , nes~;a ephemera e altiva investidura. Joaquim Xa
\·:cr Neve5. era.. precisamente, o bis-avó desse brilhante collega , 

E' de ver-se. então, Sr. Presidente. que não é mais. :~pcllf\IÕ, 
o scennrio. já. de s i tão estreitamente querido, não é. sómente. n pnl· 
c.o das justas memoraveis. a dar-nos, a nós. como barriyus-~·,•r• ft·.~. 
mas. tamhem, como descendentes daquelles pró-homens.· e sem~ cu
vàlleiros · alumiados. o interesse ma:s Yibrante, ma i ~ cnti'IUihMio. 
mais dirccto, pelos · acontecimentos· de 35 á · 45 por '3na~ pc1·~mm • 
gens mais simples ou mais d~sracadas. · 
· · Essa ci1 cl.mlsta-ucia. que eu ditei llO!lle);tka. familiar, \'t:rdndei
ramente racial. nos leva, dtda vez que volvémos o olhar para o pns~ 
sado·. a contemplar. no exempló desses · ancestros, em· commum com 
a '.vait.lade de citharinens'e!;. a ·lic;ão·de energia e de prin1Ór0$0 apego · 
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ao:; cammes da honra. De Joaquim Xavier Neves. aquelle nobre 
e auda7. lidador. quero lembrar que, aprisonado e levado á presem;a 
de Andréa. ás primeiras palavras in:;olentes do repr!!sentante impe
r!al. que lhe chamara presidente de uma republiea ele pantomima. 
abre o casaco, tira dos coldres as duas pistolas de que se armara 
e diz, sereno. impavido. ao governador da legalidade victori:>sa: 
.. Uma é para V. Ex .. a outra para mim. no caso em que V. E.x . 
me falte ao respeito" . Andréa ennnudeceu. Foi, talvez. a primeira 
vez em que aquelle intrepido, . v!lloroso e desta bocado guerreiro do 
Imperio não soube escolher, nus lexicous do· atrevimento, as pala~ 

. vTas .com que se possa injuriar alguem (Palmas). 
. E foi meditllndo sobre rudo i~o. foi experimentando essa longa 
recorda<;ão, que subi ao Janiculo. não esquecido, tambem, daquelles 
tumulos que eu vira em Alcobaça, em que o rei. aspero e doido de 
amor. dictára aos artistas attonitos os contornos. as voltas. as ar
chivoltas. os arabescos. os relevos e baixos relevos do seu- e do ul
timo leito de Igneez. e então. na lembrança da epopéa barriga-verde 
c daquelle outro immenso drama do coração. (vida secreta das almas, 
chave da significação dos factos) , ascendendo i collina, envolvida,
toda ella. como sempre. áquella. hora, pela sonoridade dos carrilhões 
ele São Pedro, encontrei :>utras duas I!Stc~tuas. essas de ~. 

A \'alia commum somma seculos para produzir uma estatua. 
ma.s a.quella.s eu as defrontei, e sorri-lhes. numa conio que commu
nicabilidade de velho e duce aHeclo. E ra como se, .Ui. naquella 
cumiada, que attrae os olhos do mundo, as duas figuras. ·ca\·algan
do. rijamente. corcéis lan<;ados e nrdegos, me pronunciassem dois 
nc••ne~ do meu rinc.i.o : Garibaldi e Annita ... (Palmas) monumen
tos af(uelles que. desde logo por sua movimentação e na sua fei<;ão 
indefini\'el de bra,·ura e destetnor. arrebatam e excitam as almas . 
. -'\3 duu figuru. com seus ponchos de cá. elle com. o que encabeçara 
a avei1tura gloriosa dos Mil. ella. A:nnita, com aquell'outro que lhe 
cobrira os deTTadeiros momentos. na í~:hrt: que a matara . creação 
palpitante. sohrc cujas linhas vivas se póde e:'i:trahir o commentario 
!lub~tancial daquellas naturezas . fitando-se. de -::i ma dos pedestaes. 
face :1 face. num como que namoro eterno (aqudla mesma entre
sonhada posrura de Pedro e Ignez). eu os vi e lhes transmitti o nleu 
enlc\'O de llnrri!J4-t't:rd<. Que ventura. Sr . Presidente. que aleg-ria. 
que \'O:t.e.~ ele carrilhões mysteriosos a !!'acudir-me todas as iibras, 
quando pude comprehellller. eu. vergontea da-grei cathar.ínense, des
cendente daquelles intrepidos de 35 a 45 : eu. amigo sempre apaixo
nado du legendarin Lagut1a, brv.ão d'annas da nossa valentiõ'l. que 
intracluz.ivel sensa<;io a 'm.inha; Sr. l'residente. -quando. os olhos na
<Juelles vultos. pude comprehender que ha creaturas que não preci
!\am indicar. ao artista o gesto com que devam apparecer ao fmttro. 
nos seus bronzes. nos seus marmores. 

Annita e Garihaldi ali estav~un, como 'haviam soffrido e exal
tado a 'vida, e t:u presenti. através o realismo e vigor ôt: e..xpre~são 
daq-ttelles genios da attiude e do amor. que a sombra ideal de am
bos, sohre a Cidade Eterna, palco em que se geraram todos os lie
roismos ·mai.s altos da raça e em que r,'e entrosaram sete civilizaçõe.c;, 
que são o ma..ximo esplendor do engenho humano. aquellas duas 
som~T-as. idealmente cobrindo a Cidade Eterna, "-aliam, para mim, 
a certeza de que a nossa integra<;ão nos destinos do mundo se fi-
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:xara em padrões e laun:is inultrapassaveis. immorredouros ! (jv11~ito 
bem. Pulmas. O orador é 'l:it·amCIIIC crtm{'ri111e11tado e abraçadc). 

O Sr. Presidente - Tenho sobre á mesa e vou submetter 
a votos o ~eguinte 

· "ii:QUERI:.IE!'TO 

Rt!<!Ut!Íro <IUe a uunara dos Deputados tdegraphe á Camara 
Legislativa do Rio Grande do Sul, congratulando-se com esta pela 
grande · data do centenario da re\·ohtt;ão' iarroupilha, data · que {; 
uma das maiores quo:: se registra na gloriosa hi!ltoria politica do 
grande Estado sulino . · ·. 

Sala das Sc.ssões .. 21 de Setembro de 1935. - Pedro A/eixo. 
Approvado . 

O Sr. Presidente - Vou levantar a Sessão, designando para 
a de :;t>gunda-feira, 23 do-corrente, a seguinte 

5 

ORDeM DO lHA 't 

Vota<;ão do projecto de resoluÇão n. 3-A, de 1935, ( t.• legis
larura,l. enquadrando o art. 149 do Regimento Interno da Camara 
nas disposições do are . 45 da Constituição; com substitutivo da 
Commissão Executiva: (com emendas) ; ( disc·u.ssão unica) (em 
<-irlude àe ·w·gc,icía) ; 

Votac:;ão do projccto n. 222, de 1935 (1." legislatura), dispon
t1o ~obre a~ segunda~ provas parciaes do curso jurídico (3.1 Jis
C!t.wro); 

Votação do projecto n. 226-A, de 1935. prorogando por 10 
annos. a subvenção dada á "Amazon Telegra.ph" ; tendq parece
re:;, com !õubstirutivos. das Commissõt!S de Obras e de Finanças, 
(. l." diSCitSSÜO) ; 

\'otac;ão do projccto n. 179-A, de 1935 (1.• legislatura), re
gulando a licença das funccionari<ts casadas com funccionarios pu
hlicos. ci-..-is e militares; com parecer da Commissão de Finanças 
Ú1vora\·el ao substitutivo da ·Commissão de Justiça (1.• disc1tssãoj; 

Votação do projecto n. 174-A, de 1935 1,1.• legislatura), mo
dificando o ~ 1." do art . 83 do Codigo -de Caça e Pesca, visando 
ampliar o campo de pesca para amadores; com parece~~s favora.veis 
uas Commissões de Agricultura. com emenda, e de Constituição e 
Ju~tiça (L" discussào); 

Votaç-;io do -projecto 11. 127-A., de 1935. ( P legislatura), pro
rogantlo po:- u~, anno o prazo para o registro civil de nascimento ; 
com substitutivo da Commissão de Justiça ao projecto e ás emendas 
offerecidas em discussão especial ( discu.(são especial) .: 

\'ot'ac;ão do requo::rimento n. 146. de 1935. (1.• legislatura), do 
~r. Luiz Vianna Filho, de informações sobre quotas devolvidas 
pelo De~artnmento Nacional de Cafe, ao Estado da Bahia (di.scu.r
:iào. rmicaj; 

D iscu"ssão unica do projecto n . 92-B. de 1935 ( t.• ,legislatura), 
di:;pon~o .§Obre officiaes aYiadores. submarinistas e m~icos radio-
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log-i,;tas do Exercito e Armada quando inv.aliclados em serviço; ten
d; par~cer ela Commissão de Justiça com substitutivo 'ao projecto e 
ás cmeiHliis em 3.• e pareceres favoraveis das Cummissües de Segu: 
rança e ele Financ;as ao $ubstitutivo da Commissão de Justiça; 

Discussão unica do projecto n. 228, de 1935: (l.• legislatura). 
autorizando a abenura do credito ~special ele 125 :400$~0. para at
tet!der ás exigencias do decreto muuero 24.462. de ~934; tendo pa
recer da Com missão de Finan<;as, . com substitutiYo á emenda ein 
2." discussão. . 

Lc\·anta-sc a Sessão ás 18 horâs e 15 minutos,. . 

l 18." .Sessão, em 23 .1'1~ .Selemllro .de 1935 

PRESIDENCTA DOS SRS. ANTO.NIO CARLOS. PRESTDEN~ 
TE. e EUVALDO LODr. 2.• VICE-PRESIDENTE 

:\' s 14 horas. compareceram os Srs.: . 

Antonio Carlos. Generoso Po11ce . Edmar Can:all~o. élarci. dé 
Godoy. Lauro Lopes. l\-Iario '01ermont. Acylino de Leão. He.lri
<iue Couro. Carlos Reis . Godofredo Viann_a. Hugo Napoleão : 
Freire dê Andrade. Plin'io .Pompeu. Fernandes Tavora. Xavier de · 
Oli\·eira. !Hartins Veras. ').fathias Freire. San1uel Duarte. Anto
nio de Góes. Hc:itor 1\Iaia. Teixe.ira Leite. Humberto Moura. Si
t~ões Bl\rho~a. Femandes Lima. Deodato !\1aia .. Altamiranclo .R~
quiãl') . Lauro Passos. J. J. Seabra. Prisco Paraíso . Arnold $ih~. 
Homero Pires. Ubaldo Ramalhete. Pereira Carn.eiro. Henrique 
Dodsworth. Candido Pcssõa. Salles F ilho. Sampaio Corrêa. A cu r~ 
cio Torres . Arthur Bernardes . Pedro Aleixo. Le\·indo . Coelho. 
Augusto Vicga;;. Wa;;hington Pires .. Carneiro de Re.zende. :iVIaca
rio de Almeida. Celso ::\·!achado. Simão cia Cunha. Delohim Mo
reira. T heotonío Montei-ro de Barrõs. Waldcmar Ferrei rã.. Barros 
Penteado. Al"es Palma. Hyppolito do Rego . Teixeira Pinto. Go~ 
mes Ferraz. Fabio Aranha. Jairo Franco. Domin~os Vellasco. 
Vicente ).'figuel. Vandoni de Barros. ArthÜr Santos. Octavio da 
Sih·eira. Paul<\ Soares. Franci~co Pereira. Baptista Lusardo. 
Vespu.cio de Abreu . Frederico \ )\lolffenbuttel. Ascanio Tubino,. 
Barros Cas~al. Adalberto Corrêa. Nicolau Vergueiro. Oscar Fon
toura. Ani;: Baclrn. Francisco di Fiori. Silvâ Costa. F rancisco 
Moura . Alberto Surek. Chrvsostomo de Oliveira. José do Patro
cínio. Ricardino Prado. Li1~1a. Teixeira. Abeh!.Tdo .Marinho. Sal-

•. !«ldo· Filho . . 1\Io~aes P~i'>'a . Thompson Flores (84). 

O Sr . Presidente - . A lista de· presença accusa o compare
cimento .de 84 Srs. Deputados. 

Está ah:rta a i'C3~ão . 

O Sr. Lauro Lopes (suppicufc, .•cr~·iudo _ d,· 2.~ sccrcfa~i~j, 
.procede :í. leitur<t cl;~ Act:t d:t Se;;slio .?H1tecedeute, á qual, é. sem 
ohservações. approvada.. 

O Sr. Presidente - r-·a~i'a-~e .á !eitu:r.a do .Expedie!ne. 
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O Sr. Genercso Pooce (3:" secre/(lrio, s.:r1.·iudo de 1.") pro~ 
cede á leitura do seguinte · · 

EXPEDIENTE 

Officios: 

Do Tribunal Superior de Justiça. Eleitoral , de 20 do. corrente. 
communicanclo tjue. em julgamento definith·o da;; deiçües realizadas 
no ·Estad'o da Bahia. ficaram sem effeito os diplomas dos Depu
tados Federaes Srs. Arlindo Baptist.a Leoni, do 'Partido Social Dc
mocratico t: Jos~ \Vandedrle~· tle Araujo P inho, da Legenda "Go
vernador Octavio l\Iangabeira". que passaram a: ;;uppletite;; dos al
ludidos partidos. tendo sido diplomados como Deputados os Senho- · 
res Raphael de :\leneze.~ Silva ~ Artila Barreira Amaral, re~pecti-
vamente. ·~ 

- Inteira~a. 

Do 'Ministerio da Fazenda. -de 19 do corrente. remettendo doi~ 
autographos da resolução ·legi :;;lativa. sançcionada.' que muda a ca
tegoria dos actuaes fieis de thesoureiros • ou pagadores, os quaes 
passarão a ser denominados ajudantes. 

- Ao .:\rchivo. remc_rtcndo-,5e um do.> autographos ao Se11ado. 

Do me~·mo l\'!inisterio e de igual ·data. en\'Í<Lndo informações 
sohre o projecto n . 88. de 193~, regulando a concessão de isenção 
de direitos de importação e demais ta..-.:as aduaneiras aos toneis e 
''asilhamt:s dest inados á gua1·da e transporte de alcool auhydro. hem 
como aos materiaes empregados na sua fabri5=ação. solicitadas pela 
Commissão de Finanças e Orçamento. 

- A 4uem .féz a J'equisiÇao .. 

• .• : r 

Do me~mo Mini:;terio e de igual data. rc.mettendo as :!:!guíntt;; 

Exmo. Sr. 1." Se~ret~do. da :Camar~ do~ Deputado~. 

Em officio. n. 1.(}18, dt:: 13 · de Agusto pr~xin~o fiJJdo. dignou
se V. Ex. tran,;mittir a este }finiste rio o reor do requerimentn em 
que o Sr. Deputado:Go~e.s Ferraz r.ede informações que e,;clareçam 
n montant·e da di,·ida passiva da União oriunda de 'sentel.t<;a? judj
ciarias transitadas em julgad.o.; com os detalhe~ que o· mesmo re
querimento discri,n:ina, . bem como o motivo do não pagam~11to. !la$ 
d~vidas .dessa. natu~eza. 

.~ •, .... 
, 2 . . Em ~e~po~ta, t~uÍto . a lionrôl. de declar~r a V. Ex. que 

as ordens de pagamento das di,·ida;; decorrentes tlt:; ,;~ntenças . jt~~i
ciari.~s .são .presentem~nte. expedid~. em yirtvde. do par.agrapho uni
co. ~o artigo 182. d.a. Cpnstituição •Federal: pelo .Exmo.' Sr .• ).Jini~tro 
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: Presidente da Cõne de Ap?.ella.çio, a. quem foram eoc.aminhados o!\ 
processos existentes no Thesouro Nacional. 

3. .-\ este ~lin isterio c.abe, apenas, deterrnmar o rc.cplhimeuto 
~c cofre de •Depositas Publicos, dos creditas de:;tinados a · taes pa
gamentos, fazendo, a seguir, a necessaria communicação áquella 
alta autoridade. 

4. Por esses motivos, as info1111açõe.s solicitadas -~Ó poderiam 
ser -iomeci<las pela Cõne Suprema., ·por isso que este Ministeriu 
não tem como satisfazel-as. · 

5. .Devo ainda accre,;centar· que, me~mo quanto aos proces
so~ de identica natureza, porventura .existentes entre os submetti
c'los a exame e decisão da Commissão Encarregada da Liquidação 
da ;Divida .F!uctuante, não dispõe es)e Ministerio de elementos para 
prestar o~ esclar.e<:imentos solicitados, de vez que a mesma Com
missão e obrigada, por lei, a observar rigorosamente a ordem chro
llOlogica das dividas nada podendo, assim, adeantar relativamente 
aos casos que aguardam· opportunidade para o respecti \'O· exame. 

Renovo a V. Ex. os protestos de minha ele\·ada estima e mui 
cii~tincta consid~ração. T A. de B . Costa. 

- A quem fez a requisição. 

Do i'l1inistcrio da Educação e Saud.e Publica, de 17 do cor. 
n:nte, transmittin<lo as seguintes 

l):FOR~f AÇÕES 

Secretaria de Estado da Educação e Saude Publica - Rio 
<k: Janeiro, 17 de Setembro de 1935: 

Senhor Secretario - Attendendo á .::olicitação dessa (;amara,.· 
que me foi transmittída por V. Ex., tenho a honra de communi
<:ar-lhe os esrudos realizados pelos~ orgãos technicos deste Minis· 
rer io, visando incluir, no plano de um Instituto de. Saude Publi
ca, a Secção de Nutrição. 

"Convocados diversos especialistas, com expe1·ienc:ia do . assum
iJtO vivida nos grandes c.entros scieotificos, assentou.se que a re· 
icrida secção, além de um sector administrativo, deveria compor
tar mais dois, .um de Sdencias Fundamentaes e o outro de ~u
trição appJicada á Saude Publica. 

Comprehenderia o primeiro os laboratorios de Chin1ica Pliy-· 
siolog-ica ( Chimic.a Alimentar inclusive de -n9vas substancias e 
a!1al;yses hiologicas), de Physiolo~a. do apparelho digestivo e de 
nutrição e d!! Micrologia . 

. -\o segundo sector. incumbiria a execução de inqueritos e o 
estabelecimento de padré8 alimentares, tudo que se relacionasse 
com a industria alimentar ( coru;en·ação, preparo e acondiciona
mento de alimentos). a manutenção ·de uma escola pratica de. nu
tri«?n (com cozinha ~xperimental) c a realização de estudos es
pec1aes. 

A mesma commissão, formulando esse eschema, julgou dever 
existir, fóra do Instituto, \lma dinica de nutrição comprehenden-
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do ambulatorios, enferma rias. laborator ios (de analy:>c~ cl inic8.3 <: 
de metabolismo). cozinha dietectica e :;erviços de. dietas ~xternas . 

Apresento a V. Ex .. neste ensejo, protesto;; de ele1·ada estima 
e consider_ação. - Gustavo Capam·ma. 

-A quem fez a requisição . 

Do Ministerio das· Rcla<;õCs Exteriores. de 12 do corrente. en· 
viando a seguinte 

Senhores ~'lembros do Poder Legi3Jati\'O : 

De accordo com o preceito constitu~ional. :;ubmetto á Vos~a 
con:;ideração_. acompanhados de uma e.'<posi~o de motivo:;. o;; 
t ::xtos. inclusos por cópia autbenticada,. das Convençõe5 :;obre asy
lo político e sobre direitos e deveres dos Estados celebradas em 
:Monte.vidéo, por occasião da VI-I Conferencia Internacional Ame-
ricana. t 

Rio de J a11ciro. 12 de Setembro de 1935-

Ge:n;uo V.-1.RG:1.s. 

EXPOSJ<;.\0 DI! :'IIOTI>OS 

Em 10 d:! Setembro de 1935. 

A Sua E xcellencia o Senhor Doutor Getulio Dornelles Var
gas. Pre3idente da Republica dos Estados Unidos do Brasil. 

Te.nho a honra de passar ás mãos de Vossa Excellencia. nas 
inclusas cópias devidamente authenticadas. para que, se assim ju1-
g;;.r conveniente, possa submettel-as á appro\·ação do Pod:r Le
gislativo, as conven<;ões sobre asylo politic:o e sobre dit-eitos e de.
vcrt~s dos -Estado,-, celebrado:> em Montevidéo, por occasião da Se
tima Conferencia Internacional Americana. 

2. ·O primeiro des;;cs actos é, por assim dizer, simpks com
t.olemento da convenÇão pan-americana sobre a_-;ylo Iinnada em Ha
v~na a 20 de Fevereiro de 1928 é já ratificada pelo Brasil. bem 
como por 1•arios outros paizes americanos. O seu artigo 1." modi
fica, na r.edac4\ão, o mesmo artigo da convenção anterior e lhe sup
prime o paragrapho ·final. referente á ~'<tradição ou seja a materia 
n~o relacionada . propriamente com a quelitào do as}•lo. O art. 2. • 
.contém preceito muito aconselhavel, de accõrdo com o qual a qua
lificação da -delinquencia politica compete ao E~tado que pre.~ta o 
;u;ylo. O artigo 3. • proclama o caracter de iru.tituição humanitaria 
do asylo político, doutrina esta conforme á da nossa tradição d.iplo
tica. . O artigo 4• est;~be\ec~ regra favora\·el i consen·a<;ão das rc
lllçÕes .• diplowaticas . .'entre as partes contrac:tantes, detenninand? 
que o pedido de retirada de um agente diplomatico. por· motivo de 
ciscussóes relativas a algum caso de asylo ;:olitico, não dará Jogar · 
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â interrupção das ditas relações entre os dois Estados inte r~s
~«dos . 

3. :\ co1n-enç.ão sobre direitos e de1·eres dos E:>tados com
pendia alguns princípios de direito internacional publico geralmen-
;e acceitos. . 

Entre taes principio~ .. merecem ser salientado!>. por isto que 
rcpre,;entam doutrina ~eguída tradicionalmente pelo Brasil, o da 
ig1.1aldade jll~idica dos ·Estados, o dà n~o interYenç~o e o da ohri
~ntori~dade do recurso a meios ·pacifico!'. rara a solução de con
troye;-sias . 

.:l. O artigo 11 de,;sa ultima convenção con,;ag-ra o principio 
cb não r-econhecimento de acquisições territoriae,; ou 1·antagens 
c>'pec:ae,; obtidas pela força . 

6. :\ Delegação do Brasil_. juntamente com a do Perú, jul
~ou d!,·er faze r lm1a resernl relati'-""arne11te ·a e5sa disposição. n2o 
q1.1anto ao principio em si, mas quanto a !'\la opportunidade .. -\ ra
zftO." então allegada, parece que não proced.e, pois que o B.rasíl, 
a::signando o pacto anr.-bcllico do tRio de Janeiro. condemnou o~ 
actos de conquista. aliás sempre repudiados por nó;;, e. c·::mcordan
dc. em que o dito pacto ficasse aberto á adhesão de todos os paizes. 
julgou a materia codificaYel. Além disto, a clausula em questão 
vale· por um grande passo em fa\·or · da soluc:;ão pacifica dos con
flictos internacionae;;. _-1,.~;sim . acredito que o Poder Legislativo. 
a;•pro,·ando a Colln~w;ão, abandonará a dita n:sen·a. 

7. Isto posto, pen~o, Senhor Prcsid~nte, que a:-: dua~ refer i
da:; .CO!Wenções deY.em ser ratificada~; p(':]O 11ra,;il. . . 

Apro,·t:ito a opp~rtunidade çara n:nO\·ar a Vo;;~à Excellencia 
os protestos do meu mai~ profundo respeito. - }flsé Carlos·cic .i{a
ú"do Soar_cs. 

--:- A' Cornmissão de Díplon1aeia e Tratados . 

Do :t[inil'tcrio da Guerra. de 19 elo corrcme. tran;;mittindo a~ 
:<c~nintes. 

:\o Sr. 1." Secretario da Camara do:> Deputado~. 

Attc.ndendo á solicitação con;tante de ~eu · o-ificio n. 1.005. 
de 9"de Agosto findo. t~nho a honra de enviar a V. E~ . as inclu
~ás iniormaç9es. por copiaT prestadas pelo commanda1,te da EScola 
Militar e pelo .Director da A\·iação, ~ohre pagamentos de ajuda 
ci~ custo _ao,; offíciae~ e praças. que, em maiô do c~rremé anno; 
<•companhar~m o Sr. 1're~ídente da Republica em sua Yisita á Ar-
g.!!ntma e ao U rugt1ay. ' · : · 
· Reiteró a V. Ex. os prote,:tos dt! éle,·ada estima e múi di3tin.: 
cia con,;~derac;ão. GcoucraZ: João Gom'u. · · 
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Copia - Realengo. 13 ele Setembro d:! 1935. ~. L776. Do 
Command;mte da Escola :VTilitar ao Sr . .Director da S.ecretal'ia ca 
Guerra. As~-umpto: Ajuua. de ~u~to dos oíficiaes. cadetes e pra<::l:> 
que foram ás Republicas do Prata . I - Este Commando. em ~es
po~ta ao vosso offi<:io numero 1.162. de 4 do corT"eme, tem a di
t~r: <7)" q\1e o -Axiso n. 215, de 14 ele }{aio de 1935, estahele~.:~u 

normas para a applicação dos adeantamentos concedidos para 
attendcr á,; despe;:as dos elementos que acompanharam o E:xmo. 
Sr. Presidente da Republica ás .Republica." do Prata_. fixando. de: 
:!Ccordo com o artigo 11 do decr-eto n. 24.413. de 19 de Junho ck 
1934. as ajudas de custo dos officia.es na importancia correspo:~
clente a cinco yezes um me.z de \·encimento (soldo e gntiiica<;ão). 
dt;Lxando o quantitatiYo do~ mesmos of.iiciae:;. at-é o max'mo d~ 
quatro ,-e.zes o soldo de um mez e dos cadetes .e demai~ praças ;t
gundo as possibilidades do quantitati\'o n:ceuiuo para o total •.h:: 
despesas. ao criterio do -Commando da Escola e do Director c:a 
.-'.viação ::'1-Iilitar; b) que, em obediencia ao citado a\'Íso n. 215. :>s 
~fficiaes receberam. como ajuda de cttsto, ~ im9ortancia corr~"· 
pondente a cinco ,·ezes os seu$ ,-encim!ntos; e o quantitati\'C? co:-
respond::nte a. quatT'o vezes o soldo de um mez ; que o:; ::argentos 
receberam como ajuda ··de custo, n impo--;tançia correspond~nte :t 

cinco vezes os vencimentos e os cadetes e musicas e demais r)raç:b, 
o quantitati\'o· de 250$0()0 para cada um_. calculado dentro da;; !l:ls
:<ihilidades dos meios concedidos 5. Escola para o seu preparo ma~ 
teria! e mo\·imerto para a referida Yiagem; c) . que as folha.; re
léiti,·as ao,; pagamentos acima attingiriam : - !Folhas de ajuda de 
custo d.? officiaes 161:250$000: u.buuo par<L officiae,; 85:999$100: 
aõor.o para cadetes 75:941$000: ajuda de custo de sargenw:-: 
13 :950~000; abono dos musicas e demais praças 37:000$000: d) 
que os rc.fcridos pagamento~ for:tm feito!' de accordo cum u arti
~r: 11 do decreto n. 24.413; ") finalmente, que o · balancet~ rela
ti\'O á presta~-d.o dt: contas tio respectiVO adeantamtnto foi ren'tct;:irin 
<~o Sr. Director do Servic;o de Fundos do Exercito em officio nu
m!ro 235 de 19 de Agosto de 1935. - lotio Baptisla ·J·loscarc::/:r.s 
dr. Jf oraL·s, coronel commandante. 

Copia - Restituo-vos ·o presente officio n. 1.163 de 4 d-e Se
te:mbro de 193.5, c informo-vos: a ) que. :t im!Jortancia totaL p::g:L 
ao~ oificiae;; e sargentos da arma de a\·iaçào.- que acompanharam o 
Sr .. Pre~idente da Republica á Argentina e ao U ruguay. mama a 
303 :666$800. assim discriminada: 

üm tenente-coronel 
Quatro majores a.-
Treze capitães a . . . . . 
Sçtc pri:meiros tenent~;: a . . . . 
T re$ 5argentos _ajudante a . .. . 
Pói~ primeiros sargento:>. 
Um segundo sargento . . . . . 

T'otal .... 

15 :333$300 
11 :500$000 
7 :666S700 
3:450$000 
3 :000$000 

1\l:lG?~W 
61 :3:E$200 

14Q :500$0í.IO 
53 :ú(ió$<100 
lfJ ·35():$;!00 
6:00ti.,)()OO 
3 :0()0~',()00 

303 :flH:$SOO 
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b) que tal pagament<? não foi feito de accordo cem o an.• 
15 paragrapho unico do decreto n. 24.413, de 19 de Junho de 19.34. 
e sim com as instrucções contidas no Aviso numero 13 do Mhtis.
terio da Guerra datado de 14 de Maio de 1935 . -José .4ntunio Coe
lho Netto, General de Brigada Director. 

E.stá conforme. - Laurcnio Lago, Dircctor. Conf.!r(!, .·1. CcJsla 
Filho, Chefe de secção. 

- .-\ quem fez a requisição . 

Do mesmo Minist~rio e de igual data, remettendo o parecer do 
Estado t.<laior do Exercito sobre um. requerimento de ..:ario~ rl•.:cen
te.s militares solicitando lhes sejam reconhecidos direitos conf-eridos 
a outros proí~sores . 

- .-\. quem fez a requisição. 

Do Tribunal de Contas de 17 do corrente. coaununicando haver 
negado registro ao contracto celebrado com )1innich & Comp. l,rd:..., 
vara o fornecimento d~.papel calandn.do á (mprensa ~acionai ~ á 
Commissào Central de Compras. 

- A ' Commissão de Tornada de Contas. 

Tt:legrarnma: 

De Baurú - São Paulo, 20 Setembro - Prcsiden~e Cumara 
Deputados - Rio. 

_-\ con:.missão abaix o assignada representando os \,J.Vr::t<iorc:; 
de Baurú de toda a zuna noroeste pedem a V. Ex. intcrccctcr junto 
ao Govl:rno para espaçar por -vinte annos as pre~tações dcvid:..s a"s 
e-ta.be.lecimentos bancarios modificada assim nessa parte a lei ct. 
usura essa medida ~ imposta pelas circw:nstancias actua~ :•uis os 
lavradore!l ·mesmo os já reajustados não podem fazer :délll do 
custeio as prestações ·e serão obrigados a entregar as prn!_)deJades 
ou serem e.'<:ecutados. Saudações cordiae.c;. - Affonso Fraga. -
José Gomes .Co"çal1.oes Co.tta. - Adolpho José Ferreira. ~ L-wiza 
Marinho.- Thomazio. José Marques de Freitas.- Antonio José de 
Faria.- Man.oe/. José de Faria. - Leonel Faria.- A1~tonio Rodri
gues Fraga. - Jqsé Rodrigues Fraga. - José Rodrignes Cinteira. 
- Joaqu_im de Lima. - José Jacintllo Oliveira. - Antollio GoMça/..-
-;·c~· F raga. - E. PaukJ Mawnge. - José Silveira Prado. - Dr. 
A ttilio Silvei,·a Prado. - José Rodrig11es Conçalvu. - .Raymundo 
Nunes de Lima.- A1~tonio EstC'Vam Seixas. -Gomes BerrieL. -
lo1io Garcia Vílla.r. - Mario Alei.ro da S ilva. - Ramon Gomes & 
Comp. - Belmiro Lopes Barbosa. -Alfredo Braga. - Joãc Pe
reira ~c Oliveira.- Horacio Verissimo Romã o. - Do111ingos Tolice. 
- Rtcordo .~!aerkUn Sigefredo. - Iridoro Papn.ssnni. - Antoniv 
Padnn Prado Fillto. - ~~fauocl Frauéa Ncltn. -

- A' Commis~ão de Finanças e Orçamento. 
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São. successivamente, lidas c Yào a imprimir as seguinte.> 

REOACÇÕE.~ 

N. 135 B- ·1935 

( 1. • legislatura) 

J<cdacçiio ji11al ·do . prnjccto li. 135 A. dr 1935. 1.' lrgislalltrn. mtc 
revigora por dois mmos a ''alidadc dn ultimo ctmcurso par.r · 
medico da Policia Militar do Dislriclo Fcdaal. 

O Po~er Legislativo decreta: . 

Art. 1." Fica prorogado por dois ( 2) · annos, a partir d~ 1.'' ele. 
Agosto de 1935. o prazo d~ validade do concur5o para primeiro te
nente medico da Policia :Militar do Districto Feueral. t:ea.lizado 
em 1934. 

Art. 2." Os cand,idatos appro\·ados no referido concur;;,) ~~riio 
2.proveitados, obedect:ndo á. ordem rigorosa ue classificação . . ,, 

Art. 3." Re.vogam-se as disposições em contrario. 

Sala da Commissão. 19 de Setemhro de 1935. - Vni<"nl ; dr. 
Lima. Presidente. - Heitor :l1ain. - Viantr Miguel. - Yurio 
Corrêa áa Costa. 

N. 139-C - 1935 

( Prime.ira legh:latura) 

Rt'dacçiio filw/. da f>'·ojecto n.. 139-B. de 1935. 1.• legislatura. fJI'' 
organi!!a, a Assistcncia Judiciaria 

O Poder Legislati~-o decreta: 

Art. ·1." A .'\ssisteucia Judiciaria, para ·patrocínio gratuito di"S 

pobres e dos índios. em qualquer juizo. e perante reparti<;õcs publi
cas e. tribunaes administrativos communs ou especiaes. funccior.a 
sob a jurisdic<;ão da Ordem dos .Advogados do Brasil. 

Paragrapho unico Não se concederá o beneficio da Assiste•l· 
cia Judiciaria para propositura ou ~eguimento de lides evidente
mente temcrarias, nem a favor de quen'\ tenha .. no mesmo caso, c 
sem justo motivo. dispensado os servi<c_os de ad,·ogado que lhe estava 
patrocinando os direitos. 

· Art. 2. • Considera-se póbre, para o5 effeitos da presente lei. 
a pe55Óa natural, brasileira. ou estrangeira residente no Brasil. que. 
tendo dirf!!ito a defender. estiver impÍ>s:Oibilitada<de pagar as custac; e 
despesas do processo sem se privar de recursos J>ectmiarios indis-

-pensaveis á propria manutenção e á de sua família. 
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Art. 3." Os beneficios da Assistencia .Judiciaria consistirrw: 

a ) ll<i i~enção de pagameato ·de sellos. taxa:-, emolum~ntos. 
impostos e custas do processo, quaesquer que ~ejam suas especie~ e 
denominações: 

b) na ise.nc;ão de cauc;ões ou fianc;as. salvo as criminae:; e as 
exigidas para execução provisoria da~ sentenças cíveis; 

c ) na gratuidade das certidões, traslados, cópias. publica.s
fC:.rma;:; e instrumento,;, que ·iore.m extrahidos dos. autos. livros, re
g·istros e mais documentos e.xistentes ou archh·ados nos cartorios 
t na:; r~partições publ icas federae!;. C!;taduaes ou municipa~s; 

. d) na ~atuidadc dos sen·iço~ 'p1·ofü::siouae.~ dus ad,·ogad~'"· 
pro,·isionados, ::olicitadores. traducrores. interpretes. peritos e mais 
íunccionario,:, ou auxiliares da Justiça. · 

Paragrapho unico. Os beneficios constantes das letras c e .d. 
in fine. serão ··obtidos mediante requisição escripta., a qtle.m couber 
prestal-os·. ao chefe da repartição public~ respecth·a ou aos syndi
cato:> de profigsiona~s competentes, pelo juiz do processo em anda
rr:enro. ou antes de: ·iniciado o feito, pelo · representante da. Ordem 
rlo~ Advogados de.;;ignãdo no Regimento e$pecial da Aiisistencia 
J udiciaria . 

. -\ rt. 4." O pedido de beneficio da _·\ssistencia Judici<•ria será 
feito-: 

a) 
b) 

oificial 

pelo interessado. ou seu representante legal: 
a fa\·or dos índios. por qualquer funccionario 
de protecção dos se! vi colas. 

do serviço 

§ L" Commttnicado o pedido ao Juiz do fei-to. mandará este 
s~•star a cau3a e o decurso de qualquer prazo, até oito dias, no ma
ximo. pena de nnllidade. dos actos que se praticarem . . 

§ 2.• O disposto no paragrapho anterior não exclue as dili
gencias urgentes ou assecuratorias de direitos, nem o prazo de 
:msta<;ão do processo se contará para usocapião.. extincção ele di-. 
reitos, ou iudame.nto de habeas-corpus. 

§ 3." O pedido será despachado com a maior presteza, de 
surte que tenha solução o prazo fixado no § 1.". 

Art. 5." Nos processos criminaes, o juiz do feito requisitará 
da Ordem dos Advogados. a designação de patrono para o r.:o. sem 
ad\·ogado constituído. se. o n:couhecer pobn::. 

§ L" O patrono designado. mediante requisic;ão do juiz ou 
J'Cdido. feito nos termos do art. 4.", acompanhará a· causa dt:sde o 
inicio da forma<;ào da culpa at~ o julgamellto. 

§ 2." Sempre que se tratar de réo que não tenha ad\·ogado 
ct•mtituido ou patrono noit:eado, o juiz. ao designar dia para . .o 
julgamento ou ao determinar que o proces;;o seja submettido ao 
Tribunal do J ury_. communicará o facto ao representante da Or- · 
dem, indicado no ·Regulamento Especial. da Assistencia Judiciaria, 
afim de que lhe seja designado um patrono.<N'as localic.iaues onde 
não houver representante da. Assistencia, . a nomeac;ão do defensor 
:;erá feita pelo mesmo ~uiz: .. : .. , .. 



Ci'rn,-a dos De~oos. Impresso em 2810112015 15:54 • Pâgina 10 de 118 

-601-

Art. 6.u :N.o peuido do bemiicio da Assistencia Judiciaria se
rão mencionados, por exten;;o. o nome do pretendente. sua idade, 
11~cionalidade. estado cidl, profissão e residencin, o objccto do li
rigio e o fundamento de sua pt·etensão, juntando-se-lhe a pro\·a de 
pobreza e, se possível, a dos direitos ple.iteados. Esse pedido ·será 
a~signado pdo prelendenl~ ou, s-e o não puder fazer, a seu rogo, 
c·Jm duas testemunhas, mencionado o motivo dessa impossibilidade. 

§ L" O e:.tado ele r•ohrez;~. poderá ser provado por todos u,; 
meios de .Direito e, tambetn, po_r attestado de autoridade judida
ria ou policial, ou de duas pessõas idoneas residentes no mesmo 
logar em- que o pretendente. 

· § 2.Q No:1 Jogare!! onde não estiver organizado o seniço es
pecial de .-\ssistencia a que se refen: o art. 18. será úe.ferido o be
neficio, indepe11deuLemente de prova de pobreza, sempre que se 
tratar de reclamaçã-o · para pagamento de remuneração de opéra
do, ou de empregado de serviço domestico, por importancia não 
superior a 500~000. 

§ 3." _-\s autoridades publicas prestarão com urgencia. inde~ 
·pend:ntemente de quaesquer ta..xas ou impostos, as informações 
solicitadas pelo representante <la :\ssiste11cia ,;ohre a condição do 
~~~~~ ~ 

. § 4.0 
.() pedido t os documentos destinados a instruil-o go~ 

2.am de isenção c:on~tante do an. 3." .• letra a-. 

Art. 7." A conc:l;sáo do beneficio da :\ssisle.ncia Judiciari:-t 
5erá feita por porta1·ia: · 

a) do representante da Ordem, designado no Regimento es
pecial. na séde das secções ou sub-secções; 

b) do delegado de :\;;sistencia nomeado vor aqudle repr~en
t.:-mte com approvac:;ão do Conselho da Secção. na comarca. ter
ruo. ou districto que não fõr séde de secc:ão ou liUb-sec<;iio, onde 
n:sidire.m no mínimo tres advogados inscriptos na Ordem; 

c) do Juizo d: mais alta categoria em e:"ercicio na localida
de. nos termos elo art. 9." do decreto n. 22.478, de 20 de Fevereiro 
àt 1933, onde não ho\tvt:r delegados de Assistelicia. 

§ 1." •Da decisão sobre o pedido cab~r:i recurso dentro em 
tr es dias, sem effeito suspensh·o: 

a)" para o Conselho da Secção, se fõr profe.rida pelo repre
stÍltante da Ordem designado no regimento elipecial ; 

b) para a instancia superior ~e fór proferida pelo juiz local. 
§ 2. • 1Da dl!cisão de.negatoria caberá r-ecurso de officio, qu~ 

s~guirá sem emolumentos ou custas. 
§ 3: Póde reclamar contra a•decisão sobre o pedido de Assis-

tencia, ou dclla recorrer : · 

a) o pretendente ; 
. b) a parte adversa; 

c) o representante do ~Iinisterio Publico ; 
d) o representante da Fazenda Publica; 

· c). qualquer membr9 da Ordem dos Advogados : Z) . qualquer au.xili~t do Juizo, interessa~o ~o feito. 

§ 4.• . Da <}ecisão desse recurso nenhum outro· caberá. 
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Art. ·8." Cessará o beneficio da A~,;istencia judiciaria median
te re\·ogação expressa: 

a) se tiver sido obtido por dolo .ou má fé; 
b) se o assistido mudar de condição financeira, deixando de 

l'tcessitar do beneíicio ; 
- c) se o assistido maliciosamente retardar a proposição ou o 
andamento da causa. por mais de trinta dias. 

. . 
§ 1." Se não houver processo em_juizo, a revogação será de

cretada por quem tiver concedido o beneficio, a requerimento, de
vidamente instruido, de qualquer dac; pessoas mencionadas no art. 
5.". § 3.". se j..á. houver. pelo juiz do feito. 

§ 2." O assistido será intimado pessoalrr.eme ou, se não for 
encóntrado na séde do Juizo. na pessoa de seu patrono para diz~r 
em tres dias sobre o pedido de revogação da assistencia. Simulta
J:tamente será ouvida a autoridade que houver feito a conce;;,:ào, 
:'e não fõr ~ mesma que deve decidir da revoga\50. 

§ 3." Cessará, tamben:. o beneficio. quando a causa não iõr 
iniciada por culpa exclusiva do assistido, dentro do prazo de s!i~ 
mezes depois de concedJda a a!'.~istencia. 

Art. 9." ReYogada a concessão, tornar-se-ão ex1~pveis os s~l
ln:-. ta.xas, e.molumentos e custas de todos os acto!'. promovidos: 

§ 1." Se a re\•ogac;ão se der por motivo de dólo ou má fé na 
Cll oten~ão do ueudicio, esses J:agamentos serão e.'tigiveis em dõhro, 
~l!IU prejuízo da:; pt:nas criminaes em que. houver patrono, arbitra
cios pelo Juiz do feito, de accordo com o costume do Jogar, na pro
pria senten<;a. revocat(')ria. 

§ 2.• A par te. que assim hcuver r.erdido o beneficio da assis
tcncia não mais falará no feito antes de solver os pagamentos a 
que tenha sido condemnada. 

Art. 10. Da decisão r~vocatoria caberá recurso, no prazo de 
trcs dias. com eff~ito suspensivo: 

a) para o Conselho da Sect;ão, se fór .feita pelo representan
te da Ordem, designado no Regimento especial da Assist~ncia : 

b ) para o presidente da secção ou sub-secção, se fôr fe.ita por 
delegado de assistencia; · 

c) para a instancia superior. ·por aggravo de petição. se fõr 
feita pelo juiz do feito ou pelo de. que trata () art. s.~. letra c. 

Paragrar.ho unico. Da deci:;ão desse recurso nenhum outro 
caberá. 

Art. 11. Sempre que con:;!derar possível com;:ôr , o litig:o a 
aprazimento_ das parus. promôn:rá o rarrono do assistido toda:• a~ 
cliligencias par a o conseguir. 

Paragrc~.pho unlco. !\este caso, do .termo ou escriprur~ do! 
<tl'C.ordo. constará como serão r.agas as custas do process·) e · d;-
~~~ass despe.sas que se.m a assistencia. seriam· devidas_.. · 
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Art. 12. Constitue falta grave no exerc1C10 da pr.ofissão o 
acceitar o patrono, designado pela Assistenc::ia Judíciaria, q\lae~
<Jüer honorario!=õ ou rec01npensas_. :>alvo st: ficar pruYado que o 
assistido, pela liquidação da demanda ou pelo accordo que. a finali
zou. deixou de estar nas condições constantes do nrt. 2.-. 

Paragrapho unico. Neste ultimo caso. havendo condemnaçào 
proporcional nas _cust~, o assistido solverá pré\·iamente a· parte 
que lhe couber nella.::. 

·:\rt. 13. Ca:>o o a.~si~tido obtenha, ganho de causa, serão pa
go~, pc);, parte adversa tÇJtlos os s~Jlos, ta..xa:;. emolun:'entos e custas 
uú proce.'\so e de seu preparõ e instntcção. 

§ 1." :h custas contada3 ao patrono do :t!õ:;i~tido constituirão 
rt:nda e.xtraordinaria da. Ordem dos Advogados, destinada ao hm
do -especial dt: .-\ssistencia aos seu~ membros. 

§ 2: {) assistido_. ,-encedor em litígio acerca de intere:~sc: pa
trimonial, pagará a seu patrono vinte por cento ~obre o valor effe
ctivamente liqu_idado, na causa que houvt:r vencido. 

§ 3.0 S~1pre que. no curso da causa_. intervier. em segunda 
instancia, outro patrono, a. e~tc: caberá um terço da remutltração 
yilga pelo assistido. 

Art. ·14. Incorrerá nas penas de pn,;ao cdlul;~.r por seis me
zcs a um anno. su:e;pensào do emprego, officio ou iuncc;ão. por doi:; a 
seis annos, quem, por affeição. odio, cont~mplação ou para promon:r 
interesse. pessoal seu, retardar ou recusar a prestação de serviços 
~olicitados pda Assistencia Judiciaria, e na pena de suspensão por 
s~::is mezes a um anno, quem se desleixar na pr-estação dos mesmos, 
sempre sem prejuízo das sancc;ões disciplinares previstas no Regu
lamento e nos Regimentos da Ordem dos Advogados. 

,->.rt. 15. Não poderá o pretendente ao beneficio da Assisten
cia . escolher seu patrono,mas ser-lhe-á permittido pedir substitui
çfio do que lhe fór designado. justificando de\·idamente motivo 
r>ttcndivel. 

Paragrapho unico. Do mesmo modo.. póde o çatrono desi
gnado solicitar dispensa e nomeação de :mbstituto. 

Art. 16. Os ahunnos da Faculdade de Direito, officiaes ou 
r~conLeciclas officialmente, que tiver-em concluído o 3" anno do 
curso. poderão ser nomeados auxiliares da .·\ssistencia Judiciaria, 
iunccionando nas repartiçõe:> publica.<; e tribt\naes administratÍ\•os, 
c: praticando toclos· os acros forenses que. competem aos solicitado
res, sujeitos ás sancções constantes d9s artigos 12 e l4 desta lei. 

Art. 17. São exten:;iYas ao~ patronos designado$ para a 
.A.ssistencia Judiciaria as regal ias do .\:finisterio Publico quamo 
a- prazos. 

Art. 18: A Assistencia ludiciaria, a cargo e sob a juri!<dicção 
áa Ordem dos Advogados, não sub;;tit~e. nem altera as assislc:ncias 
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.:~peciaes .organizadas pela União ou pdos Estados para determi
n:.da;; classes de pessoas. 

:\.rt. 19. :\s A~semblru legislativas dos Estados. :lltenden
llo o"1 ;: peculiuidades Jocaes. pro1nulgarão ;1ormas suppleti,·as ou 
complementares da presente lei. 

:\rt. 20. {) uso do nome de "As:~istencia Jucliciaria' ... · p:lr 
qualquer outra institui~ào, de qualquer natureza, ,;erá punido com 
<l pena do art. 379 da Consolidação das ·Leis Pena:s. 

:\rt. 21. Revogam-se as dispO!õi<;ôe5 em contrario. 
Sala da Commi55ão. 21 de Setembro de 1935. - Vulclim tlc 

I.:111a. Pr~sidente. - I/ iccn:c ;l/igucl. - .1/alhius Freire. - Heitor 
JJaiu. 

~- 210-13 ~ 1935 

( Prim:ira legislatura) 

Rfducçtio fiua/ do projr:clo 11. 210-A, d.· 1935. 1." Tcgislat ura, que 
i11stit11c a Caixa• de Gurrwlia c Pr."l:Ítlcncia do Bolsa d,· 
F1uitlos Publico.s do Rio lic Janiao. 

O Poder Legislativo decrem: 

.-\rt. Lo Fica instituída a Cai=-ta de Garantia:; e Pr:videncia 
tio; Corretores da Bolsa de 'Fundos Publicos do Rio de Janeiro. 

:\rt. 2." E' obrigatoria a igual comparticipação ua Cai.x:a por 
todos os corretor-es rowcionados no artigo anterior. 

Art. 3." A Caixa será constituída pela univer:~idade do pa
trimonio e das rendas da Bolsa de Fundos Publicos do Rio d: J a
PE:iro e ela .Corporação dos Corretores. 

Art. 4.0 A .Caixa terá ~or fim: 

a) tornar dfectiva a responsabilidade uo~ corretor<!~ ela Bolsa 
nos seus actos ·funccionae;;; 

b) formar um peculio para . sub:~tistenda do corretor em 
caso de invalidez completa; 

c) ·ampara:- a familia do corretor em caso de mort~ . • 

Art. 5. • O peculio fom:.ado pela rep?.rtição, do activo livre 
ôa Camara Syndical entre os corretores será igual para cada cor
retor e as 5Uas alterações serão· estabelecidas em assembléa g~ral 
do~ c.on·e~ores. s.ob propo;;ta da Camara Svndicnl da. Bolsa. ouvida 
~ Commissão de .Contabilidade. no d :a 10 d! Janeiro de caja anno, 
p;.ra o anno corrente. 
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Paragrapho unico. ~es;;a a;;sembléa geral o cr~dito para o 
peculio será determinado "depois de orçada a rece.ita e fixa-~a a de~~ 
p::sa ela bol,;à. com co.nsignac;ão da verba expres!'a para: 

a) "pagamento de seu pesl\oal administrati\'o : 
b) a aposentadoria e pe11são dus ernpn:gados da Bolsa. nos 

termos do art. 20 e s.e.g\Üntes: 
c) consen·ac;ão e melhoria de sua s~de; 
d ) manutenc;ão dos _;;er.vic;os de contahilidacle, de cotl!çà.o d-;: 

t:tulo;; e de cambio: 
c) organização de estatísticas e pnhlicidade financeira; 
f) desenvolvimento de seus departan:entns legae:; e techni

cos. completado:; pda sua. r.art-e cultural. com hibliothecas de e.,;tu-
tlo·>- especializados, annuarios e re\· istas: · · · 

g) -t:x<::cução du disposto no art. 2?7 e ~eu raragrapho uni c:>: 
h) despesas geraes. · 

Art. 6.v A c;~.ixa ~erã aclministracla pela Can1ara Syndical e 
ficará sob a fiscalização de uma {:ommissão de Contahilidade, com
posta de rre.;; mem~ros. eleita pela as,;en1bléa geral, conjuntament:;: 
com a Camara Syndical. a 10 d: Janeiro de cada anno. 

•"' 
Paragrapho unico. O corretor eleito membro da Camar<t. 

Syndical. não poderá ser eleito n:embro d~ Commi:;são de Con
tabilidade. 

A rt. 7." Para a sati::.façàu da re~ponsabilidaue do corretor. 
nos seus actos funccionaes, só se recorrerá ao peculio que lhe fõr. 
estabelecido a 10 de Janeiro de e<~da anno. d:poi~ de esgotr.da a 
fiança e quacsquer ben~ que possua. 

§ Lo 
Syndic:al, 
<.:amara. 

Entretanto. al'õ mulcas impo.>C35 ao correror pela Camar:t 
Sf!rão directamente descontadas do peculio_. p::la propria 

§ 2." 'Desfalcado o pecu!io, por multa imposta ao corretor 
pela Camara Syndical, ou por qualquer outro motivo. ficará n 
corretor suspenso até que o re.integralize . 

• -:\.rt. 8.0 O peculio não serí1 objecto, no tudo uu t:Ill part~: 

a-) de qualquer contrac:to que importe em cessão ou transfe
rencia do me:\mo a terceiro.:!. não sendo admittida:' procurações em 
causa propria para o seu r~cebimento. 

b) de qualquer imposto ou ta..'a e de penhora. não rc;::j:on
dendo por dividas contraídas pelo seu titular, a não :;er a respon
sabilidade funccional do corretor, "pro\·eniente de :;ua gestão d~ 
officia.l publico. 

Art. 9." O peculio não reclamado até tre~ annos tle · a!Y.!rta :.1 

vll.ga de corretor, prescreverá em favor da caixa. 

Art. 10. Em ca..'\o de morte do corretor, . o seu peculio perten
cerá á sua viuva, herdeiros ou legatarios. Em caso de e.:.:ou:raçào 
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a pedido, o corretor receberá 80 % de seu peculio, ficando os 20 % 
· restante:<. pertencendo á caL"ta. · . . 

§ 1." S~ O corr~tor {Õr demittido O seu peCl\liO, . . descontados 
(li' 20 ~'.: para a caixa e solvidas as sua:; responsabilidades "funccio
naes. ;aramida:; pelo mesmo peculio, será applicado em títulos fe
êeraes, adquiridos com clausula de inalienabilidade em nome da 
nllllher e. herdeiros do corr~tor; . 

§ 2.0 .O corretor exonerado a peuitlu, poderá transferir · o sell 

peculio sem desconto, para o seu preposto h:i mais de dois annos, 
caso éste o v1:nha substituir no officio vago de corretor; 

§ 3.u O corrc.tor só poder-á .v.:ercer esse direito, desde que ~ro
"\"C não e.stâr sendo processado administrativa ou judicialmente, por 
actos íuncciona-es. 

Art. 11. Quem fôr nomeado para substituir o corretor ial
lecido ou e."<onerado, só poderá se empossar no officio, depois que 
recolher á caixa .. a import-.mcia correspondente ao pec:ulio integ-r-3!, 
que tinha o s-eu antecessor. · 

Art. 12. :\ caixa, mediante clecis;i.o da Camara Syuclical ~ 
da Comn:tissão de Co11.~abilidade, ~m reunião conjuncta. só poderá 
applicar seus fundos ~ compras; 

a) de titulas federaes; 
b) de títulos de empr~sas nacionae~, que os tenham nego

ciados e colados na .Bolsa e que estejam com seus dh·idendos em 
dia, a juizo da assembléa geral dos corretores, com a presença de 
3; 4 do:; corretores, em e.'Cercicio; 

c) de immoveis. 

Art. 13. A Cai.xa só poderá alienar bens .. por decísã.o da 
Camara Syndical e da Com.missão de Contabilidade, approvaua 
pela Assemhléa Geral dos Corretores com a presença de 2!3 dos 
corretore.; em e:"ercicio. 

An. 14. Os directores e fisca.es da Cai.xa são pessoalmente 
ri!Sponsaveis pelo:; actos praticados na sua administração e ficam 
sujeitos ás penalidad1:s criminaes prel·istas nas leis, para. o:; de
tentores de dinheiros publicas. 

Art. 15. Ao corretor que não exe.rcer o officio, por invalidez 
completa, e o requerer á Çajxa, será concedida uma pensão cor
r-espondente a 6 % do seu peculio. 

Paragrapho unico. A pensão e.""<tingue-se com o levantamento 
dg" peculio. 

Art. _16. O peculio só poderá ser le\lantado pela vi uva, ller
deiros ou legatarios do corretor, 30 dias depois de o haver re
qu-erid_o á Çai.'l:a, mediante. e:-.:hibição dos documentos julgados. ne
ecssanos pcla Çamara SyilUical e pel~ Commissão de Contabilida
de, caso no officiõ Yago não haja nenhuma operação a ser liqui
ol;ul;, . 

. ~\rt. 17. O Syndico reprcsentuá. ~ Jui~o ou fóra deste a 
C;uxa, que. terá sua séde. e fõro no Jogar onde funccionar a Bolsa.. 

·· _'\rt. 1$. O mandato dê. CaiTI?.ra Syndical e o da Commissão de 
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Contabilidade começarão a 11 de Janeiro ~:· - irão at~ lO de Ja
ntiro do ·anno seguinte. 

Art. 19. Para me.lhor execução desta lei, ficará a Camara 
Syndical -expressamente autorizada a re\·er o seu Regim>!nto In
temo e rabellas de -emolumentos. 

. Art. 20. Aos empregados da Bolsa do Rio de J ;meiro. serão 
conferidos os seguintes direitos: · 

a) estabilidade no cargo depois de cinco annos de serviços. 
exceptuando-se os acruaes empregados, aos quaes desde a publi
cação desta lei .. ·fica assegurada. aquella estabilidade. 

b) a.pos~ntadoria com todos os vencimentos. depois de 30 an
nos de· sen·iços ou éompulsoriamente. com 68 annos de idade: 

é) aposentadoria por invalidez completa, com todos o~ ven
cimentos, após tres annos de ser>iços ; 

d) pensão de 80 o/o de seus veucime~tos, aos hen.leiros, de 
accordo con: o art. 10 e seus par agraphos, do decreto n. 24.615. cl:! 
$1 de Julho de 1934. . 

Art. 21. O· direito .i\ pensão extingue~se. nos casos expresso,; 
no art. 12 do d:!creto n. 24.615, de 9 dt: Julhu de 1934. 

Art. 22. A Camara SyndiCal empr.!gará. o actuàl patrimon:o 
da Bolsa e da Corporação dos Corretores na construc<;ào do ::dificio 
d<t séde da ~olsa. até sua intgeral termin:.:çã(J. 

. Paragrapho unico. igual applicação terá o iundo r.atrimoniaí 
iormado pelo product.o da taxa addícional creada pelo d-ecreto 
n. 22.651, de 17 de Abril de 1933, até' que fiqu-em saldado~ todos os 
compromissos assumidos ~la .Catnara Syndical Fll:ra a cOxl!itrucção 

·do edificio . 

Art. 23. O edificio da Bolsa e da Corporação dos Correto
res de Fundos l'ublicos da Capital Federal, ora em construcção, 
s6 será incorporado ao fundo da Caixa de Garantias e Previde.ncia, 
dtpois de saldados todos os compromissos, que lhe sejam concer
nentes, assumidos pela Corporação dos Corretores de Fundos Pu
blicas da Capital 1Federal, afim de que a sua incorporação s~ dê 
hvre e desembaraçada de todo e qualquer onus juo..licial ou extr;Lju
dicial . 

• '\rt. 24. ·Fica o mandato da "actual Camara Synd:cal, e o da 
Commissão d-e Contabilidade que fõr eleita, vrorog-ado at~ 10 tlt! 
Janeiro de 1937. 

Paragrapho unico. Entretanto, o primeiro ~cculio 3erá. e:l
tabelecido 30 dias depois da publicac;ão desta lei. 

Art. 25 .· Revogam-se as disposições em contrario . _ 
Sala das Commissões. 21 de Set-embro de 1935. - Valcutr ,lc 

Lima.. Presidente.- Vic~llt<: -:lfigud. - Mat!tins Frcin·. - Hritor 
Moia. · 

São succe.~"i-.·amente1 lidos e \·ão a impnulir os :;~-
guintes 

t>ROJEC1"05 

N. 89-B- 1935 

Será. public-c~do opJ;:ortunamente. 
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N 125-.-\ - 1935 

( 1! legislatura) 

Appro-:·u tJ accórdo cclcbrndo clllrc o Brasil- c o Rci11o Unido da 
Grii-B-rcta-ufw c lrlauda do Norte, rclalit•o ti l iquidação dns 

<lir:idus commcrciucs atra:;odas; com pnrccerrs sobre os emcn
dus em z..• discuss,io dus C ommissü,•s de htstiç:~, de Diploma

macia c Fillançns c -.:olo em. scparadu dos Srs. Dauic~ de Car
-..·allro c 1-!,·uriquc •Dods-<l•ortlt. 

lJu5tiç.'l. 127 Diplomacia 3 e_ .Fin;,.nças 150 (_1" legislatura) 
1 . · _·\fim . d~ liquidar os atraz.idos' das diddas commerciaes 

d~ pes~oas domiciliadas ou estabeiecidas no Brasii para com as do 
Reino Unido da Grã-Bretanha c Irlanda do -Norte, resultantes de 
n-ndas de mercadorias inglezas, importadas antes de 12 · de Feve
r eiro de 1935 .. accordou o go,·erno brasileiro com o britannico fa
z<:r todos os ~sforc:;os, afim de obte~, dentro de trinta dias da data 
da a,;sigl1atura: 27 dt! ::\1arço de 1935, a quantia de f. 1.000.000. 
Seria e~ta utilizada, sem demora. no pagamento, em especie, de 
todos O:' pequenos atra1ados t: dt: uma parte proporcional dos de
mais. conforme os dois governos Yi~rem a ajustar. Essa clausula, 
c:,equi\'el dentro naquelle prazo, já ,·cncido, provavelm:nte cumpri
da já ioi. 

Os atraza.dos - as5im chama o accordo o'ts dividas commer
ciaes. de que trata - não liquidados com ·aquella quantia, obrigou
~e o governo brasileiro a liquidar, offerecendo aos crcdore3 respe-; 
ctivos obrigações, e.m esterlinas, a 4 %, cujo •·alor nominal será 
identico, em cada c:a.so, ao montante da divida em esterlinos. Qual
aner di"ida em outra moeda em esterlinos se converterá, á taxa 
êa.mbial ,-igenre no dia em que a offerta fôr feita, com e.xcepção 
das di\'idas em mil rêis, que se com·ertcrão Íl. taxa. official da. datél 
dú ' ·encim.:nto. 

Para garantia dessas ohrigaç~s - para cuja emissão no Rei
no Unido o governo britannico se comprometteu a dar o seu con
sentimento - e, precipuamente, para o pagamento de ~eus juro~. 
ó go,·emo brasileiro :;ubtrairá da percentagem -de cambio sobre o 
t:.-.-tericr. reservado parêl- as suas necessidades, uma annuidade de 
f 1200.000. accrescivel, se necessario, ao terminar o entendimento 
u~ Junho d~ 1933, de outt:a annuidade, supplementar de f. 853.000. 

O saldo dessa annuidade. não utilizado no pagamento dos ju
ros daquellas obrigações, será empr~gado no rcsga.tc. destas. Far
~e-á reembolso ao par, mediante condições detalhadas a ser<!m ajus
L.'lda.-; entre os dois governos. 

E ' isto. em res\1mà, o acêordó de. 27 de. :Março d~ 1935, entre 
o;; go,·emos do Brasil e do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda 
cio Norte. · 

2. Cuidou o go....-erno brasileiro, por via. delle, como o disse o 
Sr. ~i:inistro do Exterior, de "r-esolver, satisfatoriaf!1ente para a 
economia nacional c para os devedores brasileiros, uma situac;ão 
(iUe, por delicada, poder.á comprometter não só o desenvolvimento, 
mas até a propria normalidade do intercambio commercial que, tra-· 
dicionalmente, st:mpre mantivemos com o Reino Unido". 
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Tem me.n:cido critic:\ a attitude. que o governo brasileiro a:<su
niiu. pondo o Thesouro Nacional no lo~rar elos de,·edores, merce 
<ie umn verdadeira sohrogaçiio. com Lomar sobre si obrigações 

.é\ljuelles exclush·amente pertenct:ntes. . 
·Não devia elle, sustentou-se, acquiescer á indevida obrigação 

de pagar milhões -es terlinos a. particulares. Era um ni!gocio pnrti
cular. entre particulareS. QU·e 30mente por el\C~ Ue\·ia St!r resolvida. 
Se assim se orientou a critica. tambem se e~bo<(ou a soluc;ào con-
digna, natural e logica. · 

·'A solução natural -e logica" - lê-se no Diario do Poder Lc
g!slativo. n. 92 .. de 15 de :\gosto de 1935. pag. 3.359 - "a sohtção 
natural ., logicá. seria o governo brasileiro liberar o cambio c res
tituir o Banco ·do Brasil aos seus .donos os dinheiros confiados á 
guard~ do Banco. Então, os particulares que compra~sem no c.<~m-
1)!0 lh·re as cambiacs qlte entendessem,. á ta."a que lh6 com·iesse. 
O primeiro optimo resultado dessa política seria ter o llrasil como 
~~us naruraes alliados contra a depreciac;ão cambial de. nosso mil 
r~is, todos ~.;es donos de congelados. os quaes donos s! esforça
riam pela melhora do cambio para adquirir libr~s a prec;os mais 
baratos. E ' claro que quem ti,·~se de remetter. por exemplo. 2.000 
libra!~ corrt$pondent'es ao deposito que iiz~ra, não iria fazer baixa-r 
c. cambio para comprar-a~ e remettel-as. Iria, ao contrario, esfor
c;;.r-se por sua alta. para comprar a.s m~smas 2.000 libras com 
menos dinheiro nacional bra.si~iro, ou tanto quanto depositára. O 
segundo resJJltado seria grande pane dos dinhei-ros congelados s:
rc:m invertidos aqui definitivamente". 

Não pareceu esta solução a mais convinhavel aos interesses 
nacionaes ao governo brasileiro. Preferiu a outra. solt,~ção. No in
teresse collecth·o e no indi,-idual dos de,·edores brasileiros. entendeu 
mais couven\ente operar o degelo das dividas congelladas, effectuan
do o pagamento de parte dellas, dentro em trinta dias, em moeda, 
em especie, e o restante em obrigações em esterlinos, a 4 %. a serem 
emittidas na coniorroidadt: de condições que 'constarão, por certo, 
de novo accõrdo . 

3. As circumstancias - está escripto no Diario do Podar Le
gi.slatit•o. u. 92, de 15 de Agosto ue 1935, pa.g. 3.357- "as cir
cumstancias surgidas da crise economica mundial (crise que o Bra
sil não creou e da qual é urna das victimas) aHectant de modo pro
fundo todos os movimentos ou transportes de dinheiro de umas 
para outras naçõts. Outr'ora eram quasi que só as guerras a ferro 
e fogo -que. motivavam as quasi paralysa~õcs das tramacções dessa 
~spê:cit:. Hoje em dia ellas occ:orrem tambem nas pacificas batalhas 
economi~ entre os povos, que reciprocamente defendem seus .stocks 
de moeda n1erallica"t. por e.."tensão .. ~ua:; cambia.es-ouro. Vêm dah) 
as mais sedas pertut"ba~ões na circulação internacional dos vc~.lores 
monetados". 

E. ali .se salientou: 

"Não ha como rcsponsabiliur a. e~te ou aqucl!t: Estado pe!Ó 
ph~omeno .geral de depressão economic.:a mundial. Uma das ma
nitestac;ões desses phenomenos consiste na formidavel quéda do 

20 
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cnmmC"rcio exterior de mercadorias. de uma para outras nações. 
Sendo as· exportações a fonte unica das cambiaes, claro é que estas 
fatalmente tem de escassear nos mercados. tomando di H iceis, e até 
impossíveis. como no caso do Brasil, todos os pagamentos interna
cionaes. desde quando Ç>S cr~dores desses pagamentos se recusem,' 
como umbem é o caso brasileiro. a receber em especie a moeda cor-
rente do Paiz devedor". . 

4 . Nes~a situação. sen1 mais . . m:m menos. querendo evitar o 
encarecimento de vida no pa.iz. e. ao mesmo tempo, a depreciação, 
em ouro, nos mercados internacionaes, dos productos nacionaes de 
e.xportac;ão. P.rescreveu o governo provisorio. pelo decn:to nume
ro 20.451, ue 28 de Setembro de 1931. norn1as sobre as letras de 
exportação ou de '1.-alores transferidos ao estrangeiro. Instituiu. 
em favor do Banco do Brasil, o privilegio de vender taes letras . 
.E..xpediram-!le, r-ar~ esse fi111, as instfucções de 28 de OutubTO de 
1931. Outras medidas foram posteriormente tomada5 na e..xecução 
claquelle programma. As coberturas, por aquelle banco adquiridas 
entre todos os hancos se distribuíam. per:iodicatllente, afim de at
tenderem-se: 

a) ás necessidades imprescindíveis dos governo!> federal, es
taduaes ou municipae.~; 

b) á importac;ão de meTCadorias: 
c) ás outras necessidades. de accôrdo com as detenninaçõe.~ 

.então vigentes. 

Moratoria.s anteriores haviam j:i. espac;ado os vencimentos de 
.dividas particulares e o governo provisorio. afinal, pelo decreto nu
mero 24.038. de 26 de 'Março de 1934, exigiu. nos vencimentos dos 
_t ítulos a prazo ou á vista. em moeda estrangeira, provenientes de 
importa<;ão de mercadorias, saccados sobre qualquer 'praGCL deste 
.paiz. o deposito do seu equi'lo-alcnte em moeda nacional ao cambio 
do dia, f.eito no hanco portador do mesuto. A falta de deposito 
equivaleria á de pagamento. para effeito do protesto correndo por 
contá dos saccados as differenc;as entre as taxas de deposito e de 
fechamento do cambio. A.s importa.ncia.o;, as."im depositadas, seriam 
·creditadas em nome do saccador ou endossatario dos titulos e con
_vertida em moeda estrangeira. logo que fosse possível a respectiva 
.~:obertura. Não· era e.xigivel o deposito para os títulos vencidos ou 
a ceei tos anterionnente á data do decreto ou dentro de dez dias. 

Creou-se. dess'arte. uma nova situa<;ão para os credores: fica
ram . elles. mercê ela novação. operada por força de lei, credores, 
.}:or títulos. não dos compradores de suas mercadorias; mas dos ban
cos em que os títulos se encontravam. Tiveraro estes de abrir-Ih~!> 
contas em que lhes creditaram as quantias depositadas. 

5. Deposita rio das quantias em mil. réis. correspondentes ás 
dividas commerciaes estrangeiras, não teve. por sua vez, o Banco 
do Brasil cambio para sátilifazer. integralmente. a taes compronús
sos. de ,.ez que os saldos da l)a1anc;a commercial foram 'para isso 
insuffici~ntes.. em ruão da foonid::lVel quéda do commercio ex:
ter ior. 

Approvados. como foram, pela Constitui<;ão. os actos do go- , 
\'emo pro\'isorio: consolidada a situa<;ão de debfto e credito entre 
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o Banco do Brasil e os portadores dos títulos estrangeiros, cujos 
valores recebeu elle em deposito ; e em face da impossiqilidac.le de 
effectuar elle o pagamento dos s<tldos da!; contas, que a cada um 
abriu. em vista da determinação legal - entendeu o governo brasi
leiro que melhor· seria examinar a situação. como o fez. com os 
governos rlo:r; paize!; interessado;; en1 'resolvei-a. 

Saiu dahi o tratado de 27 de .)..iarço de 1935. feito com o ' Rei
no Unido da Grã-Bretanha e I rlanda do Norte. sobre o qual já se 
manifestaram a Coq1missão de Diplomacia e T.ratados e a Commis~ 
são de Finanças e Orçamento. favor;l\·elmente. Toca. a.!rora. á 

· Commissão de Constituição e · Justiça opinar sobre a juridicidade 
do projecto de decreto legislativo. que se propõe appro.val-o. 

6. Couhe ao Presidente da Republica, como se infere da sua · 
e.'\posição de motivos, a iniciativa das conversações que deranl em 
resultado o accôrdo em apreço. Foi e;;te estudado e <!ncamiohado 
pelo Sr. ~Iinistro da Fazenda. enviado. para isso. em missão es
pecial aos Estados 'Gnídos. da Amcrica do Norte e ao Reino Unido 
da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte . 

Que seja approvado tal qual, foi o que suggeriram as duas 
comrnissões parlamentares. que o e.-.;;aminaram. Parece. mesmo, não 
ter o Poder Leg-islativo outra cois<'\ a fazer senão o approvar ou rl!:
geitar. em sua totalidade. por lhe não ser possível. intervir em obra 
feita e acabada . . sobre que deve manife~ar-se sempre depois de 
celehrada . 

Assim, tod;wia. não foi entendido, em plena rio. 
7. Varias emendas, com effeito, foram apresentadas ao pro

jecto de decreto legislativo elaborado pela Commissão de Diploma
cia e Tratados. Uma. da Commissão de Finanças 1!: Orçamento, ad
ditiva. autorizando o Poder E."<ecutivo a effectuar as operações de 
credito necessarias para a execução do accôrdo. até o limite de 
f 4.000.000. reservando do valor da opera~ão a quantia pr ecisa 
para o resgate uos titulas que 'se vencerem no presente exercido. 
Outras. apresentadas em plenario. se destinam. algumas a modificar 
o texto do projecto de decreto legislativo, como as dos Srs. Olivei
ra Coutinho 1!: Barreto Pinto. e as demais, como as dos Srs. Alde 
Sampaio e Eurico de SoU2:ii Leão. a modificar. supprimir e substi
tuir a redacção de textos do proprio accôrdo. celebrado pelos go
vernos dos dois paizes contractantes. 

Surgira111, pois, duas questõe:r; de nature7.<~o juridiL.I.. redaman· 
do solução . Pôde ser emendado o projecto de decréto legislativo de 
que se trat:t ? Podem essas emendas alterar o te.\."tO do accôrdo in
ternacional a que elle se refere ? 

8. Que o projecto de decreto legislativo pôde ser emendado. 
coisa é que se não pôde d1;1vidar . Basta qü.e seja um projecto para 

· o poder ser. Pois não diz. claramente. o art. 144 do Regimento 
ser projecto toda proposic;ão destinada á discussão e votação da 
Carnara. para o fim de ob.rigar geralmente ? 

Podem as emendas ao pr ojecto modificar. de qua1que~ modo, 
o tP.xto elo accõrdo internacional ? 

9. Se. nos termos do art. 56. n. 6 da Constit'-!ic;ão. compete, 
privativamente. ao Presidente da Republica celebrar conve1'1ções e 
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tratados internacionaes. ud-rc.fcreudrm~ do Poder Legislativo; a 
este. cxclllsivamente. compete. qual dispõe o art. 40 a) da mesma 
Con-stintição. resolver definitivamente sobre t_ratados e convenções 
com as nações estrangeiras, celebrados pelo Presidente da Repu-
htica, ·inclusive os relativos á paz. · 

Cabendo ao Poder Legislativo, portamo, dizer a ultima pala.
,-ra sohre tratados e convenções internacionaes. celebrados pelo ~re
sidénte da Rt:publica, não lhe é licito, acaso: modificar tae_,; trata
dos c convenções no fundo e na forma. ? 

10. Não é nova a controversia. 
Commentando os tt:..'üus ~:orrespqndentes da Constituição de 

·1891. aru. 34. n . 10. e 48. n. 16, perguntou João Barbalho se a 
apprO\·ação dos t ratadq:; deve ser sempre integral ou r:óde me3-
mo ser parcial ? 

E respondeu : 

"l'm tratado é o resultado de negociação, em que o,; go,·ernos 
tram;i~em e chegam a um accõrdo final .;obre todas e ca'da uma das 
clausulas reciprocamente acceitas, depois de conferencias, discus-

. "úes. concessõe;; de ·parte a parte ; e o que vem a prevalecer é que. 
ponderadas e maduramente consideradas as coisas, os pactuantes 
podem admittir como mais adequado e possível na occasião e ilas 
circumstancias dadas. 

"Como pois mutilar um acto dessa natureza ? Como escolher 
entre as clausulas, se cada uma deltas não figura no tratado senão 
por ter sido julgada necessaria sua inclusão . nelle juntamente com 
a~ outras? -Quebrar-lhe a integridade vem a ser o me.~mo que 
r egeital-o j:cr !olrrm e deve o congresso ver que se mais não obteve 
o .s,roverno em bem dos interesses QUe se prendem ao tratado, é que 
naturalmente outra coisa pôde conseguir . 

Approve o Congresso ou regeite o tratado feito - o mais é 
intcrferencia temeraria, que póde ser compromettedora e ruinosa. 

Dizem entretanto publicistas que um tratado póde ser appro
,. a do ou ratificado sómente em parte ~ até rccommcndando-se arti
gos addicionaes : no caso de se fazerem alterações. o assentimento 
do Presidente t: do governo estrangt:iro sobre as innovações é in
dispensavel para que o tratado se torne effectivo (vide An c:rpres
siolt of thc Const . of thc Uuitcd States, by Henri Flanders, 1885, 
pag. 182) . E que assim se tent praticado nos Estados Unidos, asse
gura-o C. Ellis Stt:ven, Lcs Sollrces de la C011Stit1ttion des ~tats 
Unis, trad. por ·Le Voision. 1887, pag. 163. 

Isto porém não ·prevalcc;eu entre nós . . A Constituição reservou 
para o Poder Legislativo a resolução final (art. 34, n . 12: Resolver 
definitiv tturen.lc . .. ) E como, pela approvação parcial e indicaÇão 
ue outra~ clausulas. o acto ficará ainda dependente de novos accor
dos. ;r resolução do Congresso deixa•rá então de ser conclusiva e de· 
ultima insta.ncia; serão os tratados como negociados e feitos, ]:X>r 
elle e por elle nre~mu approvaclos" (Jollo Barbalho, Co'l!~mcntarios, 
l .a ed., pag. lll) . . 

11. Dessa. doutrina divergiu Aurelino Leal, fundamental
mente: 
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'<O poder de emenda, dos lralac.los e convençues interuadonaes 
e:x:i.;te necessariamente e não seria possível supprimil-o . Dependen
do a sua approvac:;ão final do Congresso Nacional, este precisa e.'q.

minar se o tratado viola a Constituição Federal ou as leis da Re
publica :· Neste segundo caso, elle é o orgão competente para abrir 
excepçõe:; ás leis já votadas, quando os tratados e convenções as 
th·erem alterado: e o Congresso não poderá desempen har uma .at
tribnição jungido á alternati\·a de approval-os ou rejeital-os, até 
porque mui~o poderá convir aos interesses publicas a approvaç:ão de 
um pacto internacional. uma vez expurgado dest.'\ ou daquella irre
l:,"tllaridade'' ( Aurelino Leal, Tl!coria c Pratica da CoJMfituiçiio Fc
daa/ Hrosiltiru. 1." vol ., pag. 628). 

12. Feriu-se a diYergencia doutrinaria em torno da Consti
tuição ele lc91. Suh~i~te ella ent faê:e da Constituição de 1934 ? 

E is o:: dois te..xtos: 

da de 1891: 

Art. 34. 
vamente ao 
cional: 

Compete privati 
Congresso Na-

12. resolver definitivamente 
sobre os tratados. e com·en
ções· com as nações estran
geiras. 

Art. 48. Compete privati
vamente ao Presidente da Rc
publi-:a: 

16, estabolar negociações in
ternacionaes, celebrar ajustes. 
convenções c tratados, sempre 
od rtifcrcndum do Congresso. 
e approvar os que os Estados 
celebrarem na conft>rmidade 
do art. 65. submettendo-os. 
quando cumprir. á autoridade 
do Congresso. 

da de 1934: 

Art. 40. E" da competcncia 
exclu,)im do ·Poder Legisla
tivo: 

a) reso!Yer de finitivame.nte 
~ohn: tratados e convenções 
com as nações estrangeiras, 
~:elehrados pelo Presid.ente da 
Republica. inclusive os .relati
\'O:> á pa:r.. 

Art. 56. Compete privatt
\·ameme ao Presidente ela Ré
publica: 
. 6. celebrar convenções e tra
t.v]o;; internaeionae.;, ad rcfc
r,·udum elo Poder Legislativo. 

13. Na antig:t. como na Constituição vigente. era da compe
·tencia privativa do Presidente da ·Republica celebrar conven<;:ões e 
tratados internacionaes, pôr •J:ertencer-lhe o poder de os fazer, que 
João Bárbalho. considera " um do~ mais altos attributos da sobera. 
nia; e se ell_e_ é exercido pelo presidente, que 'representa personifica 
pl!rante os goYernos estrangeiros. -ao Congresso - que representa 
a nac;;ão e em nome della é incumbido de velar na guarda das insti" 
tuic;ões c das leis. bem como de providenci:tr sobt·e as neceSsidades 
de caracter federal - toca tomar conhecimento desses tratados e, 
::-e os achar dignos disso. apprm-al-os. no desempenho dessa sua tão 
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poderosa incumbencia. Assim dividido, esse poder toma-se menos 
;;usceptivel ele :1-huso ou desacerto. O estudo e exame dos tratados 
pelo~ corpos legisla tivo fornece occasião de considerar novamente 
o assumpto e sú a e.'istencia dessa outra instancia em que elle tem 
ele ser· ainda approvaclo é por si uma garantia. O facto de depender 
d~: um:t outra autoridade dá Jogar a que o negocio seja tratado com 
:naior esmero e cuidado". · 

:\fas. nessa nova itlstancia. na phase legislativa. o tratado uão 
póde ser modificado: cumpre áo Poder Legislativo recusal-o ou 
approval-o. 

15. Como hem ponderou o S1·. Carlos Maximiliano. nos sel!s 
· Cu11w1cntal"ios á Con.sfituiçã<J Hrasilára. pag. 424. o Poder Legis
llltivo não vóde emendar O!' trat<~.dos. sendo-lhe. !ici~o fazer sugges

. tões. 'que podem ou não ser acceitas . pelo Presid~:nte da Republica. 
:.\1us não por elle sómetite. senão tambem pelo outro tratado se de
verã celebr;'lr, afim de ser referendado pelo Poder Legislativo e pro
mulgada pelo Presidentt: da Camara dos Deputados. que o publi
cará. 

Tratado etnendaclo é. pois, tratado rcgeitado, que deverá :;er 
ohjecto llC! novas negociações diplomatica.s, se puderem ser rea
tadas. 

lô. Tenho em vista o texto da cana constitucional de 1891, 
l<uy Barbosa assim ~ exprimiu ::obre a controversia ·e se lê ter
ceiro volume. pag. 386. dos commentarios que o Sr . Homero Pi
res. que tanto lu~tre empresta á Commissão de Constituição e Jus
tic:;a. colligiu e coordenou: 

·'No mesmo artigo 34. interposto apenas um numero. e:-nprega 
outra ,·ez a Constituição a phrase "r~solver dl'finiti~·auH!Itlc'', a pro
posito elos tratados com a:; nac;õe~ estrangeiras. Por que ? Porque 
tl(o art. 48, n. 16,. se incumbe a·o P res'idente da Republica "cdebrar 
ajustes. com·enções e tratados, sempre ad rcfc,·ótdum do 'Congres
~o ., . Este "ad r~fcrcud 11111 do Congresso parece que escusaria a 
clausula do art. 34. n_ 12. Se, em face do art. 48. n. 16, a.c; con
\'enc:;ões internacionaes. celebradas pelo Presidente da Republica. 
estão adstrictas á ratificação do Congresso. não era necessario ou
tro texto. para instituir ·a attribuiçãÓ. conferida ao Congresso, de 
resolver detinitiYamente sol>re taes accordos. Com tudo, o que já 
se achava dito no art. 34. n. 12. se rediz no :artigo 48, n. 16. Isso 
porque. deiinindo-:>e em cada uma das duas séries a alçada con
~·tilucional de cada um dos deis poderes. em ambas se déviam en
numcrar as tluas attribuições eritre si dependentes . Duas instancias 
perfa?.em o ~.:urs!' da operação: o Executivo · trata; o Legislativo 
!'atiiica. Um -re~olve ad rcfercuduw. Resolve o outro dcfif'itiva
''ltutc. De modo que a solução dt:finitit·a do segundo presupõe <~. 
solução condidoim! do primeiro". · 

17 . No sentir do grande constitucionalista brasileiro· e n~ ·que 
concerne aos tratados internacionacs. "duas instancias perfazem o 
curso da operação: o E.xecutivo trata: o Legislativo ratifica". Se 
:.. · iuncção do Le~islativo . . n:a especic. é a de ratificar, bem se com-
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prehende não ser a ele tratar. em que importaria a approv;u;ão de 
emendas ao texto elo tratado. 

Tt:nl l:'".tda um dos dois poderes. portanto. a sua competencia 
constitucionalmente delimitada: e. a conclusão ainda é de Ruy Bar
bosa. '•como a do primeiro não subsiste, si! não condiciona ao as
Selitimento ulterior do que llu: fica acima. sendo pro\'isoria ;~. resô
lução do que te,·e a iniciativa. é dt!fiuiti~·nmcutc a daquelle a quem 
compete a sancção'·. · 

18 . Resulta não poder ser o texto de tratado internacional mo.: 
dificado pelo Poder Legislativo. e algumas das emenda:;. apresen
tadas. em plcnario. se destinam a alterar-lhe. simplesmeine. a reda
cção. Quanrlo a Constituição detem1ina seja apresc::ntado ao Po!lc::r 
Lc::~.-i:'lati\·o. trn~ado ou ·conYt:nção internacional "celebrado pelo 
P1·e~i<lente da Repuhlka •·. cuida de um ajuste esh1dado em seu con
junto e em todos os seus pormenores pelas partes contractantes. De 
r.hra feit<l . de t ratado celebrach . .> pdu Presidente da Republica é que 
ella cogita. Compete ao Poder Legislativo. em segunda instancia . 
ratific-.tl-o ou. ainda. dar-lhe a !'ua sancção. Não trata o Legi~la
tivo por i11tem1edio elo P:xecutÍYO. Não collabor.t no accôrdo . Não 
contrihu~ para a com·en<;5.o . Não redige o tratado. A sua compe
tencia é a de re!'olver definitiYamente sohr~ cllc:-. ou acceitando. ou 
r~<!itando. 

19. Tan1h.-m não deve ser incorporada ao projecto n . 1.25 a 
emenda additiva apre:;entada pela Commissão <le Financ;as e O rça
mento. autorizando o Poder Executivo a eHectuar as operações de 
credito que forem necessarias para a execução do accôrdo a que 
se refere o art. 1 daquelle projecto, a té o limite maximo d:! 
~ 4. 000.000. reservando do valor da operação a quantia precisa 
p;o.ra c nsgate do<; titulo:; que ,;.e vencerem no preiente exercício. 

Se C: ela c<.~mpc::tt:ncia e.xc:lush·a do Poder Le;;-islativo resoh·er 
definith·amente sobre tratados e conven<;ões internacionae:>. cele
brados pelo Presidente da Repuhlica. tal não acontece coni a ma
rer:a '!Ue comdtne a emenda autorizando a abertura de um credito. 
nãu t:s ~ecificacL"l no art. 40 da Constituic:ão. Sendo materia de com
pe:encÍa ela União. no!: tennos do art. 39, e), e!'tá sujeita á san:::<;.ão 
do Presidente da Republica. 

DeYe tal emenda aclditiva. em t.1.es condições. ~er dc:;tac:ada 
para constituir proje-::to separado. 

Sala da Comissão de Constituição ·e Justiça. 21 de Agosto de 
1935. - f·Va!d.:mar F~rrcira. Presii:lente e Relator. - A.scanio Ttt
bino. - Domingos Vieira. - Prdro Ald.t"o .·- Godofrcdo ·vian
no. - l.c--:.•i Cnmciro . - Clcm,·l~tino Lisbôa. 

O projecto n. 1~5. qu~ approv:~ o accõnlo ceh:brado c::ntre o 
Bt"aS:I e o .Rêino 'Cnido ela G.-ã-Bretanha e Irlanda do Norte. é de 
au:oria desta Commissão. 
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R~torna ell~ á Counnissão ue Diplomacia e Tratados. em vir
tude ele lhe terem sido apre::entadas diversas emend:ts, em plenario, 
v nele so ffreu v a rias criticas. 

~o expediente ela sessão de 21 de Agosto deste anno. antes 
mesmo de ser emilti<lo o annexo parecer da. Commissão de Justiça, 
defendi-o daquellas criticas, tratando. no meu discurso, sobre a 
possibiliuadc. per parte do T.egislatiYo. de emendar os tratados in
rernacionaes. l)em como sobre a procedencia ou improc:edencia da. 
emencla do· Sr. A Ide Sampaio. a proposito de um dos consideranda 
do mesmo :tccôrdo. 

Cahc-me agora transformar em parecer alguns trechos da
quelle meu discu1·so. 

Pi>dc o Le!!islativo ofiercc~r emendas aos Tratados Internacio
naes firmados ·pelo Executivo ? 

Dis~e eu a prQpo,:.ito no meu alludido discurso de 21 de Agosto : 

•.: . 

. ... 

Convém salientar. de inicio. que o direito dos povos 
nt:m sempre foi uniforme na conceituação das convenções 
ou tratados internacionaes. pois que já se lhes attribui-:J, 
alhures. caracter- e.'<ccutivo. 

Decorreu dessa conceituação a theoria de que. mes
m~ nos paizes em que ao J.egislath·o incumbe pr(!nunciar-se 
~ohre ta~s com·enios internacionaes. não o póde fazer si
não para approval-os. E' o que se ve de Smein, DO seu 
Tr.ttado de Direito Constitucional Francez e Comparado. 
quándo diz que: Quando as Camaras s.'io chamadas a vo
tar um tratado, não podem senão approval-o tal como foi 
negociado pelo Poder Executivo e redi:;:ido pelos plenipo
tetlciarios: não o poclem modificar. nem emendar." 

Esse modo de considerar de natureza e.xecuth-a a ap
provação dos Tratados lnternacionaes levou. entre nós, 
Viveiros de Crtstro a apresentar no 2." Congresso Jurídico 
Brasileiro. a conclusão de que a attribuic;ão para tal ap
provação devia ser exercida pelo Senado. Camara menos 
numero:;a c mai~ e~ta,·el , e isto. depois de n:ferir os con
ceitO$ de Chambun em que este faz a apologia da Consti
tuic:;ão Americana por anribuir ao Senado tal competencia 
~ depois de salientar. referindo comn1entarios de cons[jtu
cionalistas americanos, que o Senado quando intervém na 
approv:1c:;ão <lo~ Tratados. não age como ramo do Poder Le
f:islativo. mas como Conselho Executivo. do qual não pôde 

. , fa%er parte a C~mara dos Deputados que. pela sua com
. pó,;ição numerosa e pela sua inuole irriquieta. não está 

apta a ddiberar sobre assumptos "internacionaes, que exi• 
~em principalmente - firmeza. segredo e proinptidão. 

· Não quero omittir que essa conclusão de Viveiros de 
Castró ·foi · ·rejeit;~r\a pelo alludido Congresso Jurídico, e, ao 
cpntr.ario. acceita em-enda opposta de João Luiz Alves . 
T~nl~m niio 'desejo órnitiir que. conforme ;~cct"nt1~a o pro: 

' 'prio Viveiros de ·castro no seu Direito Puhlko. a Camara 
dos Representantes nos Estados Unidos nunca se resignou 
a não tomar parte na approva<;ão dos Tratados. Não de-
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:;ejo. tão pouco. ·onutttr que ao Senado Amet•icano é reco
nhcciclo o direito de em~:ndar os pactos internacionaes ce
lebrac.lus pelo Presidente da Republi<A, conform~ assignala 
Aurelino Leal. na sua theoria e Pratica da Co~stítuíção 
Federal. Estou apenas rebuscando :1. historia doutrinaria 
sohre a conceituaçiio ria n::~ture7.a. da inten·enção do Legis
lativo sohre os tratados para, depois; emittir minha .fraca 
opinião a respeito. 

Na Inglaterra. refere-o ainda Aurclino, o Parlamento 
póde recusar seus votos ás medidas c1ue lhe são submetti
rla;; com o intuito de põr o tratado em vigor, mas não tem 
a faculdade de mudar, 71C'III de modifica,r, de ·li1odo algnm, 
to texto respecti,-o. 

Pda Constituição do llruguay. de 10 de Seteml.>ro de 
1917. an. 17, n. 7. o Poder Legislativo approva ou re
prova os Tratados. não os emenda. 

Na Lithuania. é o Pre!õidente da Repuhlica quem rati-
fica os tratados . ( Const., a•t- 48) . · 

A recente Constituição Hespanhola, (art. i6, letra e) 
attrihue ao Presidente da Republica negociar, finnar e ra
ti fi1.:ar os tratados. mas estabelecy que todos aquelles que 
e.-..:igem para sua execu<;ão medidas de ordem legislati,·a 
só obrigarão a Na«âo se tiYerem sido approvados pelas 
Cõrte.$ . 

Entre nós. tanto no regimen da Constituição de 24 de 
FeYereiro de 1891. como sob a vigencia da actual Consti
tuição de Hí de Julho de 1934, compete ao Poder Legisla
th·o ratificar. ou n1elhor, •esolver definitivamente sobre 
Tratados Imernacionaes. E' o que se ,·erific:a das dispo
si~s do art. 34, n. 12, do Pacto de 91 e do art. 40, letra 
a . da Constituição ,-igente. 

Qual a int~:rpretação uaua pdos nussos constituciona
listas a esse texto da Constituição de 91, que foi reprodu
zido pela carta de 34. no tocaute á faculdade do Legisla
th·o ~:~.ra en1endar os tratados internacionaes submettidos 
ao ,;~:u exame ? 

Variavel. 
Para uns.- não podia esse ramo do poder publico ~enão 

approvar ou rejeita• os tratados. mas nunca ~:~nenda!-o. 
Para outros, ao contrario. poctía o legislativo negar

lhes approvação, approval-os e emendai-os. 
Entre os primeiros se encont1·am. Carlos 'Ma.'>imi1ia.no, 

.At:aujo Castro . . Ari~tides !vlilton, Aquilino do Ama•al e o 
grande Barbalho. 

Entre os segundo~ se cnfileiraram .-\urel ino :Leal. João 
Luiz Alves, o eminente Conselheiro Affonso Penna e o 
gr.mde jurisconsulto piauhyense Coelho Rodrigues . 

E na pratica_ qual tem sido a orientação do Legislativo 
ao apreciar os tratadps ? 

Nl'io conhe,o um só caso em que os tenha emendado . 
R~:jeituu alguns. como o referente aos Protocollos Italia

.· nos e .o Tratado de·l\~ontev-idéo .de 25 de Janeiro de 1899. 
mas que eu saiha, nunca emendou nenhum tratado. 
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Da disposição constitucional não se póde. a meu vêr, 
com rigorosa observancia elas regra~ de hermeneutica. con
clui r que não póde o le~islativo emendar os tratados que 
~ão !:'uhmettidos ii sua approvação . 

Quando na extensão das e.'prcssões con3titucionaes -
- rcsot...•cl' dcfiuiti;·nmt:ufl' - nà(' esti vesst: comvr-::ht:ndida 

tal faculdade. o proprio processo a que. pelo regimento 
desta Camara. AAO suhmettida5 as proposições resolvendo 
:;obre Tratados \ art. 185. § 3.". letra c. e art. H\:() . 
não deixaria duvidas a respeito . 

~ão discordo ela opinião daquelles que. como Coelho 
Rodrigues. ccnsideram salutar a ampla discu!!são dos con
Yt:nios · internacíonaes no Parlamento: tambem não posso 
deixar ele convir que. deante dos nossos te).'tos legaes ci
t:u.lus. pQssa o Legislativo emendar esses convenios. En
tendo assim. entendo c1ue pôde, mas não deve o legislativo 
usar tlessa faculclade de emendar tratados pela feição de
licada destes diplomas e pelas consequencias que tal ?ro
cedimento acarreta . Antes rejeitar do que emendar os tra
tados . Bar.balho. o nosso maior constitucionalista. assim 
>:e e..'i:pres~ soht ! cs~e partic.:ular: 

·• Um tratado é o resultado de negociac;õe~ em que os 
'~overno5 transigem e chegam a um accõrdo final sobrt: 
toda:; c cada uma elas clausulas re~:iprocamente acceitas, 
ciepois de conferencia!.'. discussões. concessões parte a par
te: e o que vem a prevalecer é o que. ponderada.-; e madu
ramente consideradas as coisas, os pactuantes puderam ad
mittir como o mais adequado e possível na occasião e nas 
circumstancias dadas. 

Como. poi5, mutilar um acto desta natureza ? Como 
escolher entre as clausulas. se cada uma dellas não figura 
no trataclo senão por ter sido julgada necessaria sua in
clusão nelle juntamente com as outras ? Quebrar-lhe a in
tegridade vem · a ser o mesmo que rejeital-o prr fo/l(ra e 
eleve o cCingresso ver que se mais não obteve o governo 
em hem dos iutere:;~es que se prendem ao tratado. é que 
naturalmente outra coisa não pôde conseguir. 

Approve o congresso ou rejeite . o tratado feito - · 
o mais é interferencia lt:HJtTdria. que p6de ser compro
mettedora e niinosa." 

Que a tendencia. jurídica actual é do estabelecimento 
<les;:e conceito. se vê pelo art. 204. do Projecto do Cocligo 
de Direito· Internacional Publico. apresentado pelo emi
nente brasileiro Epitacio Pessõa á Commissão Internado
na! de Turiscon5ulto5 ·Americano,;. assim coúcebidu: ''A 
ratificadio deve ser: dada sem condições e abranger todo 
o tratado ." 

Do exposto. ~ómente do e--.;:posto. poderia, este parecer. con-· 
d uir pela rejeição das emenda.-: apresentada5. ao projecto n . 125 . 

Entretanto. conveniente será que abordemos o assumpto de uma 
elas emendas. elo Sr. Alde Sampaio. referente ao ~eguinte conside-
rando elo Tratado em exame: · 
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"Considerando s<:r iuiCIIÇ<io do Governo Brasileiro 
m:111ter em YÍ~or os acttHtes regulàmentos de cambio etc.:· 

Em·oh-~rá es,;e considerando attcntado á soberania nac ional? 

" O,o acconlus. tiatados ou convenios inten1acionaes. 
re,·estem. ao mesmo tempo. o caracter .de contracto e ú~ 
lei . Na realidade. traduzem elles o accàrdo de vonllide de 
(llli!S ou 111ais nações. de duas pessõas. magnas pessôas.' pes
soas dt' direito Publ ico. mas pessoas. sobre determinado 
assumpto ou negocio .. sobre determinada relaqão de direito. 
Estão sujeitas. pela.~ regras elo Direito r nternacional Pu
blico. á mesma Clisciplinação. aos mesmos requisitos que o 
Direito Privaclo estabelece para os contractos entre par~ 
ticulart:s. como a:; de capacidade dos contractante.s. de ac~ 
cardo ou. consentimento reciproco. de objecto licito e de~ 
terminado. 

Sua celebração não esta adstricta a fonllalidadcs cs
pcciaes ou substanciaes. Assim sendo. o in~trumento que 
os consubslaucia, al~m das reg-.:as pt:ctlliares ao Di:-ei
to lntemacional. está sujeito á:; '

1mesmas regras de inter
pretação applicaveis nos « C!(IS jurídicos em geral. 

· Induhitavelmente. p<lssados pelo cadinho da ratifica
ção pelo Po1.kr Legislativo. a ssumem o caracter ele lei. 

As t:scripturas publicas ou particulares. como. aliás. 
as lei!'. podem constar, além de um corpo ou te.xto - de 
uma introducção ou preambulo . . . 

A introducção das escripturas de\·e contar. entre ou
tras, as declarações de data. logar e nome das partes. 

O corpo conterá o objecto. a natureza do acto jurídi
co, com todas a~ clausulas. condições. prazos e Ínodalida
des. coniorme ensina TeL,eira de Freitas no Appendice VI 
do seu "Vocal>ulario Juridico" . paginas 733 e 734. Este. 
o cor po de e~criptura .. "a parte dispositiva do instrurr.ento 
parlamenta.r e o f im da norma. por isso : comquanto não 
contém a propria essencia do acto jurídico e, portanto, en
~ina-o l\1artinho Garcez no seu compendio "Nullidades dos 
Actos Juridit:os'' (\·oi. 2.". pag . 53 ). obriga os agentes. 

O preambulo elas leis. clil-o Carlos :Maximiliano no 
seu compendió de "Hermeneutica e Applicação do Direi
to" { pag. 283) põe ~m ~videncia él:; causas da iniciativa 
5'eja parte integrante: desra, lllerece apreço como elemento 
de exegese. Quasi sempre traduz o motivo, a orienta~ão. 
o objectivo da lei. em termos concisos. mas e..xplicitos _ To
dat"ia .. 11ào restringe m:m amplia. o sentido decorrente 1las 
:>roprios regras positi-.:as. por. isso o seu \·alor. maior do 
<~ue os de simples títulos ou rubricas. é inferior ao dos pro
cessos applicados dir'ectamente .ás disposições escriptas. 

Pelas regras do Direito e interpretações expostas, ve
rifica-se que o illustrado representante de Pernambuco não 
rem razão quando s.uppõe que o considerando da introdu
cÇão ou do preambulo ·-do Tratado en\ apre~o se constitue 
num attentado á soberania nacional , por isso que o con-
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teudo 'lle tal introducção ou preambulo 11ão póde prevale
cer contra o corpo, clausulas ou te:'-"tOs do mesmo Tratado, 
que não o reproduzem, nem a elle· se referem. 

Mas, para chegarmos a essa conclusão contraria ao 
ponto de vista do Sr. Alde Sampaio não necessit~os nós 
dessas regras de Direito e de Hermeneutica, que _para 
aqui foram trazidas e.:-c-abundancia-

Em rigor, não ha duvidas, no Tra.tado, não existem 
nelle motivos para interpretação . As clausulas do Tratado 
não ·obrigam o governo brasileiro a manter esta ou aquella 
di~ciplina cambial. ·o proprio e alludido considerando a t:tnto 
não o obriga, e nada obrig-.t., N-ão ha contradicção entre 
as clausulas imperati:vas e a introducção do Tratado . 

Não ha. n.:m póde haver comprehensão extensiva des
ta · ~obre aquella . Não ha nada : Nada ha. Mas, que hou
vesse, quando duvida pudesse surgir no caso que determi
nasse a necessidade de interpretação esta estaria dada erga 
nmuis, pelas d~clarac;õe_c; do eminente Ministro Arthur 
Costa no seu magní fico discurso de 28 de Junho, nos quaes 
S. Ex. _fez coqstar que a declaração do considerando não 
envolve compro'inisso para o Brasil. 

E' .corriquei ra a regra de que - de todos os meios 
de interpretação, o mais seguro e o melhor é a declaração 
do proprio autor da clausula obscura, ou das partes no con
t racto. R~gra ~sa de Direito Civil, está incorporada 
ás regras do •Direito Internacional, conforme se vê 
entre outros. de Lafayette nos seus Principies de Direito 
Internacional, pag .· 34i". 

Ao justificar o acerto do convenio· já eu disse: 

Dada a realidade da situação l'!rn que nos encontrava
mo~ decorrente do controle cambial e da falta de cambiaes 
de e,xporta<;ão, seria possível a manutenção do nosso ccm
mercio internacional, se os importadores brasileiros con
tinuassem em debito para com o commercio estrang~iro 
e."-portador ·? As compras e vendas se fazem a credito, 
mas não por tempo indeterminado . Seria possível que os 
commerciantes estrangeiros continuassem a nos vender 
sem receber os preços das mercadorias vendidas e a nos 
comprar, pag-.t.ndo o que comprassem? 'Não seria isso 
possível, nem possível seria a . indiffcrenc;a do:~ · go
,·erno,; estrangeiros pela sorte do seu commercio. que 
comprava paganao e vendia ·sem receber, E a parada ou 
diminuição de~<se intercambio, conimercial não aggravaria 
o dcficit da nossa . balança de pagamentos não estancaria 
a producÇão de. camhiaes. que é o que de mais preci:o-amos 
na phase que atravessamos ? E ' necessario, diz o Viscon
de d' Abemou. (jue o devedor possa vender os seus pro
duetos, afim de estar em condições de pagar suas d ivida....;. 
Se tornardes vossas -yendas impossíveis tornareis impossí
vel o .pagamento de ,·ossas dividas". ·Tanto mais se im-

' "Pnnha a·. in~erferencia. do governo, no caso,··quanto é certo 
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que a ausenc:ia de c:ambia~s sobre o exterior não decorria 
da culpa do commercio brasileiro. mas de causas multiplas, 
ue comliçüt:s especiaes por que atravessa o Brasil". 

Não deve o lcgi3lativo en1endar os· 'l'ratados. 

O de que nos occupamos é conveniente ao!' interesses do Bra
sil. Somos. por isso, e em virtude dos motivos· expostos, de pare
cer deva elle - o Tratado ele Londres - .!>er ratificado tal como 
foi celebrado entre os representantes das duas nações delle signa
tarios. 

Commissão de Diplomacia c Tratados, 4 de Setembro de 1935. 
- Rt:11ato Barhnsa .. Pre.!>idente . - Hugo Napoleão, Relator 
Frr11andrs Ta'õ!om . - Ll!nllcio Cairão. - Sou:a Leão. com de
clH:.ção de voto. - Di11i:: Jwrh)r, com declaração de voto. 

m:x:l..-\'I::A(ÃO DE VOTO DO SR. DI~IZ }UNlOR. 

Assignei o parecer do Sr. Hugo ~apoleão, sobre o pro
jecto n. 125-1935. mas deixei claro mert pensamento de que é da 
compe~enci~ do Poder L~gislativo (art.'" 40 da Constituiçao Fe
deral) . emendar os tratados, convenios ou accordos internacionaes. 

Sala cla.c; Se5.sõe.!> dÕ\ Cnmmissão de Diplomacia. 5 ue Setembro 
dt: 1935. - Diui= Ju11ior. 

m:cu.R.~ÇÃO DE: voTo DO SR. SorzA LE.:\;o 

Sou voto vencido na Commissão sobre o projecto em debate. 
Em plenario, juntamente com o Deputado Alde Sampaio, apresen
tei emendas ao mesmo . O meu modo de ver é, portanto. profunda
mente contrario ao parecer do Deputado Hugo Napoleão. 

Sala da C:ommis!'ão. 5 de Setembro ele 1935. - Eurico de 
St~u::a Ldin. 

rARECF:R DA COMMtSS.\o llf: n~AXÇ.-\S 

1 . Elaborado pda CommÍ!'são de Diplomacia e emendado pela 
tle Finan~;:as, o projecto n. 125. de 1935. que approva o "accôrdo 
de Londres". foi submct1ido ao parecer da Commissáo de Con~
tuic;ão .e Justiça. por determinação do plenario. Emendas apresen
tadas no correr de sua discussão for~ram. por outro lado, a sua 
volta ao. exame das Commissões que o haviam elaborado. 

Examinaram as Cornmissões de Diplomacia e Justiça. como já 
o havia feito. em discu.rw. o Deputado Hugo Napoleão, a these de 
·Sa]rer se o Poder Legislativo póde · emendar os tratados e conyen
c;ões; submettidos á sua resolução definitiva. Fruto das divergen· 
cias da doutrina. que se manifestam mesmo no campo restricto do 
Direito Constihrcional B rasileiro. as conclu:.;út:s não se harmo-
ni~am . . 

2 . . Para a Commissão de Justi~. "resulta não poder ser o 
tt.'Cto do tratado internacional modificado pelo Poder Legislativo ... 
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Ouando a Constituição determina seja apresentado ao Poder Legis
i;:tivo tratado ou convenção internacional "celebrado pelo Presi
dente da Republi<.:a:", cuida de um ajüste estudado em seu co:tjunto 
e: .am todos os ··pormenores pelas partes contractantes. De obra 
i~ita, de tratado celebrado pelo Presidente da Republica. é que ella 
cogita. Compete ao Poder Legislativo, em segunda instancia, ra~i
fical-o. nu. ainda. dar-lhe a sua sancção. Não trata o Legislativo 
por intcrmedio do Executivo. Não collabora no a'ccõrdo. Não con
tribui': para a convl':nção. Não redige o tr.!tado. A sua competen~ 
cia é. a de r.esolver definitivamente, sobre elles, ou acceitando, ou 
rej.eitando." . . . · 

3. De modo diverso opina a Commissão de Diplomacia, 1':11-

dossando as palavras pronunciadas. da tribuna da Camara, pelo 
Deputado Hugo Napoleão, Relator do projecto, nesta segunda ·pha
se : "Da ·disposição cons-titucional não se pôde. a íneu ver (diz o 
i Ilustre representante do Piauhy). com rigorosa obsenancia das re
gras de hermeneutíca, concluir que não póde o Legislativo emenclar 
os tratados, que são submettidos á sua ap?rovação. Quando na ex
t-ensão das expressões constitucionaes - resolver definitivamente 
- não e.~tiv!Sse c:omprel')~ndida tal faculdade. o proprio processo a 
'yue. pelo regimento desta Camara. são st:bmettidas as proposições 
r~solvendo sobre tratados (art. 185 § 3.•. letra c e art. 187) .. !lão 
deixaria duvidas a respeíto. Não disc:ordo da opinião daqueJies que, 
comn Coelho Rodrigues, consideram salutar a ampla discussão dos 
convenios internacionaes no Parlamento: tambem não posso dei
xar de convir que, deante dos nossos textos legaes c:itados, pos~a 
o Legislativo ~menda.r ·es~~s convenios . Entendo. assim, que póde, 
11/CL( .não dC'1:t . o Legislativo. usar dessa faculdade de emendar tra
tados pela fdção delicacla destes diplomas e pelas consequencias 
que tal procedimento acarreta. _ó\nte~ rejeitar do que emendar os 
tr:!!ados. " 

4 . A' these ampla da Cominissll.o de Tusric;a- "o Poder Le
gislativo uào póde emendar os tratados internacionaes"; á thes~ 
mais restricta da Commissão de Diplomacia - "o P•>der Legisla
tivo póde mn.~ 11.ào deve e-me11dar os t r.!ltados". prefere a Commis
são de Finança,; um postulado coacreto: -~ "Devem ser rej citadas 
as emendas apresentadas em plenario ao projecto e ao accõrdo de 
Londr-es." Firma-se. para assim opinar. em motivos de utilidade 
que. C":nquaclrando-se. ~:orno d~orre do exame e debate da materia. 
dentro dos preceitos constitucionaes. sómente deveriam ceder pe
rante outros motivos de utilidade maior, ou de dignidade. inexis
tentes na especie. 

5. A formação de "congelados,. constitue phenomeno .eco
npmico. decorrente do proposito de sustetita~ão do cambio .. com 
infracção de leis naturães·. O decreto n . 20 .451. de 28 de Setem
bro c!e 1931 propÚzera-se . "attender á anormalidade da actual si
tuat:ão e á necessidade de centrali~r as operàc;ões de acqqisic;&o 
·cambiaria. para o fi1n de C!'<dtar. cspccu!acõcs dam11nsas uos inicres
~c.r do Pai:r''. Nada mais razoavel. Centralizadas mmi institUto o·f

·ficial a compra e venda de cambiae~. facil seria estabelecer. a rela
'ão -entre a proéura . ~ a offerta e. afa::;tadas, como estavam, as · es
•peculaçôes. fixar ta."<a~ verdade~ras. 'cuja evolüc;io. para cima oa 
para baixo. se processaria sem b;uscas e damnosas oscillações. : 
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Elemento,; perturbadores provocaram, entretanto. o desvio des
sa orienta~;ão natural. De um delles dá noticia a fundamenta<:ão do 
d~creto n. 24.2ó8. li~ 19 tle: Maio de 1934. ~egumlo a qual "os prin
cipaes objectiv<lS elo monopolio de compra de" letras de exportação. 
dêcretado em favor do Banco do Brasil. consistem em ~vitar o en
can~cimento de villa no P aiz e. ao mesmo temiJO, a c.lepre:cia<;ãu, em 
ouro. nos mercados internacionaes. dos productos naeionaes de e."
portação." Outros foram. talvez. a conveniencia de dispõr, a pre
ços modicos de divisa!\ internacionae,; para o !õerviço da divida ex
terna e elo d.:scoherto do Banco do Brasil. Outro ainda seria o 
natural estimulo de evitar, na rel:u;ão internacional das moedas. 
uma ín fima cotação para o mil réis. 
· Como quer que ~eja. o facto posit1vo é que a .taxa de C<~mbio 
officiill. e,;tabelecida inicialmente em bases naturaes. manteve-se 
r~gidamente no mesmo nivel , em que pegasse o progressivo desni
velamento do camhio real. E~sa baixa real. tradu7.ida no "cambio 
roegTo". estava a significar que. ao n ive\ da taxa official. a procura 
de divisa~ er;~ maior que a offerta. E. não e."istindo reservas ouro 
para sçrem exhaurida.-;. como succedera no fraca:;so da tragi-comi
ca el'tahili?.ac;âo dr! )Q27-1930. a consequencia natural. afastado o 
ry::;rema. d~: prderencias odiosas. seria. c,auo foi. a formação de 
"con~?;elaclos". 

E.<forçando-3e. por meio de umil legisl;l<;:ão c;~da v·t:2 ma is rigoro
s:l (decreto ns. 20.572. dt: 28 de Outubro de 1931; decreto n. 21.316. 
de 25 - 4 -932; decreto n. 22.485. de 22 - 2 -33 ; decreto n . 23.258. 
de· 19 - 10 -33) por -e\'itar fraud~ ao monopolio cambial : procuran
do melhorar a balanyt de contas. com a legislação das operações dt: 
cámbil) não provenientes de exportação (decreto n. 24.268. de 
19 - 5 - 34. art. 2.•) ; e ::empre esperançoso de um levantamento elas 
exportaÇões brasileiras. que, entretanto. teimavam em, cada anuo. 
se apresentar mais redw:idas no seu valor ouro, não duvidou o Go
verno em atrav-és accorclos com os Estados Unidos. a Europa em 
~ernl e a França cm particular. promover a consolidação de!!ses 
"c.ongdarlos" . cujo serviço de juros e amortização veiu assim a se 
accres"ct:r ás ne~.:essidades norn1ac:s do mercado. 

Outro:; "congelados" teriam fatalmente de se formar. uma vez 
que as ·condições permaneciam as mesn-ias. Visando modificai-as. 
haixou o Gove.mo Provis0rio o decreto n. ?4.323. de 20 de Junho 
•le 19~. liberando as cambiaes proveniente~ da e_,-portação d~ pro
dueto~ da classe "Diversos", situac;ão que ~e estendeu. de accordo 

· com. o pror.csso estabdeciclo no artigo 2." elo me.<;mo decreto. a nu~ 
merosos outro!" artigos. penna.necenclo. afinal. apenas o café sujei
to 'á entrega de 155 frs. francezes por sacca. Como consequencia 
de$sa liberação p.vcial, pasJ;ou o Banco do Brasil a forn~cer apenas 
60 % da cobertura á ta."a official. devendo os re:stantt:S 4<l o/o ser 
adqúiridos 110 mercado livré. ESpera\>a-se. pela média geometrica 
entre ·o cambio offícial e o livre. encontrar a taxa natural. como 
rleeorre ela· nota da Carteira Cambial cliYulgada em 10 de S~tem
hro de 1934. onde !'e lê: 

''Tomando-se por- base as ·estatísticas ofiiciaes, refe
rentes ao primeiro semc!ltre do cor-rente anno, as nlcdidas 
ora adopr·anà!l representam uma liberação annual de cam-
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hiaes. 110 ,-alor de f. 14.800.000, da.i quaes libra.i 6.400.000 
de cafê e libras 8.400.000 de outros productos. 

•'De outra parte. passando para o mercado livre e pa:
~amento de f. 14.880.000 (40 % das importações), tere-. 
mos. como se vé. uma perfeita equi\·alencia de valores. en
tregues ao mercado de cambio li'\-re. com o obj ecti'\"O, prit}
cipalmente. de facilitar a export-ação. simplificando. os pro
cessos de fiscaliuc:;ão, atte.nder. quanto possh·el, de mo
mento. ás aspirações das classes expurlac.loras e corrigir, 
pelo menos parcialmente. pela lei de offerta e de procura, 
e dese,Juil ibrio eventual da balança de pagamentos . " 

A e.xperiencia demonstrou que o . calculo da possibilidade de 
fornecimento de 60 % das coberturas á taxa officia! fôra dema
siado optimista. N ovos congelados se formaram. o serviço da di
vi-da externa esteve a pique de ser compromettido e o Sr. Ministro 
da Fazenda resolveu ir pessoalmer.te a Nova York, a Londres e a 
Paris, acertar de vez a situac:;ão. Y em dahi o accõr4o de Londre3 .. 

6. Claro que a primeira. medida para obter a solução do pro
blema seria o abandone da politica cambial até então seguida · c 
cuja consequencia fatal era a formação de congelados. cujo paga
mento· aggr~n-ava cada vez mais a situação . Destinada.. para o pa
g:amento d;u; e-xportações un,a determinada parcella do ..,'3.lor das 
e."portações. a venda dessas divisas devia obedecer á lei natural 
da off~rta e· da procura. afastados apenas os elementos perturba
rlores da especulaçãu. · 

Por esse caminho enveredou. afinal, o Governo, a 14 de Fe~ 
vereiro do anno corrente. como se vê da circular n . 15 da Fiscali
zação Bancaria. de accõrdo com a qual as letras de cambio pro
venientes da e.xportação passavam a ser vendidas. no mercado liwe; 
a qualquer Banco legalmente autori2ado a adquiri1-as. emquanto 
todas as coberturas nccessarias ao pagamento de mercadorias ainda 
não despachadas nas ·Alfandegas do Paiz. deveriam ser adquirida.;;; 
n_o mercado liYre. Assim o cambio passou a ser a expressão verd~~:
deira da relac:ão entre as letras provenientes da exportac;ão ( des
falcadas de 35 % resen-ados ás necessidades do Governo). e as ne· 
ccssidade.~ ela importac;ão. .accrescidas dos pagamef!tos de lucros, 
cl!,,idendus. impostos, etc .. depois de e.'<aminados e approvados pcla 
Fiscalização Bancaria. 

Quando se assignou. portanto. -em 27 de :Março de 1935 . . o ac
cõrdo e.ntre o Brasil e a Grã-Bretanha. já o Gôvemo Brasileiro 
adaptara. desde 11 de Fevereiro. essa orientação, e1n materia de 
cambio. orientação que. impondo-.>e abstnctamente pelos princípios 
de economia publica. ~õra comprovada. JX.Ir dolurosas e.'1:periencias, 
como a unica capaz de evitar a forma<;ão de "congelados". E como 
nada aüeantaria substituir os "conge1àdos" actuaes por " congela
dos" futurós. mas se visa'\-a "re.~olver. satisfactoriamente. para a 
economia nacional e para os devedores brasileiros, uma situação que, 
por de! icacla, Pflderá . comprometter não só o desenvolvimento, mas 
a propria nom1alidide do intercambio. que, tradicionalmente sempre 
~aritivemos com o Reino Unido". comprehende-se, perfeitamente, 
que se tenha dado como ru.ão determinante do con't'enio a de "ser . . 
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intenção do Go\·emo Brasileiro manter em vigor os actuaes regu
lamentos de cambies, os quaes permittem que todas -as mercadoria:; 
importadas. ap6;; o dia 11 de •Fevereiro de 1935, sejam piigas n1edian
tt: a acquisição de cambio no mercado livre e pennittem. tambem. a li
quidação de 4{) % de todas as dividas commerciaes. atrazadas. re
lacionadas COlll as importações de 11 de Setembro . de 1934 a 11 de 
Fevereiro de 1935 .. mediante a acquisição_ de cambio no mercado 
livre. " 

I nsurge-!;e çontra isso. na emenda n. 1, de sua autoria o illus
tre Deputado .Sr. Alde Sàmpaio, por ver no "considerando" um 
"attentado á nossa soberania". um " menosprezo á nacionaliclad.: 
brasileira. que desce ao ponto de declarar que tem intenção de 
cumprir os seus proprios regulamentos." 

E' uma susceptibilidade positiYamente exagerada. Manifes
tando-se. na ordem internacional, como a negação da ~::cistenci<L de 
qualquer poder superior ao seu. a soberania de um Estado está sub
ordinada á regra da "auto-limitação". "A idéa essencial, escreve 
Carré de ::1\{alberg. que se encontra na base desta doutrina. é que o 
Estado não se pôde achar obrigado. ligado ou limitado senão em 
virtude de sua propria vontade: exactamente nisso consiste sua so
berania''. (T·h . Gen. de L'Etat, I, 231\. Jcllinek \--ae acleante, 
transformando a fôrma negat iva em positiva, para affirmar que a 
soberania é a qualidade do poder do Estado em virtude da qual esse 
pocler pns.(uc a faculúa~e c.<rcl1tSi'l!a de se ligar ou se limitar juridi
ca,Jil.'nfc a si mcsm.o (L'Etat moderne, li. 136). Por isso põde di
zer o citado Carré de Malberg que a soberania não significa, de 
r.cnhum modo. que o pod~:r do Estado e..'<clue toda limita~ão. ma...; 
apenas que o Estado não se pôde encontrar limitado senão em vir
tude de sua propria vontade ( op. cit. I , 234). 

Ora. o instrumento de auto-limitação da. vontade ele um Esta, 
Ól). na ordem internacional. são. justamente, os tratados. Não se 
comprehendem tntados internacionaes sem limitação do poder do 
E~o-tado. Desde o objectivo mais abstracto, cnmo a renuucia á guer
ra, do pacto .Briand-Kellog ou do pacto Saavedra Lamas, até as 
combinações praticas sobre Tarifas, como o tratado commercial 
cem os E stados Unidos. que a Camara acaba de approvar. cada trata
do t raz no seu bojo restricGões ao poder do Estado. mas não envolve 
restricções á soberania rlo r:..stado contractante. antes a confirma. 
[>Orque. ele· accõrdu com a formula positiva de Jellinek, o que a ca
racteriza é exactamente ~sse poder do Estado de se limitar a si 
mesmo . 

Assim. quando livreme.nte. num tratado internacional. o gover
uo brasileiro se houyessc obrigado a não modificar determinadas 
le:s; quanto mais regulamentos. nenhun:a oifensa se teria feito á 
:ma sob:rania. que. ao contrario .. por esse acto. se teria solemncmen
te proclamado. Não chegou a tanto o governo brasileiro, ma.~ ;~.p~"
uas. manifestou <<a intenção de manter os actuaes regulamentos d~ 
cambio" no particular da liberdadP- de acquisi~ão de cambiaes para 
pag;i.mento de imp<)rtac;õe.~, inten~ão t:Ssa que, expre~;:;a se~ reser
vas mentaes e tendo sido. no seu aspecto actual. uina das razões de
terminantes do ai:cõrdo, _poderá. entretanto. · ceder deante de 
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ruõ~ pndt!ro~:; (que nada autoriza aliâs a previ:r), tlt:ntro dos 
J.:rincipius da bõa fé e lealdade reciproca, que ,;e devem as partes 
contractant-es. 

7 . As ~nelas de ns. 2 a 4 do illu~tre deputado S r. Alde Sam
p;;io. parecem traduzir um ~uívoco, o de suppor S. Ex .. que haja 
qualquer responsabilidade do Banco do Brasil pelo pa!:'amento dos 
congelados. De outro modo não se concebe como pretenda submet
ter o credito commercial. delicado por sua nature:ta. desse estabele
cimento, aos azares de uma operação ue támanho vulto . 

É preciso. portanto, esclar-ecer que n_em todos os deposites· para 
garantia de congelados se realizaram no Banco do Bra3i!. ~ sim 
l~os Bancos portadores dos. titules. ["o_s~e~ deposites constituíam uma 
gKrantia para O!' saccadores_. ou endossatarios, mas a responsabilidade 
elo Banco do Brasil só st: effectiva,·a, em moeda extra~eira no acto 
do fechamento· do cambio, quando de posse da cobertura. que lhe 
assegurava o seu monopolio cambial. A falta de cambiaes para co
bertura foi. justament:. o que motivou os congelados, de modo que 
não ha como pretender assuma o · Banco ·do Bra,;!J. ~ac;losam~nte. 
l!ma rcsponsahilidade qu·!: não lhe cabe. 

8. TamJ)ouco se jÚ:;tifka ~eja o The,;ouro Xac:iona l qaem 
liSSuma essa re);ponsabil idade. diz a critica :l qu~ se refere o n. 2 
do parecer da illusotrada Commissio de Justiça. cnttca e.~sa que 
como irtforma o referido Parecer. "eshoc;ou a ,;olução condigna, ua..: 
:ural e logica '". 

":\. solução natural e logica - lê-se no Dia ri<> dn 
Poder Lcgislati~·o n. 29. de 15 de Agosto de 1935. (Pa
lavras do Parecer) - seria o governo brasileiro liberar 
o cambio e restitui r o Banco do Brasil aos ~eus donos 03 

dinheiros confiados á guarda do Banco. Então. os 
particulares que comprassem no cambio livre as cam
biaes que entendessem. á taxa que lhes conviesse. O pri
meiro optimo resultado dessa politica seria ter o Bra
sil como seus naturaes alliados contra a depreciação carr.
bial de nosso mil réis, iodos esses donos d-~ congelados, os 
qua-es donos se esforçariam pela melhora do camb,io para 
adquirir, libra a prtços mais baratos. E" claro que qpem 
tivessé de remetter, por ex~mplo, 2.000 libra~ corr~po;,
dentes ao deposito- que fizera, não iria fazer bai.xar ·o 
cambio para comprai-as -e remetteJ-as. Iria ao contrario: 
esforçar-se por sua alta. para comprar as mesmas 2.000 
libras com menos dinheiro nacional brasileiro. ou tanto 
quanto depositára. O segundo re..;uJt~do seria grande par
te dos dinheiros congelados ~er~ invertidos aqui defi
nitivamtnte". 

"_Não pareceu esta solução, jnfonna -a Com~i.ssão de Justiça. 
a mals convinhavel aos interesses nncionaes ao o-overno brasilei
r C'·'. que. " no interesse éollectivo e no indi~idu;J dos de\·edores 
hasileims. entendeu mai!! conyeniente uper;;u: o degelo das dividas 
~:ongeladas". pela fórma estabelecida no accõrdo. E assira s~ 
c.rientou, certamente, accresc~ntamos, porque · a· solução p.roposta 
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nada tem de natural. nem d~ logica, ante.s se caracteriza pur ah-
su rda e odiosa. . 

Desde a supposL<;a'O de qut! os congelados ingleze;; im
portam em f. 15 milhões, quando não não attingem a . .... 
i. 4 milhõe.s, desde a interpretação in:mstentavel de que. além 
rlos atrazados a serem liquidados com todos os milhões de li
bras das annuidades. outros exi~tiam a serem liquidados " por uma 
outra emi:;são de obrigações em libras -esterlinas, mesmo as did
das contrahidas em mil réis brasileiro.", o eminent~ autor da "~o
lução natural e logica" já demonstrava não haver bem apprehen
dido o assumpto, o que ainda se manifesta na these que desem·oh·e 
sobre. a natureza ou substancia dos congelados. 

Para elle. com -effeito. os congelado:~ são. "pura e simpl~smen
t~. capitocs porticvlnrf'.t, em mnC'da corrcttlc. uacioltCrL. os quaes não 
em:on~raram c<~.mbiae.s ouro em que se tran!'formassem por troca.'' 
("D. do Poder ·Leg. " . cit. pg. 3.358.) Dahi a sua thest: de que 
o prejuiz!) decorrente da quéda de cambio deve ser supportado pe
lo~ !'elll' donos, porque. "claro é que os ca .. ~itars cy/rongciros .. ti:m 
de correr no Brasil os mesmos riscos e .perigos que aqui corren: o~ 
.:apitaes nacionaes" (pg. 3.357). 

:) 

:\ssim seria. com -effeito. se os congelado;:, em vez de. serem 
capiffrc.'õ C'.rtrangdros. não fossem na realidade. di<•itfas de cum
merciante!; brasileiro~. em moeda e;;trangeira. divid:ts das quae:: 
não se çlesobri~ram com o deposito do seu valor em mo-~da na
cional ao cambio do dia. ·pois. de accõrdo com o artigo 3." do de
creto n. 24,038. de: 2ó de !\ian:o dt:: 1934. que ordenou .o deposito, 
contiuuaram a corr-er "por conta dos ;;acados. as differenças que 
s~ verificarem ~ntre as ta-"Xas de depo!'ito e. de fechamento de 
C::.imbio-'-'. diff::renc;as essa.~ para cuj<t c:ohrança "ten: o portador do 
titulo a mesma acção e. direitos inhC!rente;; :í. cambial'' (art. cit .. pa
ragrapho unico) . 

Data \·enia. não houve. portanto. como ,parece 3uppõr a illu:<
trada Commíssão de J ust i\·a, uma nova~;âo. operada f Or for<;a cl: 
l<.'i, segundo a qual os hancos em que ~e encontravam os títulos se 
.subtituiram aos cl:v-tdores (parecer n. 4. in fine). :Vão; os de\~do
res permaneceram os m~smos. apenas o;; seus dehitos passaram a 
;;er garantidos pelos depositas realizado,; no:; bancos. 

Se. portanto. de accurdo com o vlano de "::olução natural e 
logica''. o Govemo "liberasse o cambio <: o Banco do Brasil ( ~ 
com elle os outro;; bancos) restituis~~ ao:t sell!'l dono;: o;; dinheiro~ 
confiado:> á sua guarda" . para que os particulares "cornpra~:;!!n: 
no cambio livre as cambiaes -que enrende::!'em. á t&-'>a qu-e lhe-,: 
co~tviesse ". o primeiro " optimo rc.tuliado drssa p,olit ica" não ,-eria 
'· ttr o Brasil como seus alliados naturae:<, contra a deprecia~ão 
~ .. mbial ele nosso mil riis. todos esses dono;; de congelados. os quae:< 
se esforçariam pela melhora do cambio para adQuirirem libras a 
pt-ec;o inai;; barato". Embora cominovente e;;:>:: .esforc:o disperso de 

. milhares · de pessôas para elevar o cambio brasile iro. o ·' Ópti111 r• 
! .PSulta<fo dessa política •· seria a compra immediata de f. 4 · mi
lhões no cambio merc;ulo li'\tre. fazendo ascendt::r as divisa.c;· inte:-na
cionaes, sobretudo, se o- mesmo criterio se : adaptasse para os con
gelados. norte~americano5, · a precos · incríveis e . e'm seguida a éo
b.rança das diffecenc;:as por acc;:ão e.'Cecutiva ou abertura de fal-
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1e11cia do:> de,·edor~s brasil-eiros, ac.arr:tando.. cenam~nte, tlm 
aack commercial semelhante ao de 1929-30. 

9 - Toque a responsabilidade áquelle a quem pertence. A lO 
d:: S:temhro de 1934 foi divulgado que " de accordo com a proposta 
do Director da .Carteira Cambial do Banco do Brasil, a approva
çào do Sr. Ministro da ·Fazend~ e do Conselho Federal do Com
mercio .E.xt~rior, no stermos do decreto n. 24.432, de 20 de junho 
do mesmo anno ··. as vendas de cambiaes para importação passa
, iam a :;~r f-!itas da seguínre f<?~ma: 

•''fadas as mercadorias já. de3pachada~ pela Alfan
ckga nesta data ~ para cujo pagamento já tt:nha sido f~itu 
o competente pedido de c.ambio, rcccbl'riio a ucccs.raria c 
foto! cobt!rf11ra · á fu.ra· officia{. de -.:cuda do Ba1oco do 
Brasil-, dentro da ordem chronologica dos pedidos e de 
accordo com as disponibilídades do mercado cambial. 

Para a~ tn:rcadorias que .. õla presente data. não es
tiverem ainda despachadas. ou para pagamento das quae$ 
não tenha sido feito o pedido de cambio, o l:Janco do Bra

. si} fomccaá bO 1f• da cobcrlur(l ó to~a official, dentro 
do m~smo criterio ue ord~m ~:hronologica e classificação 
na de,· ida categoria." · 

Em cons-:qucncia de3.ia medida. e.xistiam. ~m 11 de F-evereiro 
ck 1935 os congelados ac·tuaes. Nessa data ad"ptou o Governt' 
no,·a orientação. expressa na carta circular n. 15. da Fiscaliz.a~ão 
Dancaria. de accordo com a qual 

•''l'odas as coberturas nece.\;saria~ ao pagamento de 
mercaduria.s qu~ ainda não hou,·erem sidJ despachada:: 
nas Alfandegas do paiz até á presente data ( 11-2-35) de
,·erão se.r adquiridas no mercado livre. 

··Não podem ser adquiridas_ no mc_r~ad{) a c cambio 
lit•r(' as coberturas corrcspondmtl's_ ás mcrca{iorias dcs· 
puclradas até 11 elo corrc11fc, que dc-.·cm àgrcardar as pro
ddcllcias que saão adaptadas para sl!u pagcmrcuto á "la:ra 
o·quc lit:acm dirC'ita ". 

E~s'l.<- pro\'id~1cias. para a parte dos congelados inglez:es, 
acham-se consubstancíada.s no accordo de Londr:s. ora. em exan1e 
r.da Commissão. Emquanto não ~;e effectivam e os cotnmerciantes 
l;ra.sileiros acham-se prohibidos, por acto do Governo. d~ corl'Íprar 
roo camhio livre as divisas necessaria.s ao pagamento das suas âi
Yidas. a !. ~cendeu de 73$500, quanto valia em lS de. Fevereiro, a 
91$500. quanto vale no momento actual, o que. importa num encà
recimento de 24 % no preço di da mercadoria, se importada an
tes de 10 de Setembrc:>. de 1934, ou de 14 % ~e ímportad!!: entr:~ 
<::\5a data e ll de P"t:vereJro do anno corrent~. Entrementes as merca
c!~rias it:nportadas foram yendidas sobre a base de preços cal~lã.~ 
tlcs de accordo com os depçisito~; f~ito.ç, r.<~lculos razoaveis em face 
c!a inalterabilidade da.c; taxas ofpciaoes e em conseq1,1enciã ·:dos 
qua~ o encarecime~to ~çtual seri~ res~cti~amente de· 45 e· de 
27 ~,. . Forçãr os commerc:antês a pagal-as agÓrá p·or tàxas 9-ue "se 
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distanciem daquellas, qu~ tinham fundados moth·o,; para esperar. 
e condem11al-o!; a grav~s preJulzos, com clamnosa repercns~ão na 
vida comm~rcial e econo_mica do pai :t.. 

10. 0 artigo 5." do accordo traduz um princ1p10 geral de di-
1 e i to comme.rcial, consagrado na alinea do n. 4 do art. 431 do nos
~o Codigo . .:Não ha, pois, como se justific:ar a ~menda 11. 5 do 
illustre deputado Sr. Alck Sampaio, exceptuando as dividas em 
mil réis. para tornai-as inconversin~is. o que vale dizer. - pro
hibir o seu pagam"!nto. A escolha da ta.xa official para base de 
conversão justifica-se pelas razões adduzidas ao u. 9 deste pare
c-er, applicaveis agora aos cJ1~dores estrangeiros_. de accordo com o 
principio de lealdade reciproca. que é a ba;;e do direito com
niercial. 

As emendas ns. 6 e 7 do mesmo deputado são simplc.sm:::ntc d.: 
rtdac<;ão. Não pal"ece aconsdhav::l modificar o textó de um · tra
tlldO apena$ por uma questão de forma. 

12. Nada adeantaria á economia nacional que a acql1i,;i<;ão 
de esterlinos para o serviço do accordo fosse realizada no mer
cado livre, como estabelece o § 1." da emer.'Jla n. 8 do illustre d!!pn
tado Sr. Olh·eira Coutinho. :Mantida ficaria a quota de "confisco'' 
de 35 ~i>. que se attribuiu o Go\·emo Federal e ainda se faria sen
tir a concorrencia. deste, no mercado livre. occasionando nova de-
pressão do cambio. · 

13. :\.s di vidas "congelada~ .. representam compras !elt.a:> no 
estrangeiro e até lá nunca pretendeu estend:r-se o poder d::~ Go
,·;:mo Provisorio quando vedou estipulações de pagamentos em ouro. 
~ão é e.xac:to que os juros da divida C..'\.-t:ma estejam ~end::~ pago~ 
em mil réis papeL E' inadmissível a erne.nda n. g, do deputado 
Sr. Barreto Pinto. 

14. Opinou. com inteira procedenci:l, a Commissão de Justi
<;<:. no sentido de ser destacada a 'l!menda additiva da Commissàl) 
de Finanças. afim de constituir projecto separado. A ella se re
ferem o artigo e o § 2.• da emenda n. 7. do Sr. Deputado Olh-eira 
Coutinho, e a emenda n. 9, do Sr. Deputado Barreto Pinto. Sobre 
ellas se deverá manifestar a IComroi!;são de •Finanças. quando o 
projecto separado vier a seu e.xame. 

15. Em conclusão. opina n Commissão de Finanças c::~ntr:t-
1'iamen~ a todas as emendas- apres~ntada.~ ao ·projecto 11. 125 ·de 
1935, e ao accordo de 'Londres, e resen·a-se o direito de examinar 
cpportunamente as sub-emendas apresentadas á em~nda additiva, 
cie sua autoria, que deve passar a projecto separado. 

Sa!a das Sessões. 16 d~: Setembro d~ 1935. :._ Joüo Simplicio. 
Presidente. - Clemente :lfnria11i, Relator. - Amaral Peixoto, Car
lr.s Lu.::, Amoldo Bastos, Danid de CarvalJ,o, com voto em sepa
rádo. - Fra~a .Filho. - Orlando -Araujo (preliminam1ente. sou 
pela competencia da Camara para emendar os Tratados. Quanto 
oio-merito, de accbrdo com o Relator) . - Padre Firnu:=a. - Sa
mul'l Duarte. - Adalbcrto Cam'argo. - Cardoso dl' McUo Nctio 
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( Preliminarmeme. de accordo com a ·Commis.-ão de ]u5t ic;a. pela 
j;,_comj:etencia da Camara para em~ndar Tratados. De ·meritis. d~ 
.,_ccordo corr: o Relator) . 

• I ~ I 

'VOTO E~I SEPAJU.DO Dos SRs. -DA:o;LEt DE CAR\'ALHO E HEXRIQUE 

Doo;;woRTlt 

I 

Os problemas que o accordo negociado em Londres peb 
Sr: ::\:linistro da Fazend;t pócle ~uscitar já foram com tanta profi
riencia ~:-camÍn:tdO~ na COlDillÍSsão U~ diplomacia. na de justiça, na,; 
discussões do plenario e no seio desta Çommissào. que s6 em obe
d~ncia ao:> deveres da investidura de representante da minoria é 
que me animo a declarar este voto. para re.~alnl d.! pontos rele
"'nte.s de doutrin:~ constitucional. da política e da administrac;ão. 

II 

Sabido é que existci:n _duas corrente,. ~obre a natur~za da c:>l· 
laboração do kgislativo na feittJra dos rrarados, querendo uma que 
esse poder ;;6 os possa approvar ou rejeitar em conjuncto, sus
tmtan<lo outra qu~ lhe é tamberr: licito emendai-o!~. ;\o pas!IO que 
a commissão de justiça perfilhou a opinião rigiua da primeira. a 
de Diplomacia sttffrabou a opinião flexível da s~n-unda. 

?\a conformidade desta ultima corrente. incumbe ao poder le
gislath-o averiguar se o tratado total ou parcialmente. viola a Con
::.tituição -e as leis da Republica ou contraria os interesses nacio
n.ae.~. pois se o seu vicio. em relação a qualquer desses pomos. não 
C>.Í fectar senão uma das suas partes, muito poderá convir a sua 
appro,-a,ão com a emenda da · part-e viciada. 

Se bem que isso !IÔ po!:~a. acontecer com a ;umuencia da outrz 
ps.rte contractante, a histeria aponta numerosos_ casos de annuencia. 

Não obstante o numero e a autoridade dos defen5ores da pri
llleira these. bem como o ,-alor dos argutr.entos com que é susten
tada. inclinamo-nos a crer que a razão está com a segunda. 

Assim como o Presideute da Republica póde vetar parcialmelltc 
um projecto submetrido á sua sancção, tambem o legislativo- póde. 
a meu ,·ér. rejeitar parte de um tratado, por ser ne,;sa parte in
co.nstitucional ou

1 
contrario ao~ interesses do Paiz. 

Estou, poi3. nesse ponto. dto accordo com a Commissão de Di
plomacia. 

III 

Em qtte pese á autoridade de Barbalho. entendemos que o 
1•osso systema não diff~re substancialmente do que. prevalece no3 
E,;tados Unidos, onde· constitue e.xcepc;ão a attitude que Roosevelt 
assumiu ~m 1905 em relação ao Senado e Epitac.io Pessôa cita em 
abono do principio por elle adoptado nu arL 204, do projecto de 
Codigo de Direito InternacionaL · . . 

Com effeito. ali thr: full trcaty maki11g prr.vcr is in t/11: Prcsi
-rlrnt a11d S cnatc but tllc H ouse of thc Rcprcscllfath·cs hã.s a res. 
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traiuin.g pon•cr upon it in thot i/ Jll0.)' in ist discrctÍoll ai any rcfusc· · 
lt• gi1-·~ assc11t lo legislation ncccssary to git•c a trcoa.ty coff••ct 
\ Cuoley, .Principies, ·lloston, 1898, p. 175), e o Senado tem por ,·e
ze~ modificado o dispositivo dos tratados a elle submettidos . 

E' conhecida a intromissão do Sznado Pacto Héix·Pouncdote 
l Opponeim, !lltcmatioual Latt•. § 517) , que se de\·e-accr~scentar· 
i. Jisra dos casos -enumerados por P radi-er Fodoré. Droit !nt.·matio
;:a/ PubLique, v. 2. n. 1.104, e Calvo, JJroit . Tt~tCr/latíOII(l/ Tll~on
quc cl PrMique, § 694 . 

.O que é nos Estados Unidos uma prerogativa do Senado. aqui 
c é da Camara do~ Depurado~ e do Senado. 

IV 

:\ntes do mais. porém. convem não confundir approva,ão 
p<!rcial do tratado, isto é, a recusa de M='~ntimento a di:;po:;iriYos 
considerados inconstitucionaes. ou inconvenientes. com a altera~ão 
por m;:io de emendas modificath·as ou additi\·a.s. . 

~em o parecer da Commissão de ·Diplomacia. nem o da Com
C1Íssão de Justiça. n:m o do relator da de F ina nças fizeram esta 
di~tinc<;ão, seguindo a esteiY"a dos tratadistas, que tambem não a 
í.:zem. ., 

Entretanto, :;ãt> dua..~ hypothese;; completamente din:r"a" c 
t{lle não se podem id~ntificar. 

:\ at"gumentação desenvolvida em contrario a emendas modi
ficativa:; ou audith·as não basta para repellir a possibilidade da 
acceitação parcial de um t ratado. 

Esta se tem affirmado -:m varias diplomas. uotadament~ na 
Declaração ::-.Tav.al de ·Londres, de 26 de Fever: iro de 1909. cujo art. 
65 expressamente estatl~~: que suas disposiçõ~s fomia,·am um con
junto indivi;;i\'el que as potencias d!viam acceitar ou recusar in 
/(•/ UIII. 

Se a doutrina e a pratica internacional não autorizassem :1 
<~<::ceitação parcial dos tratados, não ~ria nece;;~ari o e1ddentemen .. 
w esta clausula expressa. 

v 
~ão ha confundir. por egual . .a phase de apprm·ação dos tra

t<tdos pelo Poder Legislati1·o, que na terminologia de Ruy Barhosl 
cvnstitue a :>l!gunda iru;taricia por que de1·e pa~sar o tratado. com 
a sua ratificação. · 

Conforme· nota Clo\'is Be~·ilacqua, a lei bra:;ileira de 29 · d~ 
Outubro de 1891 appellida ratifica~ão o acto pelo qual o Con
~t:.sso approva o t r.atado. mas c-;.•idcufctul.'lll.· ti i:rcorrccfa. a dc
nl'minação (Di r. Pub. Internac. · § 166). 

Na. verdade, a ratificação é para os tratados o <!ue a sanc,ào é 
para as leis , isto é, a sua consagração pela acceitaç-;i.o formal por 
parte· do chefe do governo do ajuste negociado por seus plenipo
tl!nciarios e rl!solvido dC"jbdti-vamcntc pelo kgislatiYo. 

:\ntes do acto solenne da ratifica~ão não ha senão um projccto 
(Faucille) · ou une promc.sst: tl'cugcrgt:uwlf ( P radier Fodoré. cit,. 
l !. J.lOO). . 
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O Poder Legislativo póde e deve. pois. examinar - a). se o 
p~cto ou algum dos seus dispositivos attenta contra a Constituição 
<·u contra a.~ nossas leis; b) se offcnde direitos garantidos por trata
dos ameriores concluídos com outras na<$Ões; c) se é lesivo aos 
interesses nacionaes. 

No caso do tratado estar eh·ado de alguns dos vicios acima 
uiludidos. que o invalidem no seu todo, deve ser rejeitado e no caso 
ê.c conter ~penas disposíth·os inconstirucionaes ou inconvenientes. 
poderá ser appro\·atlo, r~:jeitando-se .. apenas a parte viciosa : utilc 
j:cr iuutilc 11011 'Vitiat11r. 

VJ 

);tão são. com a dedda venia, rigorosamente e.-.:actas as pre
nd:::sas em que se funda a douta Commissão de Justic;a. dando como 
?.xiomaticas as proposi<;Õl:s de <J.Ue o legislativo não collabora no 
accordo. não contribue para a convenção. cabendo-lhe, apenas, dar
lhe ou neg-.r.r-lhe sancc;ão . 

. A meu vê!'. o accordo não fica concluído sem a collabora<;ão do 
Poder Legislativo. onde se processa a sua segunda phase. autc.r 
de subir i sanc<;ão que compete privativamente .ao Presitleute da 
Repuhlica por meio da rsolemnidade da ratificaç~o. 

VII 

.\' vista do exposto. parec~:-rce irrecusa,·el a legitimidade de 
Tl:~al>:a,; ou reservas por occasião do e.'<ame dos tratados pelo Po
rl~r· Legislativo. como alieis acontece frequentemente nos Estado.,; 
r ;nidos. . 

.\ssim sendo, conviria. e.xa.minar de pen:o as emendas que ver
!õ:.m sobre. a constitucionalidade de certos dispositivos do accordo 
dt: Londres, pois o relator o declara de plano "dentro dos pree!:itns 
constitucionaes>' (n.. 4). ao passo que o prohlema é justamente sa
ber se os dispositi ~·os apontados nas em~:ndas satisfa~m essa con
clic;:ão. 

VIII 

No estudo sobre a forma<;ão dos congelados. o parecer do re
latOr procura explicar, do melhor modo possivel, a política do go
verno. mas não póde fugir .á inevitavel contradicção, porque or:1 
jl1stifica o monopolio cambial, ora o condt:mna. acceitando a t~se 
do Sr. Cinciua.to Braga, esposada pela Commissão de Justiça, de 
que a ,;olução natural e logica para o · phenon:e.no economico 
C:o~ congelados seria a liberdade cambiaL 

Assim, aplaudindo o d!creto n. 20.451. de 28 de Setembro de 
\831. declara: 

~ada mais razoavel. Centralizada ·num instituto offi
cial a compra ·e venda de cambiaes. facil seriá estabelecer 
a relação entre a procura e a . ufferta e. afastadas, como 
estavam, as t:Speculac;ões .. fixar taxas v~rdadeiras, cuja 
evoluc;ão par~ cima ou para baixo se processaria. sem 

: J>ru.scas e damnosas oscillac;&s." 
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Adeante. porém, observa como se deu a fonnação de no\·o,; 
congelados, determinando a ida do Sr. :Ylinistro da Fazenda ao5 
E~tadr.!i Unidos e i1 F.nropa p~r;t negociar a segunda s~rie d~ accor
dos para· o '~degelo" dos novos atrazados- commerciaes e. conclue: 

"Claro que a prim::ira medida para obter a solu<;ão 
elo problema se!ia o abandono da política cambial até 
então seguida e Cl.!ja consequencia fatal era a formação 
de congelados, cujo pagamento aggrava\·a cada ve.z mai~ 
a situação, destinada, para o pa.,cramento das importações, 
uma determinada parcella do \·alor das importaçõe.s, a v:~Jl
tla dessas tlirÍliiiló de\·ia obt:decer á lei natural d& offena 
é da procura. afastados apenas os elem~ntos perturbador~::> 
da e;;pe.culação." 

Ora. qu:~m assim se exprime. quem denomina ·'quota de con
fi!:'co de 35 j{" a percentagem que o governo reservou para si no 
mercado cambial. afim de fazer face ás nc.ccssidadcs da adminis
tração. não se mantém, a meu \·er, em uma linha de absoluta cohe
n:ncia quando in,·este resolutamente contra a solução a\\'Ítrada pelo 
eminente Sr. Cincinato Braga e que a douta Com.missão de Justi
ça consagra como "solução condigna, natural e Jogica" . 

Que propunha afinal o Sr. Cincinato Braga ? Simpl~smente 
que o Go\·erno liberasse u caml>io e os Bancos restituissem aos seus 
donos os dinheiros confiados á sua guarda. Os particulares com
prariam então no mercado Ji,·re as cambiae.s que endende.$sem, á ta.:..:a 
que lhes com·iesse . 

IX 

Esta solução. segundo o parecer, "antés se caracteriza por ab
~nrda e odiosa'' , demonstrando que o seu autor não apprehendera 
hem o assump,to, desacertando na conceituação da "natureza ou 
substancia dos congelados" . Transcrevemos as proprias palavras 
. de parecer ao apresentar o conceito, que suppõe falso, para em se
guid<t cont rastai-o cc;>m o que reputa Yerdadeiro: 

"Para elle (Dr. Cincinato) os congel;~.dos são "purn 
e simple::smente capitacs por·t iw/{lrcs em IIIQ<'du CQrrcnt.: 
11ocional, os quaes não encontram cambiaes-ouro em que 
se ~ransformassem por troca". Dahi a sua these d:! que o 
prejuízo decorrente da quéda de cambin de\·e ser S~lp
portado pelo:; seu,; donos porque. "claro ~ que os capita,-s 
c.strangciros têm de correr no . Brasil os mesmos riscos e 
perigos que aqui correm os capitaes nacionaes". Assim se
ria .. com effeito, se os congelados. em ve:t: de. serem capi
taes estrangeiros. não fos;;em na. realidade dividas de 
commcrcialllt:s brasilcir()s e111 moeda 'estrangeira, · divida;; 
das quaes não se desobrigaram com o deposito do seu ya
lor em moeda nacional ao cambio do dia, pois. de accõrdo 

. com o art. 3.:· 'Cio decreto n. 24.03~ .. de 26 de Março dt: 
1934. que ordenou o deposito. continuaram a correr "por 

·. · conta dos saccados as di ifere.nça..;; que se verificarem entre 
as ta.xiiló de deposito e de fechamento de cambio", diffe-
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renças e;sas para cuja cobrança, "tem o iortador do titulo 
n me~ma acçâo e direito~ inhercmes á cambial." 

Trata-se. como se vê. de saber s~ houve ou ão novação ope
rada r.or iorc;a de lei, segundo a qual os bancos em que. se encon
traya.m o~ títulos se substituíram aos d~vedorcs. 

Se ~e acceitar a these da Çomrr.issão de Justiça. sustentada p.!lc 
:::minente commercialista Professor Vv'aldemar Ferreira e subscri
pta por juristas como Levi Carneiro. G:Jdofredo Vianna, Pedro 
:\leLxo. .'\scanio Tubino. D'omingos Vieira e ·Ciementino Lisbóa. 
c~taril ·\·ictorioso o ponto de vista legal do Sr. Cincinato Braga. 

Se. por~. pre~·alecer a opinião do illustrado relator. Sr. Cl~
mcut~: :\1ariani. ue que os devedores ptrmanec~m os me~rnos e a ;:e
JliiS o~ seus debitas passaram a ser garantidos pelos depositas r~a
lizados nos bancos. então cahcr:í. a J:ccha que foi irrogada á soluç.ão 
proposta para resolver o caso 1los congelados existentes e impedir a 
fonnação de "no\·os. 

Ora. a cxi"tencia dt> no,·a,ão uiio pjde ser ra7.oa\·elmeme posta 
c:m duvida . A h:i tornou e:dgi~·el no dia do \·encimento dos titulo~ 
en: moeda e;:trang-1.i ra o de~osito do equivalemc em in~da nacio
nal ao cambio do di:t, fcito no llanco portador do saque. O crrd:>r, 
o antigo de,·edor e o novo d~\·e:ior annuiram expre;,sa ou tacita
nwnte na /ransfusio ac translatio prioris dcbiti; aquelle e:"igiu o 
c~:-posito. este o effectuou e o banco o acccitou. 

[rre,·ogavel, ):Ortanto. se me afigura a affirmativa da Com
nlis,;ão de Justiça. segundo a qual o decreto n. 24.038. de 26 de 
.\larço de 1934. creou uma. s ituação llO\·a para os credores. que. p~!a 
uo,·ação operada, fitaram credores. por títulos. não dos comprado
! es de suas mereadorias. mas dos hancos l"m que os títulos ie en
contravam. 

Effectivan::ente. os bancos recebe.ram as importancias decla
r:.das nos títulos e abriram aos saccadores contas em que Ih~ cre
c!;taram as quantias recebidas (decreto citado. art. 4.•) . 

O depos_ito h:ito pelo saccado no dia do vencin:ento imr:ortou 
(.:nl ragamento. eis que pela nossa lei cambial. ~e na letra de cambio 
s~ designa mo~:da estrang~i ra. o J:agamento. ·:;alvo determinação 
expressa na letra. deve ser effectuado em moeda nacional. ao cam
l;:o á vista do dia do vencimento e do Jogar do pagam.mto (lei 
.n. 2.044. de 1908. art. 25). 

~ormalmenle. J:Ortamo .. o devedor estaria exonerado comnle
~nmente da obrigação entregándo a somma que o credor r-tXi; ri:t 
exigir. de accordo com a lei. 

D deJ:osito nas condições indicadas impede o proteste. o ex~
cutivo cambial e o resaque, porque marca o termo de giro cambia
rio ou o fim da vida da C3mbial corno titulo de credito (Faulo d·.: 
L~, cerda. Cambial. n. 53) . · · 

Entrêtanto, o citado decr~to, fugindo ás n-ormas commun:; .: 
~tabelecendo jus .singu/t(1'l' cn;ou a possihilidade do novo devedor. 
~ banco. cobrar por v:a e.'i::cmiva do antigo ·devedor. o sà.cca<lo. a 
differença mtre a importancia depositada e a do dia do . i~cha
mento do·c3mb!o (art. 3." ) . O r<:Iator argumenta com «:l't~ j s.:ps:-
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u 1·o como se elle contrariasse a nossa these, quando ellc, ao revés, 
1·tm reforçai-a. 

De facto, tanto é verdade <J_ue não subsiste a primitiva obriga
cão que para cobrança da differença da taxa foi mistér outorgar 
~o Banco expressame.nte o privilegio da acc;ão e direitos inhcrente~ 
;\ cambial: inclrcsio 1111iz1s ullcrius cxclusio. 

O art. 2.• da lei determina que a falta de d~posito ~qui1·ale a 
do pagamento para o effeito do protesto .. o que, invertido, vem a 
d1zer que. o deposito equivale ao pagamento. 

Assim, df~ctuado o ueposito, íica o primiti\·o deveclor. exone
mdo áa divida, não tendo mais contra elle o saccador nenhum di
reito ou acçào. 

:Nem se objecte que subsiste a obrigação do :;accatlo. porquê o 
titulo continua na carte.ira do banco, visto como a isso se responde 
~-~r a posse do titulo uma presumpção juris lunlum de não estar ain

- cia paga a divida e pode :>er illidida por prova en1 contrario: o re· 
cibo da importancia depositada. Este ,-ale quitação e constitue pro-
\'a sufficiente. · · 

O titulo fica· em poder do banco para o fim espe.cial üe lhe dar 
o privilegio da cobrança da dífferenc;a de cambio. 

A versão da importancia em conta aberta em nome do saccn
c!or p~lo banco constitue. mais uma pro,·a Ól. nm·ação, da qual de
correm as seguintes consequencias: 

·a) o commerciante fica exonerado da obriga<;ão para com o 
credor estrangeiro; 

• b) o banco se obriga a pagar a importancia do;; títulos em 
moeda estrangeira ; 

c) o credor· estrangeiro se· obriga a esperar .o rcc::bimcnto 
que haja. cubertura para a conYer~ão l cit. dec .. artigo 4."). 

d) o commerciante fica obrigado a indemnizar o banco do 
cambio. 

Está claro qu~ o credor estrangeiro nada tem que. ver com essa 
cbrigação do seu antigo de\·edor com o noYo. Is~o é para elle rcs 
iÍttcr ai i os . · 

_-\ figura da novação. subjectiva ~ ohjectiva, parece ddin~ar
s:: com precisão. 

XI 

Pt·ovada a juridicidade. d<L solução lembrada pelo Sr. Cincinato 
f;raga e recommendada pela Commissão de Justiça, cumpr~-nos 
e.xaminal-a sob o aspecto economico ou da:; conveniencias na
t"ionac,< . 

.-~me..~. porém. de fazel-o, convem assignalar que o accord:> se 
explicá. com a narrativa. singela dos factos . .-\ lei mandou os ban-

- cos ·receberem do importador brasileiro e creditar ao vendedor es
trangeiro as importanc!as da,; dividas (art. 4."). rflas. o governo 
~e viu na contingencia df! lançar mão de grande parte. desse di
nheiro. qu:: St: achava depositadõ uo Banco du Bl·a~il. vara cuurir 
os de.ficits orçamentarios. O govemo está pagando sere por cúttó 
(7 %5 ?-O Banco do Brasil, com o accordo passará a pagar quatro 
por· cento ao credor es~rangeiTo. 
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Trata-se. de um expediente, de um emprestimo forçado, em vir
t::de do qual o govero vae àispõr tambem dos cnpitoc.t cstrangci1"0.S 
.!rpositados noc; deffiais bancos do ·Paiz i espera de cob::rtura. 

O Banco do Brasil só se obrigàrá . a converter o deposito -de 
· mil réis em moeda estran:;eíra, qzumdo fosse possivcl a respectiva 
. co&crtnra. O governo nâo era obrigado a fazer sua .e com prazoc; 
'fi:-.;:os uma obrigação sem praxo do Banco do Brasil e dos outros 
banco~. 

Se avocou a si o prob!cm.a das trallsjcrcflcias dos credito.$ 
commcrciaes externos em atrazo é porque nelle achou ensejo para 
obter r::cursos para as suas aperturas financeiras. 

O Sr.' Çincinato .Braga advoga a restituição dos depo5itos ao5 
;;eu:; legítimos donos, que são os credores estrangeiros, os quae,; 
Lniam deame de si os seguintes caminhos : 

a) transferir os capitaes desd:: logo no cambio li"Te; 
b) deixai-os em deposito a.guardand:l cambio favoravel; 
c) invertel-os em empresas ou explorações dentro do Paiz. 

O Gov~rno obrigou os · capitaes est rangeiro:; a empr:gar-se. 
r.ão em en:prehendimeulus privados. mas em emprestim·:> ao The-
souro. 

. . 

Ora_. não .t:óde hàver du,·ida que a melhor soluc;ão seria a uti
lização dess:s capitae.5 e.m acti,·idades reprouuctivas, em vez d! se 
Lcrnareru um peso morto arrastado nos canaes bur:;cratícos para 
p<.gamento de r:essoal e de obras sumpt\tarias e a exercer fun!!.~t."'. 
influencia como agente de in ilação in tema de c r! dito . 

XII 

~ão tem. pois, fundam~nto ~lido o receio du nobre relator de 
C(UC a liberação elos congelados daria em resultado "a compra im
mediata de quatro milhões de libras no mercado livre, fazendo as
cender as dí\'isas internacionaes. sobretudo se o mesmo criterio se 
aciopta.:>se para os congelados norte-americanos, a preços incríveis 
e em· seguida a cobrança das difíerénças por acc;ão executiva ou 
ab::rtura de fallencia dos devedores brasileiros, acar.retando cer
t;.mente um crack commercial semelhante ao de 1929-30". 

De facto, para chegar a essa conclusão parte-se do inexacto 
presupposto de que o credor pago no vencimento de acc:>rdo com 
a lei bra.~ileira. ainda ccmtinua com a acção cambial para cobrar ao 
commerciante brasileiro a differença da taxa. ahrir-lhe a fallencia 
e provocar assim um crack commercial. 
. Ora. suppomo3 haver d!monstrado sobejamente 'que nenhum· 

v onculo prende reais o primitivo de\·edor brasileiro ao . credor es- · 
trangeiro. · 

· Psychologicamente .. portanto, seria mais natural a.. .hypothese 
do Sr. Cincinato Braga de que os donos dos congelad'os. se esfor~a- . 
riam pela mdhoria do camhio J:ara ad:tuirirem libras a prcço'·mai."' 
barato. · · · 

Poderia occorrer outTa co~sequencia digna de· estudo : a a?p~i-
cação dos capitaes estrarigeirôs no BrasiL · ' ·. . • 
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A liberação ·interna dos· congelado:>, em favor dos credores, é 
um problema que -precisa ser apreciado com cuidado .. em virtud-! 
de varias repercussões que· póde ter sobre a economia nacional. 

Pôr livremente á disposição de estrangeiro3 tão grande ma;;sa. 
d~ creditas internos poderia acarretar uma desnacionalização de 
nossas propriedades irnmoveis, agrícolas e urbauas, e dos Yalore~ 
mobiliarias comrr.erciaes e industriaes. 

A depressão do Ínil réis, tornando extremamente acc..:ssivei~ 
p;;.ra os estrangeiros os pnços das utilidade5, facilitaria sobrema
~~eira a compra de valores e proprie~ades. As vantagens J:ara o 
mercado cam.l_>ial são evidente:>, porqüanto só com o correr dos 
aunos os lucros de taes inversões viriam pesar na nossa halan<;a in-
ternacional d~ pagamentos. · 

.. Accresce . .que. em funcc;ão <.la compra_. os creditus passariam à 
posse dos vendedores brasileiros, o,; quae:-: certamente procurari::un 
destinai-os a novas actividades. 

Em fàce de tantas perspectivas iavoraveis, só haveria o in
conveniente de collocar o controle de certas industrias e sen·i~o:' 
em mãos não brasileiras ou do capital estrangeiro. e empregar de 
preierencia em ,·alares já creadcis pela actividadc nacional. :\ i5~o 
se. poderia talhar com legislac;ão adequada. ànaloga á que tem ,;irh1 
adaptada em outros paizes, como a Allemanha e a Rumania, no 
scmtido de .canalizar esses capitae;: congelados para novas explora
ções de riquezas potenciae:>. porque a renda nova que os proprieta
rios estrangeiros auferissem seria comperu;ada pelo augmento da 

• prqducção nacional. 
· .?.ias o. estudo das variadas formas .de liquidação do,; con;r~la

dos uos le\·aria' longe nesse voto já demasia'b longo. 

XIV 

Em conclusão, os primeiros accordos para liquidação dos · :J.tra
zados commerciaes levados a e.ffeito a 17 de Junho de 1933 ( accor
do americano)_. 29 de Junho de 1933 (accorclo eurOpC\l), ·e·ll d~ 
:J.Iaio de 1934 (accordo francez)_. não impedirarr. a forma~o de= 
novos congelados, que agora se vão liquidar com os l)O\'OS accor.: 
dos de Londres e de Washington. 

Esses ·accordos não passam de ·palliativos q\le· dão mommta
neo allivio. mas não resolvem a situação, que está a exigir um pla
no de medidas systematicas para cura definitiva do màl. 

Não ha negar que esses accordos trazem relativo desafogo á · 
pressão cambial e constituem valióso recurso r-ara as apcrturas do 
erario _publico. . 

Mas, por outro lado. curnpre lealmente confessar que au
gin-enlam a dh•ida publica, aggraz•am a sítua(ifo da. pa'rtc fi:ra · da 
HC'SSQ bolllii("O de pagamentos a Cri{llli 111110· inflação· dê credito ill- 

terno. 
Dra, não podemos indefinidamente usar e abusar d~ cr~dito 

Pl.lblico e do conjisco de capitaes por meio da polh:ca cambial t 
•d,â · desvalor.iza~o da moéda. 
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O mil réis vinha mantendo o seu poder acquisith·o interno em 
nh·el relativamente bom, mas já começa a apresentar symptomas 
&: en·iraquecimento. · . 

Chegou o momento de abandonar _a therapeutica do opio e ·da 
morphina pela dieta e cirurgia salvadora. 

Sem rigoroso equilíbrio orçarnentario, sem a re~·isão da nossa 
política commercial e sem nansfonnar as possibilidade~ ·do interior 
em riquezas reaes. nada conseguiremos na obra de restauração eco
uomica c financeira do Paiz . 

Rio de Janeiro, 18 de Setembro de 1935 - DanieL de Car.tallto. 

PROJ CCTO li. QUE SE REFERF.:O.! OS PARECERP.S 

." :\rt. 1." I:ica ;tpprovado o accordo de Z1 ue ~larço de 1935. 
cdc:urauu entr~ o ·Governo Brasileiro· e o do Reino tJnido da 'Grã
P.retanha e Irlanda do Norte. relativo á liquidação das diddas c.:-~-
m~rciaes atrazadas. · · 

.·\ rt. 2.• Re\·ogam-se as disposições em contrario." 

Sala da Commissã-, de Diplomacia e Tratados, 3 de Julho de 
1~134. - Renato Barbosn, Pr esidente. - F. N~grão de Lima .. Re
!ntor. - Leoncio Gal-.:iio. - Hugo Napoleão. - Dini:; Juuior. -
.5alics Filllo. pela conclusão. - Fdnandes Ttn:ora. - Horacio La
jcr. - Trigo de Lortrciro. - Olit·cira CoKtinho . com restricçõt:s. 

E~IP.:XD.-. ADDITIV.-. DA COM:IUSSÃO m.; l'l!I'.'\XÇAS .AO PROJECTO "D.\ 

CO.M).USSÃO DE DlPLO~i.'\ClA E TR.."-TAOOS 

Art. ·Fica autorizado o Poder Executivo a effectuar as upe• 
rac;ões de credito que forem necessarias para a execução do accor
clo a que se refert! o art. I, até o \imite ma.'<imo de. f.. 4.000.000, re
s~rv<Lnd'o do \"alor da operação a quantia precisa para o resgate dos 
titulas que se yencerem no presente exercício. 

Sab das <:ommis~ões, 6 de Ago.;to de 1935. - João- Simpli
ciu. Presidente. - fatio Guimarães, Relator. - França Filho. -
P.·dro Firme~a. - Cratulia11o Britto. - Clemente Jfcr.riani. -
vrland.o Ara11jo. - An1aldo Boslos. - Amaral Pl!ixoto Pilho. -
. ..Jbcl{Jrdo Vrrgueiro Ccsar. - Carlos Lu=. - Confoso de Mello 
Scllo. 

EM ESDAS A QUE SE R.EFI::REllt OS PARECEREs 

N.l. 

Supprimam-se. os considerandos e Jntcie-se o c:ontracto pelos 
termos: O Governo dos Estados ü ninos do Brasil e o Governo .da 
GrãhBreranha e Irlanda do ?-Jort~ aj~staram a seguinte 

Jus/ i f icaçào 

Os considerandos que precedem Õ ·accordo e que dão .a conhe
cer a politica interna_ do Governo Brasileiro com relação ãó 'cam-
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IJio, são tidos e proclamados como inocuos em face das exigencias 
c:mrractuaes. Se são materia de política interna e não têm effeito no 
contracto. é do mais elementar hom senso qm: se dillliuem do con
texto. Conservai-os. inuteis e inefiicie.ntes, a despeito de acoimados 
da atten tatcrics da nossa soberania, -é menosprezar a nacionali
dade brasileira que desce ·ao ponto de. d:clarar que tem intenc;iln d"' 
camprir os seus proprios regulamentos. - A/J,· Sa111paio. - Euri
(C Sou~a Leão. 

N. 2 

O art. 1." assim redigido: 

":\fim de liquidar o,; atraudos das di1·idas commer
ciaes con: o Reino Unido. tal como se. acha definido no ani
go XII (daqui em deante denominado,s "o3 atrazados .,, d:: con
formidade com os termos deste accordo. o ·Governo IJrasi l::iro 
31.lbtrahirá ; da . percentagem de cambio sobre o e.·-::t~rior r e-

. se rvado para as 11essidades do -·Go,·erno. uma annuid3óe de 
libras "1.200.000. a qual se fôr necessario, ao terminar o ajus
te de Junho de 1933, consoante a definição . do artigo xn ~erá 
accrescida de 11ma annuidade supplementar de E. l)53.000. .·\ 
referida annuic.l.ade, ou a somma das duas, . rderida::: .. animidad-!s. 
será. daqui em deante denominada "a annuidade ' ', passa a ser re
digido, como se segue: "afim de liquidar os atraza<los das di \'ida,; 
commercia.es corr. o Reino Unido tal como !'e acha definido no 
artigo XII (daqui em deante denominados ·~ os atrazados" J. d<! 
cunformidade com os termos deste accordo. o Go\·erno brasileiro 
se obriga a não obstar ao Bane:> do Brasii, a preferéncia da re
messa. d~ cambiaes, em pagameo·o dos ntra::adas :<ob a nórma d~ 
annuidade de f. 1.200.000. ~te.". 

] u.rtificoçõo 

O Governo brasileiro. tomando dir4ectamente a responsabilida
de das diYidas, não poderia dar-lhes preferencia de pagamento eii1 
prejuízo d;: credores n:ai:S antigos. como pela propria narurez.'\ da;; 
dividas commerciaes ; de justi((a que se fac;a. Pela emenda pror-os
ta, o Governo do Brasil passa · a responder simple::;mente çelo Ban
co do •Brasil e se compromette a não prejudicar a sna acção na.~ 1"-e
messas internacionaes. .-\ transacção r:ara gozar d: prefe r:ncia 
sú péde e dev.er ser realizada entre estab:lecimentos banca rios . 
• ·A· acção do' Governo do Brasil é !>ubski:aria e de garantia de 
credito ao -banco nacional. .4ldc -~·ampaio. Eurico S ou::a 
Leão. 

N. 3 

O. 'art. II assim redigido : 

· '~O ç;overno Brasileiro emittirá obrigações em esterlino~ a 
4 · ?V· ldaqui em deame denomil1adas "a~ obngacõe., •·) , cujo ser 
viçQ· será assegurado pela annuidade". pass: a ser redig:do como 
se; segue: "Para garantir a sua interferencia em apoio do Banco 
"do Brasil. o ~verno Bra~ileiro emittirá obrigações em é~tcrlino,s i. 
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ta:\":a de 2 7'o de juros a1muaes (daqui em deante denominadas as 
' ·obrigações". cujo serviço de pagamento ser:i assegurado pela 
CIJWII Íd ad & " . 

1 u.stificaçüo 

Com a nova redacc;ão adapta-se o artigo ás modificações pro- -
!JOSta.; ao artigo anterior, ao mesmo tempo que se b~ixa a taxa dos 
juros p:~.ra 2 'lc, como remtmer:~.ção equitativa e sufficiente, ~ 
vi,;ta das garantias forn~cidai, para uma prorogação de ·prazo de 
p~g:unento. - A/de Sampaio_. - Eurico Sou::a Leão. 

~- 4 

O ar t. IV. assim redigido: 

"O· Go,,erno Brasileiro fará todos os esforços afim de· obter; 
dentro de 30 ruas da data ela assignatura deste accordo, a quantia 
cie ! 1.000.000. que será utilizada; s~m demora, no ·pagamento em 
e~pecie de todos os pequenos atraz"ados e de uma parte proporcio
Joal dos· demais_ atra:.:ados, conforme fôr ajustado entre os dois Go
vernos contractantes", passe-se a redigir: "O ·llanco do _Brasil. 
(l fim de que este obtenha. dentro de trínt.a dias da data da assi
!;llatura deste accordo, letTas de cambio na importancia de· 1.000.000 
de _-libras. que se-rão utilizados, sem demora, no pagamento de to
dos os pequenos atruados e de- uma parte proporcional dos de
mais atra7.ados, conforme fôr ajustado entre as duas partes con
t:-actantes . 

Justifi-car;ão 

A emenda adapta o artigo ás idc!as anteriores e proscreve a 
fórma de pagamento em libras esterlinas em especie, dentro do 
terrirorio nacional. qu_e não é licito ao GoYerno Brasileiro effe
ctuar ou sequer endossar. - Alde Sampaio. - E1rrico Sou=a Leão. :. .,_ 

N. 5 

· No artigo V. onde se diz: ·" Qualquer. dívida, em moeda que não 
:<eja esterlina será convertida em e~terlina, á taxa cambial em vi
gor no dia em que a. offerta- fôr . .feita, com excepção das dividas 
em mil· réis, que ·serão convertidas á ta."a do cambio .official da 
data dos 'Vencimentos das dividas", · diga-se : -"qualquer div_ida eJl! 
moeda que não seja ester lina será convettida .em esterlina, á · taxa 
c:ambial em vigor no dia em que a offerta fõr feita, com excepção 
C!a.; divida.~, em mil réis, que serão inconyers iveis." · · 

! 11stificação 

O ac~ordo não póde prescrever du~ f6rmas de carábio,. semprc 
crr. · attenção ao que é favor.avel :~o credor; O cambio do Governo 
Hnlsileiro é o éambio oificial . Só o Banco -do Br~il, como. estabe-' 
lecimen~o auto~omo e por attenção aos seus compt:omísso~; .ptWe 
prescrever par.~cularmente fónna diversa -e· por . ella. liquidal:.Os. '=-:
rl.lde ·Sampaio, - Eurico Sou:;a Leão.·· · - · .· ,, . · . . ... 
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~- 6 

Elimine-se o artigo IX, assim redigido: 

"Os -Governos contractantes concordam em que nenhum del
Ies, em tempo algnm. discriminará contra o outro ou pessoas, ·no 
Reino Unido ou no Brasil, quer quanto á fixação e regulamentação 
do cambio, qller quanto á concessão de licenças de importação im
postas com o fim de regtJiam_entar o cambio". · 

Justificaçiio 

:\ redac~o é inc~mpleta e sem sentido. pois <ple não declara o 
complemento do verbo discriminar e pelo que se inftre do parecer
do douto Relator da Commissão de Diplo~acia e Tratados; não 
passa de uma repetição redundante do artigo VII, ao qual faltaria 
acc.rescentar que o Brasil não fará leis especiaes ~ ostentivas con
tra a Inglaterra: 

De facto, são palavras te;.,.'iuaes do parecer : 
) 

"A ultima objecção do Sr. Deputado Alde Sampaio tarnbem 
nasce de outro equivoco em que incorreu o illustrt: collega, ao 

. affirmar que .. pela clausula IX, nós nos obrigamos a não lançar 
onus algum á importação ingleza. Não é bem isto o que a clausula 
traduz. O que se preceituou· foi o seguinte: quer o Governo inglez. 
quer o brasileiro, se comprometteràm a não dar, ·um ao outro, tra
tamento di-fferente do concedido a outras · nações em materia atti
nente á regulamentação do. cainbio.'' - A ldc S(Tmp(Tio. - E11ricn 
Smc:a Leão. 

.N . 7 

.Eliminem-se o artigo XI e a· letra d do art. XII a elle re
ferente. 

Justificação 

. E~ obvio que contractos não relegados por ajuste bilateral 
continua~ em vigor. E' inutil a cleclarac;ão e não convém á Ca
mara assumir a paternidade do accordo, distinguindo-o singu
larmente entre os actos da dictadura approvados nas disposições 
transitarias da Constituição. - Al-de Sampaio. - Eurico Sotl:;a 
Leão, com voto vencido na .Commissão de Diplomacia e Tratados. 

· N.S . 

. -\ccrescente-sc onde convier: 

:1.rt. As annüidades a que. lj~ refere o arL I do ac:c:«;~rd.o se
rão pagas em moeda . nacional, feita a conversão ao cambio official 
na data ·em que se tiver de effectuar cada pagamento. 
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Justificaçiiu 

Em virtude. de decreto do Governo Provisorio, considera-se 
1;ulh qualquer estipulação de pagamento em ouro ou em determi
J>ada especie ou por outro qualquer meio tendente a recusar ou res

. tringir nos seus effeitos o curso forçado eru mil ré!s papel. 
Ahi temos um exemplo frisante. Todos os juros da divida ex

t~rn.a e..~tão sendo pagos em mil .réis papel, feita a conversão pelo 
caml:io offici;~l. (V. tahella orçamentaria do Ministerio da Fa
zenda). 

Sala das _Sc~sões. 9 de Agosto de 1935. Barreto Pi11io 

N. 9 
Redija-se a;;sim: 

:\rt. z: Fica autorizado . o Poder Executivo· a effectuar as 
l'pera:;ões de · credito que ·forem necessarias. até a importancia de . 
70.000:000$. para pagamento dos títulos que. se vencerem no pre
sente ~xercicio. na conformidade do artigo I, do alludid-~ accordo. 

Justificaçclu_ 

Em face da legislação do -Governo Provisorio (V. d.:cre
to n. 23. SOl, de 27 de .Novembro de 1933). ficou sendo con'side
r~da 11ulla qualquer especie ou qualquer meio tendente a recusar 
ou r~tringir, nos seus' effeitos, o· curso forçado do mil réis papiL 

Como vamos. então, autorizar umá operação como está no art. 
2." sug:gerido pela Commissão de· Financ;as? 

Vamos, então, pedir dinheiro pa'ra pagar parte do que estamos 
devendo? Deste modo, approvando um .accordo para amortização, 
tcremo3 pelo referido art. 2.0 o augmento da divida. 

~ depois. pelo simples facto de uma informação verbal do Sr. 
Ministro da Fazenda (v. parecer da C. de F.), não devemos, des
de logo, autorizar a operação até quatro milhões de esterlinos, 
quand.>, ao certo, não conhecemos o montante dos congelados. · 

Q accordo parect: vantajoso para o Governo Brasilejro. 
Mas precisamos conhecer essa lista de congelados, cuja orga

nizaçã'l penso não haver difficuldade, quer por parte. do Ministerio 
da !Fazenda, quer pelo Banco do Brasil. · 

N.t data do accordo para pagamento da annuidade ( 1.200 !)· 
seriam necessarios 6~.578:000$, cambio official, f. 56.315.). 

Entretanto, para a differença de cambio vou além: autorizo. a 
operaçio até 70 mil contos. 

Sala das Sessões, 9 dt: Agosto. de 1935. - Edmu11.do Barr.->to 
' Pinto. 

N. 10 

Stfl!- F.MF.l'I)A Á li:~fl1NVA ADDlTIV.A. DA CO:MMlSS,\0 llE FIN'AN- · 

ÇAS, A'O PROJECTO N. 125. DE ·1935 

Substitua~~e- p_el~ seguinte : · · . ; 
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"Art. Ficà autori'zado o Poder Executivo a ef.iectuar, por 
antecipação de receita, até o limite de 120.000 contos, as operações 
<k credito que forem necessarias para pag-amento da primeira an
nuidade a que se r efere o artigo I do :\ccordo celebrado entre o 
Brási1 e o Reino Unido da Grã-·13retanha e Jrland~ elo Norte. re
lativo á liquidação das dividalõ commerciat:s arruadas, de 27 de 
Março ele 1935. 

§ 1." A acrtuisiç.ão de esterlinos elen~ ser feita em mercado 
cambial livre. excluída qualquer restricção de preço imposta. ás 
cambiaes de exportação de mercadoria~ de producc;io nacional. 

§ 2." E m excedendo o credito autorizado· á despesa da acqui
s!ção de cambio. · o excesso será re-;en·ado p::~.ra con,;ti tui~ão d:~. se
b'lÍnda annuidade.· 

Sala das Sest"õ~s~ 10 de Agosto de 1935.- Olh:~iru Coutin.l!o: 

1 uitificoção 

F cita na tribuna. 
.A 

Convém. apenas, notar que, ao passar a "Emenda Additiva" á 
categoria de "·Projecto". como já decidiu a :Mesa. pas~ará esta 
''Sub-emenda" á categoria· de "Emenda" ao nO\'O projecto: 

::-.!: 141-B - 1935 

( 1. • legislatura) . 

Rr:dacçrio para a 3." discussão. do projecfo 11. 141-A, que au/ori=a a 
mm1dar publicar a.,· obras elo cllgcnhciro Fra11cisco Saturlli-
110 Rodrigc.r de Britto 

(Educação 45 e Finauça!i 152 - 1." legislatura) 

O Poder iLegislatiYo decreta: 

Art. 1.0 .J?ica do Poder ExeculÍ\·o autoriudo a mandar pu
blicar, em edição especial. sob o titulo "Edição Nacional das Obra5 
de Saturnino de Britto", todos o:; trabalho~. dei::<ados pelo notavel 
profissional brasileiro Fra.J)cisco Saturnino Rodrigw~.s de Britto, 
respeitados, para outras edições dos mesmos trabalhos. os direitos 
autoraes de seus herdeiros . 

Paragrapho uni co. Para a publicação · autorizada.. o Poder 
Executivo entrará em accordo com· os herdeiros do engenheiro 
Francisco · Satumino Rodrigiles de Britto, - podendo entre,."'ar-lhes 

· a titulo de compensação, pelo consentimento na publicação, seis-. 
centos exemplares da· ce>_llec<;ão dos trabalhos· editados. ' 

~\rt: ~o A Edição Nacional das Obras de Saturnino de Britto 
será d<: mil e seiscentos exemplares: : • . . : 
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Paragrapho unico. Da edição considerada, cem exemplares 
serão em papel e encadernac;ão especiaes. sendo . cincoenta para o. 
Governo e cincoenta para os herdeiros d!! Sat~rnino de Britto. 

Art. 3.• A Edição Nacional das Obras de Saturnino de Brit
to destina-se á distribuição pelas bibliotheC<~s publicas. escula~ de 
engenharia , repartições tec.hnicas e de saude publica e aggremia
c;ões de engenheiros do P aiz.. devendo o restante da edição. satis
feita a determinação do paragrapho unico do art. l.". ser e.mpre
gado na propaganda da cultura tcchnica br asileira .. junto a univer
s;dades e instituições technicas estrangeiras. 

Paragrapho unico. A distribuição da . publica<;âo realizada 
será feita pela. Directoria Geral de Infonnac;õe:~, Estatística e Di
' ulgac;~o do Ministerio da Educac;ão e S<~ude Publica. 

A~t. 4." ·Para attender ao pagamento das d~pesas com a 
edição ôa::. " Obras de Saturnino de Britto". fica do Poder ·E'\ecutivo 
autorizado a d.ispender até a quantia de cem · .coutus de réil> 
(100:000$000) . por conta da sub-consignação n. 28 .da verba t.• do 
(lrçamento vigente". 

Art. 5.~ Esta.'lei entrará em dgor na data da sua public.ação. 

Sala das Commissões, 19 ue Setembro de 1935. - Lourenço 
Baeta. Neves, Presidente. - Edgard Sa11clrrs. - Fra11cisco dt· 
Moura. - Raul Bittcncourt. - Marti11s Soorcs. - Th. iltlontciro 
(Í(- Barros Filho. - LriÍ.:; Viamza. . 

N. 266 - 1935. 

(L• legislatura) 

N.cdacçào para. discussão especial do. C111Cltda destacada. do pro
jccto 11. 275. de 1935. 1. • le-gisLai 11ra._, manda11do indu ir na 
divida passiva. eúJ. União as itr.demni.:açõt:s dccorrcutcs dos 
da.tt1nos causados 6 capital paulista tzÓ mo-z:imc,rto rtn:olu
cionario de 1924. 

(Finanças .260 - J.• legislatura) 

O Poder Legislativo decreta: 

.Art. 1." 1Fica o Poder E-xecutivo autorizado a incluir. na di
\'ida passiva da União, a ser attendida com o credito· de réis 
2.50.000:000$000 (duzentos e cincoenta mil contos de réis),' aberto 
com o decreto n_. 23.298, de Z7 de Outubro de 1933, os encargos 
apurados nas vistorias devidamente processadas de accordo com 
:~. l~i. não prescriptas e devidamente catalogadas ou rdacionadas 
pela Cos;nmissãu da. divida fluctuante n~cional, relativas aos sa
ql:es e damnos motivados pelo bombarde.io da capital de São Paulo 
durante o movimento de l 924 .. devendo a Commissão refe.rida apu
rar a. legitimidade, valor e . ul!lllais condições exigidas. 

Art. 2.• ·Revogam-se as ~isposições em contrario. 
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·· Sala da Commissão, em 21 de Setembro de 1935. - Juào S im
pi-icio, Presidente. - .4rnalclo Bastos. - AdaJ.berto Camargo. -
França Filho. - Pedro Firmc:a. - Sam11el D1tarte. - Amaral 
Peixoto Ju11ior, com restric<;Ões. - ·CLemente 1'\f'(Jria11i. - Cardoso 
de ,1t[dlo Neto. - Orlando Araujo. - CarLos Lu:. 

N. 267 - 1935 

( 1. • I egisl a tu r a) 

Proroga afé 31 de Dc:cmbro de 1936 o regime aétuaL da concessão 
de ojuda de cus/o aos membros dos Corpos Dipl-cnnatico e 

· C (msular · · 

( Da Con:. de F in. e Orç.': F in. e Ore;. 258-935 - 1." legislatura) 

Em mensagem· de. 12 de Setembro corrente, o Sr. P residen te· da 
Republica solicita seja elaborada pelo Poder Legislativo lei proro
~ndo. para o anno -d~ '1936. o regime a que se refere a lei n. 24. de 
13 de Fevereiro de 1935, que regula ·a concessão de ajudas· de custo 
aos membro,; dos Çoroos Diplomatico e Consular. 

Em 1935. a Camara anprovou a sus~ensão, . até 31 de De
T.cmbro. da execução da tabel1a de ajudas de custo a q\te se referia 
ú decreto n. lí.4Sl. de 6 de Outubro de 1926. e fi.."'tou nova tabella.. 
menos onerosa, çara vigorar durante o anno ·referido. 

E' .a prorogação rara o aono de 1936 de<;sa tabella. já exa
nünada e votada pela Camara em 1935. que o Governo solicita e a 
Commissao de Finanças aconselha,. através do projecto qt1e ;:ub
mette á decisão do plenario. 

Art. 1." Fica prorogado até 31 de Dezembro de 1936 o regi
me a que se refere a lei n.. 24. de 13 de Fevereiro de 1935, qué 
regula a concessão de ajudas de custo aos membros dos Corpos 
Diploma.tico e Consular. 

Art. · 2: ·Revogam-se as disposiçúe::li elll contrario. 

Sala da Commissão: 2 1 de Setembro de 1935 - João Sim
plicio. Presidente. - Henrique Dod.rworlh, Relator. - .4da/.bcrto 
Camargo. - Franca Filho. - Pedro Firme::a. - Samttel Duarte. 
- Clemente Maria11i.- Cardoso de ·Mello Ncto- Orlando Aratt
jcJ • .....;.:. Amoldo Bastos. - A-nraral .P.:ixoto Fillro. - Carlos Lu::. 

Lei n. 24, de 13 de Fevereiro de 1935 

.'-.';tspendt at~ 31 dr De::cmbrõ de 1935. a c:~;rcucüo da laJJclln d.· 
· aiudo-s dl!. C!Islo a . IJ"f' :çc nifcrc o decreto 11. 17.~51. de 6 .de 

Ou.tubr_o de 1926. ~ dá onlras prM!idmcios. 

Art. 1.• :Fica susnensa: até 31 de Dezembro · de 1935 .. a exe
Citcão da tabella de ajudas · de custo a que se refere o decreto -n_ 
17.451, de 6 de Outubro de ·1926. 
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Art. 2.. • .Durante esse período, os funcdonarios diplomaticos 
e os consulares receberão, afim de seguirem para. seus postos, o 
qua ntitativo das passagens ·símples de primeira classe, e uma ajuda 
"ót> custo, de accordo com a seguinte tabella: 

Embaixador .......... . ..... . 
.;.\1inistro de l. • classe ... ~· . . . 
.Minis.tro de z.o. classe ....... . 
1." Secretario . ...... ......... . 
2." Secretario .. . . .... .. . .... . 
Consul Geral ............... . 
Consul de 1." classe ......... ,.. 
Consul de 2." classe ......... . 
Auxiliar de co~sulado ........ . 

Fa.pet 
18:750$000 
15:625$000 
12 :500;$000 
8 :333!ji3UO 
6:250$000 

11:666$700 
8:333$300 
6:25~000 
3 :125$000 

Art. 3. • Revogam~se as disposições em contrario. 

Senhores )1eritbros da Camara dos Deputados: 

Han~mlo necessidaÚe de q~e seja regulada, durante . o .anno d~:. · · . 
1Y36. a concessão de ajudas de custo aos membros dos Córpos Di~ 
l'lomaticos e Consulares, solicito neste sentido as necessarias pro
videncias do Poder Legislativo para que seja elaborada uma nova 
lei prorogando, durante o anno proximo, o regime a que se refere 
a lei n. 24, de 13 de Fevereiro ultimo. 

Rio de Janeiro, 12 de. ·Setembro de 1935. 

G.ETI.il.IO V.-\RGAS. 

EXl'OSlÇÃO DE :MOTIVOS 

•. .A Sua Excellencia o Senhor Doutor Getulio Vargas, Presi
d~nte da Republica. 

Senhor Presidente. 

A lei 11.. 24, de 13 de !Fevereiro ultimo, suspt!lldeu a t::Xecu~-ão 
ta tabella· de ajuda de CUSto a que se refere o decreto n. 17.451, de 6 
de Outubro de· 1920; e regulQu a concessão de quantitativo . para 
CjUe. os ~bras dos Corpos Diplomaticos e Consular .sigam. ·para 
os seus postos. 

2. Essa lei, · de caracter provisorio, vigor~·rá, apenas, até 31-
de Dezembro do corrente anno. 

3. Por esse motivo, rogo a Vossa Excellencia solicitar da. Ca-. 
mara dos Deputados a elabor.ação da DOY?- lei prorÕgando durante o 
anno d:! 1936, o regime- a que se refere a lei n. 24, de 13 de Feve-
reiro ultimo. . · 

Tenho a honra "de rénovar a Vossa Excellencia •os proteStos·. 
do meu mais -proiundo respeito. - José Carlos de Jfa_cedo >Soa,.cs •. 
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N. 268--1935 

( t• legislatura) 

{.fl.'tlta do pagamento de al·nguel os funccionarios que, por seus cor
go.s, rúidam em .{J'roprios da União, com substil14livo da 
Co,nmissão de Fina,~ça.s e Orçamento, c parecer contrario 
da Commissãa de Can..rtituição c Justiça. 

(Proj. 171 , de 1934 - Fin. e Or. 16 e Justic;a 10 - 1." leg.). 

Supprime o proje~to a quota de aluguer cobrada aos funccio
::;:. ríos do Ministerío da Viação que. "em. virtude de suas fnnc
çf,es, "residam nas respectivas repartições". 

A douta Commissão de Constituição e Ju;;tiça opina pela re
jeição do projecto porque: 

a) :são de boa JI!Oral administrativa os dispositivos em v igor. 
c1ue mandam cobrar do funccionario um alugUer c::>rrespondente. 
á área que voluntariamente occupe -em p'redio alugado pela Nação 
ou a esta pertencente : 

b") aggr~v~ a desigualdade exist-ente 1..btre funccionarios, com 
t: privilegio, quê consigna aos do ·Ministerio da Viação. 

Na. Estrada de Ferro Central do Brasil vigorava o disposto 
110 decreto n. 13.940, de 25 de d~embro de 1929, artigo 181, que 
determinava residissem em proprios da Estrada o~ funccionarios 
ttesse artigo enumera-dos, mandando abonar-lhes quota para alu
guer de casa,_ se a Estrada não disrüzesse de edifícios que ~he~ ser·
v:ssem de ·moradia. Igual concessão vinha ~bem expressa no 
rcgulan~ento de 1911. arts. · 11.2 e 113. 

O decreto n. 19_.815, de 30 de ~1arço de 1931. revogou esses 
~ispo:;itlvos. estabelecendo as seguintes r~gras : 

a) só poderão . occupar casasd a Estrada iunccionarios efie
ctivos .e quado em. serviço : 
· b) os empregados da Estrada, que occuparem casas a esta 

pertencent-es, pagarão o aluguel correspondente a 4 % do . valor 
das mesmas ; 

c ) a directoria fará avaliar todas as casas· e providenciará 
S(.•bre o "desconto em folha das importancias correspondentes aos 
tespectivos aluguer es. 

Esse o r egime -em vigor na Central do B rasil. 

. N o Departamento dos Correios e T~legraphos. ·a ma teria está 
d:scipli_nada pelo decreto n. 20.859, de. Z6 de .Dezembro de 1931, 
qu_e estabelece : . 

Arl· 154. Os chefes d~ succursaes, agentes · especiaes. age!l-
··tes de 1. • e 2.• classes, e encarregados de estac;ões isoladas poderão 
·residir no mesmo· edifício ou predio occupadn pelos serviços a seu 

·:': cHgo, quando. sem prejui:w destes, houver -elipaço disponível e 
. c:.pr9prié.do, não podendo exceder de dois terços da área util á Jlarte 

· ~ .. q~-~ . ~e;D--if "dé --~~~ad~ ·aº f1,1ncc~nario. · · 
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§ 1.~ Quando o predio iór alugado, o funcci~nario qu~ nelle 
r~sidtr pagará ·so ~ do aluguer, não podendo, porem, essa 1mpor
tuncia e.."<r.:eder da correspondente a 15 o;0 dos seus \'t:ricimentos. 

§ 2.0 Quando o predio for proprio nacional o fun~ionario 
pagará a importancia correspondente a 10 % dos seus vencimentos. 

§ 3.y .Quando os serviços_ e~th·er~:m install~d~s e~n p:edi~ ce
dido gratuit'.Lrnente, o funcctonano que nellc restdlr nao f1cara su
jeito ti pagamento algt1m . 

.. § 4." Quando, por nec<:ssidade absoluta do serviço, for im
prescmdivt:l a morada do age1~te ou encarregado da estação no 
me.->mo prcdio em que estiverem · installados os serviços, a nenhum 
pagamo:::mo .ficará obrigado o funccionario, desdt: que e~sa nece.s
s:dad~ seja reconhecida em portaria do :\linistro, mediante propos
ta justificada pelo director geral, tomando-se obrigatoria., neste 
caso, a. morada do agent<: ou encarregado da estação no mesmo 
J:rtdio. 

Art. 155. ·_ Os pa~ntentos a . qu~: 'se refÍ!re o artig-~ :mterior se
rão ieitos mediante desconto~ em foíha. 

Paragraphu unico. . .-\ receita arrecadada. em con:;equencia dó 
desconto a que se refere este artigo ser ;i classificada como ·'des
]Ksa a ammllar " dentro do mt::.: no credito rcspecti I'O. 

:\rt. 156. :\ luca.c;ã.o de predio,; para os íõer\!ÍÇOs nos centros 
suburbanos restringir-se~á, tanto quanto possível, a área necessa· 
na á iostallação e á execução dos serviços, que deverão ficar .iso
i:>.dos e independentes de acti\-idades estT,:anhas. ;\ installação dos 
st'rviço.s preterirá, em quaesque:r circumstancias, as con\'eniencia:; 
Ôt! resiucncia do funccionario imeressadp; c o fuccionai-io que., em 
qualquer te.mpo, estiver utilizando área reclamada para installaçào 
Ot- no\'OS serviços, dever:'!. desoccupal-a ou .mudar-se do pr~dio, den
tro do prazo que' lhe fôr· detenllinado." 

Assim, denrro do mesmo )ilinisterio, é differente o regime a 
que e.;tão subordinados os íu11ccionarios postae,;-t-elegraphicos ·e 
os ferroviarios . · · 

,.0 disposith·o concede n:sidencia. gratuita ao funccionario, por 
II<!Ct:ssid~de absoluta do se:n·iço, não é, portanto, e.."tensivo a todos 
I)~ fum:cionarios do Ministerio, mas sômente aos do D. C. T. 

Convem, pois, manter as · regras prohibitj\·as constantes do 
ultimo d;:creto citado, com a excepçâo indicada, extende.ndo-os a 
todos os ftmccionarios. 

QuaJJto ao desdno que st: de.va dar aos proprios nacionaes, a 
~ommíssão opinar-ei. em out-ra processo . 

.Ao projecto apresenta a. Commissão o !;eguiT1te substitutivo: 

. I•ROJ F.CTO -

.-\.n. f.• · Ficam extensivas a todos o~ funccionarios do ~Iinis
terio . ~- Viação as regras constante.~ dos artigos 154 a. · l56 do -de:-' 
ereto ri. ·20:856, de 26 de Dezembro de 1931. -· 
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· Sala da Commissão. - João Simplicio, Pr~dente. CqrAqs 
Lu:, R~::! ator. - f oão Guimarii.cs. - Frunça Flilz:o.:_._._ , fcd,·o f~~: 
1;:e.::cr. - ·- Clcmcmle ll.fariani:- .Cardoso de !\i[cllo Ndo~ . -:: Abclut'-. 
~~ Vcrguciro Ccsm·. :~::;~ · · :!; , ~." · 

LEGlSI~'\~ÃO CI1'AUA :; ·· ; 
... ~ . ,: ''lo .••. -;o;.·. o-~·~ . ~ 

. ·· : i"OI f""· · , . 
Decreto 11. 20.856, d~:: 26 de Dezembro de 1-g.~~;~; .. : · ~ · · 

Art. 154. Os c:hefe~ de sucéursaes, agente3 ~speCla~, agen
te!> d~ 1.• e 2: class~::s e eucarregados de estações isoladas, poderão 
residir no m-esmo edifício ou predio occupado pelos serviC<os a 

. seu cargo, quando, sem prejuízo . destes, houver espaço disponível 
e apropriado, não podei1do exced·er de doi~ terços da área util a 
parte que ser vi r de morada ao funccionario. 

§ 1." Quando o . predio fôr alugado, o funccionario que n~lle 
residir pagará :SO % do aluguer; úão podendo, porém, e~sa i~por
t~mcia ~xceder da correspondente a 15 o/o dos seus vencimentos. · 

§ 2.Q Quando o pr-edio "fõr proprio naCional o funccionario 
pagará a importancia correspondente a 10 % dos seus vencimentos: 

§ 3." :Quando os serviços estiYcrem installados em predio ce
dido gratuitamente. o .íunccionario que nele'e residir não ficará su
jeito a pagamento algum. 

§ 4." Q uando. por necessidade absoluta do. serviço, .for im
prescindível a morada do agente ou encarregado de estação no 
mesmo prédio em que _estiverem installados os seryiçós. a nenhum· 
pagamento ficará obrigado o funccionario, desde que essa necessi
dade seja reconhecida em portaria do ministro, mediante .propos.ta 
·justificada pelo . director geral. tomando-se ob.rig~tocia..." nésté 
c;,so, a morada do agente ou encarregado da esta~ão no mesmo 
predio. 

Art. 155. Os pagamentos a que se refere o artigo antcr!or 
::crão feitos mediante descontos em folha. 

Paragrapho unico. A receita arrecadada em consequenda. do 
desconto a. que se refere e.->te artig-o será classificada como "dés· 
pesa a . annullar" dentro do mez no credito respectivo. 

Art. "156. A locação ele predios para os serviços nos ct:ntros 
suburbanos restringir-se-á,- tanto quanto possível, á area neces,;aria á 
installação c á. execução dos serviços, que de'-:erão ficar isolados c 
independ-entes de actividades estranhas. A installação dos ser:vic:;os 
preterirá. em quaesquer circumstancias, as com·eniencias ·de res i
dcncia .do funccionario interessado ; ~ o f.ú!lccionario -q~e. · .. eni 
qualquer tempo, estiver util izando área reclan:ada p_ara. installac;ão 
<!e novos serviços, deverá desoccupal-a ou mudar-se do predio, de ntro 
dei .prazo· que lhe fõr determinado. · · 

p,,nECER DA coMMiss.>;o ne J lllõ'tlÇ."\ 

Rdufori.u 

. ·. ·D~z< séntú>res deput~d.os aprese!"ltáram em ses:;ão de 16;~ d~: 
:N"ovembro .. de 1934, á Asscm.~léa ... Le!rislatiya,; o .. P;ojecto que to, 
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mou o hrimero '.:t7r, "supprimindo a quota ora cobrada a titulo de 
alugut:l, aos:f#.cjonarios do Ministerio da Viação· que, em virtude 
& suas 'fütícÇões; residam nas respectivas' repartições". . . . . 

Just1ficando o projecto allegam que até 1930 .os funccionario;: 
4ue por .seus cargos, eram obrigados a residir nos proprios fe
deraes, onde exerciam as suas funcções, nada pagavam de alu
guel _'~em. 1'931, entretanto, achou o Governo Provisorio de, pelo 
Decreto 20:646, de 15 -de Janeiro. sobrecarregar a esses funccionl
rios com o desconto de 20 % de seus vencimentos . para auxilio 
de5se :tiuguel, perc~ntagem essa reduzida depois, para 15 % ~· . 

. ·.n:íten que ·"nesse · caso estão taxativamente comprehendidos 
os tiihtciQmrios dos Correios e Telegr·a.phos; e que desconto em 
seus vettêimentos, para tal fim, soffrem, tambcm, os lnspcctores, 
Almoxarifes, Agentes, Mestres de Linhas e Feitores da E;strada 
de Ferro Central do Brasil": 

Concluem, finalmente. que a medida proposta melhora a situa
ção desses· funccionarios, salientando que os pred~os não são pro

. pria.mente occupad·os pelos empregados, pois que .essa oc.c.upação de-
r:va c.la prop~ia Repartição: · · 

,. Pa.recer 

Como se vê do,s termos do Projecto, eUe visa isentar do paga
mento de aluguel', aos funccionarios de determinado Ministerio, o 
da Viação, que, em virtude de seus cargos residam·· nas respecti-
vas ·Repartições. · 

Na justificação que acOJlll)ailha o Projecto, os -illustres signa
tarios dão o texto do Decreto n. 20.646, de 15 de Janeiro de 1931, 
ou de qualquer de seus artigos incidentes na materia do Projecto. 

Cumpre salientar que o .Deet'eto citado com a data declarada na 
justificação, não existe na Colleêção U.us Decretos do Governo 
Provisorio. Certamente · queriam se referir os doutos prolatores ao 
Decreto n. 2D.643, de 11 .de Novembro de-1931,· revogado já. pelo 
que approvou o Regulamento do · ·Dep'a.rtamento dos Correios e 

. Telegraphós: _ . · 
• · · Mas, ·do estudo feito, concluo que ·se intenta ·revogar o De-
· ereto n. 19.815, de 30 de Março. de 1931· e· o art. 154, do Decreto 
n. 20.859, de 26 de Dezembro do mesmo anno. 

Dispõe o primeiro que os empregados da Central do ·B-rasil .. 
de qualquer .categoria, que occuparem casas ·da Estrada, -pagarão 
o aluguel correspondente a 4 % do valor da mesma. 

Estabelece o segundo; no art. ·154 e· seus paragraphos,. que· os 
. chefes de suecursaes, agencias especia.es, ag~es ·de La e .z:• clas

se~< e encarregados de·estações isoladas,· que residam· no · mesmo:~di~ 
fi cio ou predio occupado pelos ser-yiços a. se.u cargo, pagarao ·.50 % 
do alugu-el se o predio fôr alugado · não podendo. esta percentagem 
exceder a. 15 % dos. v~ncimentos· do funccionario; e· 15 % dos 
mesmo~ vencimentos, se o pre~o fôr provvio nacional. . . 

São e~tes os Decretos em vigor rro Ministerio da Viação,· clisci-
P.linadores da materia. . 

· Cumpre sa.:lientar que trata-se aqui de moradia · facultativa, 
•Jie~ittida ·p~a . lei quando, sem prej~jzo do serviço prestado no · 
.predto houver espaço dis~niy~l -~ apropria.do, não · e'xeeden~e ::..de 
dois ·terços da área util ao ··JDêsmo· ·ser:viço. . . . .. . , .. 
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Sendo imprescindível, por necessidade ·absoluta do servi~o a 
moradia do ~ente encarregado. da estação no mesmo predio em 
que estiver-em installados os serviços, a nenhum pagamento fica~ 
~á obrigado o func:cionario. ( Dec. 20.859, art. 154 § 4.• . . 

As razões que dett:nuinaram as disposições em vigor são de 
hoa moral administrativa. cobrando do funccionario. que voluntaria~ 
mente occupa um predio alugado pela .Nação ou proprio nacional 
um a1ug'l,lel correspondente á ·af'ea que 110 memo reside. 

Assim, nãq vejo conveniencia de qualquer .ordem que autorize 
a approvação do 'Projecto n. 171~1934 que nem sequer corrige a 
desigualdade existente no assumpto, antes a aggra,-a com o pri~ 
vilegio que ve.m dar aos funccionarios do Ministerio da Viação. 

· Sala das n:unÍÕI!S da Commissão de Constituição e Justil;a, 
. t:m 30 de Maio de 1935. - Waldemar Ferreira., Presidente. - Do
mingos V ieira, Relator. - Levi Carn~ro. - · Corlos Go·mes clt 

· Ulivrira. - Artlrztr Son/o.r. - Deodoro .dc Mendonça. _.:.. AscaniiJ 
1ubino. . · 

PROJECTO 171 DE 1934, A QUE 3E REFEREM M PARF.CI;!lF.S 

O Poder Legislativo decreta.: 

Art. 1: ·Fica supprimida a; quota ora cobrada a t itulo de .alu
·gnel, aos. funccionarios do M.inisterio da Viação, que, em vinude 
de s·uas fuucções,· n:sidam nas respectivas repartições. 

Art.. 2." •Revogam-se as ·disposições ~· contra rio. 

S. S. em -14 de Novembro de 1934. - . (a.) A.ccurcio Ton·es. 

O Sr. Presidente - Está- finda a l-eitura do E;xp~diente . 

. Tenho sobre a mesa -e vou submetter a votos o seguinte 

· REQUERIME=-To 

pe,.·endo chegar ao Rio de: Janeiro Guilhernli! Marconi, deno
ntÍitoidO o "•Magico -do Ether". por ter alcançado as mais surpre
headentes realiZações dos tempos moderuos, peço a V.· Ex. seja no
meada uma commissão, que em nome da Ca,tuara dos- Deputados, 
por occa.sião do seu desembarque, transmitta. ao sublimado scien
ti~ta as honras e alegrias que nos proporciona a sua visita, a:ssitr. 
~;omo o desejo que todos temos de que S. Ex.. sinta~se feliz em ·terra 
h:-asileira.· 

· Sala das Sessões, 22 de Setembro de 1935. - .Renato Barbosa. 
- Cllrisost.omo de Oliveira. - Xa'llier de Otit•cira. - Ascanio Tu~ 

· .t ino. -.-. Gomes Fi!Tra:: .. - Salgado Filho . 

. Appro,.·ado. . 
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O S:r. Presidente - •Nomeio para constituir a Commissão 
cs Srs. Re.nato Ba.rbo~, ·Chri~ostomo de Oliveira, Xavier de Oli
veira, Caméiro de Rezende e .Gomes Ferraz. 

Ha ainda sobre a mesa o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeremos que se lance em acta um voto de. profundo pe:sar 
pelo fallecimento do illustre Riograndense marechal Pedro de 
Castro Araujo, que, durante a maior parte de sua· util e. digna 
t:xistencia. prestou relevantes serviços á Patria, instruindo gera-
c;ões de officiae~ do nosso glorioso Exercito. . 

Outrosim, requeremos que se. telegraphe á familia do saudoso 
cxtincto e á Escolá Militar. communicando o YOto da Camara e 
que esta se faça representar por uma Commissào de Deputado!' 
t~as c~rimonias . funebres que se realizarem. 

Sala das Sessões. 23 de Setembro de 1935.- SaJ.g~do Filho.~ 
,\ttario dt: .'ltforaes Ptli':.,a . - Thompson Flores Neta.- Renato Bar
bosa.- Nicola.u V"g11eiro. -Frederico Wolffenbl~fti!l.: - G(fflze.<: 
FN'ra:: . .:_ A.scanio T~tfoiM. 

O ST. Salgado Filho - ( f>i!l<t ordem) - Sr. Pr~sidente. as 
manifestações de ~ar que o requerimento propõe á Camara para 
o marechal Castro Araujo não representatn. apenas. homenagem 
ao Exercito Nacional, · mas, tambem, · rever-encia ao i Ilustre educa
dor t:iograndense, educador de grande numero de gera_ções que 
passaram pela Escola ;\filitar, da qual foi um dos dignos docentes,· 
ãeixando em cada alumno um amigo e um admirador. 

Penso não ·ser demasia. mas, ao contrario, -acto ·de justiça. 
lance a. Camara, na acta de hoje, voto de profundo pesar pelo des- . 
aJ~parecimento dessa. grande figura de militar e educa'dor, e appro
ve_ as demais homenagens solicitadas. (Muito ól7m}. 

O Sr. Domingos Vellasco - (pl'la. tJrdl'm} - Sr. Presi
dc:nte, pedi a palavra para t ra:-.ter ao conhecimento da Camara o 
r.~.inte telegramma .. que recebi de Uberlandia, ;:'\1inas Geraes: 

"Associação operaria de Uberlandia inte rmedio vos
sencia protesta energicamente contra prisão Genny Glei
zer pede sua liberdade immediata. - Presidente, O.r:aias 
Netto de Siqueira~·. 

Le..-ando ao conhecimento da· Camara e · do Pa.iz o telegrain
~.a que acabo de - lér .. ·deseJo, - Sr. P:r;-eyi.den_te, -protestar contra o 
descaso que votam- a.os~l*-did_o~. qe informaçõ~ .. aqut approvado~ os 
Srs. :Ministros de Estado. · · · 
. Ha cerca de oito dias, a Casa íormulati um requerimento de 

. ~nformac;ões sobre :1. prísão de. Genny -Gleizer; até esta data. entre· 
~mto, os ~rs. Depula.uos não sabem os moth·os pelos quaes· foi a 
mesma det1da. ·Esse descaso mais a~-ulta, (!Uando se trata d~ nítida 
violação da ~arta de 14 de Julho. 
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Realme-nte, o art. 113, n. XXI, declara que: 

"Ninguem será preso senão em flagrante dclicto, o~ 
por ordem escripta da autoridade competente; nos casos 
e:'l:pr~ssos em lei. A prisão ou detenção de qualquer pes
soa será immediatarnente communicada ao juiz compe
tente, que a rei<L'Cará, se não fõr legal, e promoverá, :;em
pn: que. de direito, a responsabilidade da autoridade co
actora". 

Geny Gleizer, comtudo, ha cerca de 60 dias :;e encontra presa 
e, até este momento, o Sr. ministro da Justiça não se deu ao traba
lho de r-esponder ao pedido de informações da Carnara, nem me 
cnnsta haja qualquer juiz recebido a communicação de que trata o 
<lispositivo constitucional. 

Era o que tinha a diz~r. (J1luilo b_cm). 
. . 

.O ·sr. P residente ·- Em consequencia do requerimento 
approvado, relâtivamente ·ao fallccimemo do .Marechal P~dr-o de. 
Cástro Araujo, devo no~ear uma commissão que represente a Ca-
mara nas homenagens funebres. .1 • 

· Essa commissão se compõrá dos Sr~ . .Oep~,ttado:; Salgado ·Fi
lho. Moraes Paiva, Thompson Flõr~s, Nicolau Vergueiro ·e. Gome~ · 
Ferraz. 

O Sr. Vandoni de Barros (Pela, ordem) - O Sr. Depu
tado .P.once Filho .leu, ha dias, nesta Casa, um telegramma de cor
religionarios seus, denunciando ·\·iolencias e perseguições qüe e,;
tavam sen"do praticadas pelas actuaes autoridadtS municípaes da ci
dade de Tres 'Lagoas, no meu Estado. 

Poderia desfazer immediatamente egsa:s affirmac;ões,. poi~ co
nheço o cara~ter, a linha de conducta e degancia ele attitudes do 
Dr. BTUllo-Garcia e Major Sallés Accioly, respectivamente Prefeito 
e Delegado de Policia daquella futurosa e linda cidade matto· 

· gro~cnsc. 

O SR. GENERoso PoxcE - Homem sabidamente ,·iolento. V. ·Ex. 
t1ão o pode contestat . .. 

O SR. .YANDONI DE BARR-OS - Não quiz íazel· o, no 
crntanto, muito a proposito, esperando que de Já ·viessem esclareci
mentos a · respeito. 

. .Dos varias telegrammas vindos de lá, \'OU ler apenas ttm en
<lerec;ado ao Senador Villasbas. 

"Tre..c; Lagõ-3;s, 19 - Li cooJ espéU1tO ;declarações 
deputado Ponce sobre perseguições aqui em Tres Lagôas . 

.Obsequio protestar junto ao Governo clamorosa 
· mentir~ Desafio deputado Ponce. concretisar factos. Sau
dações . . Bruno Garcia, Prefeito." 

o· Sk. GL.lll.E:KOSO PoNCJ; -~ Não- fiz declaraç~: procedi, :tpe
r.asr á leitura de um .tclegramma. Por ahi verá a Camara a idonei
dáde desse cidadão: attribuindo-me declara<;ões que não fiz. 
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O Sr. Vandoni de Barros- As aHirmac;ões do telegram
n.a lido pelo Deputado PQnce não passam, portanto, S r. Presiden
te:, do velho, sediço e já desacreditado processo de que rnuitos lan
<;<Lm mas no sentido d~: armar effeito perante .a opinião publica. 
( Muito bem) . 

O Sr. Presidente - Vou dar .a palavra ao primeiro orador 
inscripto na hora destinada ao Expediente. 

Tem a palavra o Sr. •Deputado Xavier de Oliveira . 

O Sr. Xavier de Oliveira - Sr. Presidente, venho, neste 
instante, continuar palavras que aqui inesnio, desta tribuna, proferi 
na sessão de 21 de ·Março do anno transacto, falando a,os consti
tuintes de 33"134. 

·Referia-me. eu, então, ao grave proble~a brasileiro, que é o 
que diz respeito á infancia abandonada de todo o ·Paiz. 

Punha de manifesto o que· é noto rio: que a creança, se não · 
constituía, como não constitue .- digamos - até hoje, um ente 
desprezível pã.rá o Estado, representado por todos o~ seus gover
nos, do lmperio á Repu\Y.ica; constituiu sempre, c .constitue ainda, 

·pelo menos, um ente desprezado, não só pelo governo, senão tam
bem, infelizmente o digo, pela sociedade brasileira. 

Justificava eu, naquella occasião, Sr . .Presidente, emendas que 
trouxera á consideração e ao estudo do:> constituintes de 33134. 
constituintes que, encarando o problema do ponto d~ vista ~ra.si
lêiro, do ponto de vista local, especialiT.ado, em face das nossas 
condições intrínsecas-, deram-lhe a logica solução então pleiteada, 
vi~to que hoje faz parte da nossa Constituição, inscripta· que nella 
está em seu art. 141, além de ~ outros inciso:o; .do pacto de 1ó 
de Jullio. 

Fiz. então, Sr. Presidente. o que vou repetir agora : um paralle- · 
lo sobre a mane1ra: como era aborilado o problema. da creança no 
Brasil e na.s nações urganizadas do mundo, pelo menos, . naquel
las que parecem marchar á frente- da civilização. E' desoladora par:.. 
nós a comparação, e tanto mais quanto acredito que se póde medit 
o gráo de dvilizaçào de_ um· povo pelo gráo de assistencia e pelos 
cuidados que dedica á sua infancia. (1vluito bem). 

Re-ferindo o que, a respeito da mesma questão_. tem feito a.s na
c;õe:; organizadas do mundo dito civilizado, entre ellas, na -~rente 
das demais eu collocava então, como novamente o faço agora, a 
Belgica, os Estados Unidos, a Suissa, a Inglaterra; a Allema nlta ·e 
a ltalia e, deste lado do continente americano, o Uruguay, a Ar
geutina e um pouco o Chile,. para mostrar ben1 o contraste frisan-. 
h:, o "contraste flagrante que o Brasil ap~esenta. em face . dessas na
ÇÕf:S b~ organizadas, dessas nações, cujo grão de civilização pôde 
bem se medir, repito, pela.. efficiencia, pelo cuidado,. pelo carinho 
com que -cuidam do problema de sua infancia, isso que constitue 
a propria cellula das nacionalidade.s . 

O SR. TEIXEillA -LEitt- O Uruguay é um exemplo patV- o 
Brasil.neste partic:ular .. · . . · . . • " . 

· O SR. XAVIER DE OLJ;VEIRA ~ Diz .JPuito bem. o .. npbre 
DE:putado Sr. Teixeira Leite, e seu aparte vem de modo a que eu 
rossa fazer referenda .á ultima grande lei uruguaya. sobre a infan-
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cia, o " Codigo del Nino", votado ainda o anno passado, referen
dado e posto em .execução, creio, que no mez de julho ultimo. 
· Este tra:ba.lho, que aqui ten)lo em mãos. e que muito honra. a 
cultura do nobre ·povo oriental, pode-se dizer que consigna o que de 
mais adeantado existe no mundo em relação á creança, sem des
prezar a observação propria, sem desprezar a grande experien
cia que têm os seus notaveis especialistas no assumpto, cá frente dos 
quaes está a veneranda figura do professor Morquio, sabia. pedia
tra· americano, cuja projecção se dilata pelo mundo afóra, através 
das .1\mericas, com o fulgor e a benemerencia de quasi meio seculo 
.ãe actuação em seu paiz em prol da creança. 

E' um modelo, é um exemplo para nós, o que agora ali se faz 
rrcste terreno da infanc.ia, naquelle pequeno paiz de grandes ho
IUens, que· é o Uruguay, o qual, quando o permittiam as suas condi
ções finànceiras. tinha como organism.o de seu governo, nada mais 
nada menos, que o Ministerio da Crean~a· - ~ "Ministerio dei 
Nino" - presentemente extinc.to,· possivelmente, em face das cozi-

. d;ções · momentaneamente . precarias das finanças do governo do 
n"bre povo irmão. 

Prosegui, então, Sr. Presidente, fazetdo considerações sobre o 
problema na Republica Argentina, onde elle · ~ visto com a altitude 
c: o senso de patriotismo que bem caracterham os· filhos desse gran
de paiz irmão, e, transpondo os Andes, chegava até o Chile, a respei
lo ·do qual fiz apreciações sobre o Ministerio ali chamado do Bem 
Esta-r Social; o qual visa, sobretudo, a eugenia do seu povo, a euge
nia ·que ha poucos dias, foi tão malsinada desta mesma tribuna por 
mustre colle.ga, ao qual, naturalmente, terei de responder em . outra 
c;pportunidade. 

O SR. EMLLio DE M:AYA- V. Ex. permitte um -aparte~ 
O SR XA VI~ DE OLIVEIRA - Com touo o praze10. 
O SR.. EMIUo DE MAYA - V. Ex. faz muito bem em 

apontar, -como. modelo, em·materia de defesa á creança, o -Uruguay 
c: a Argentina. Eu proprio, quando estive. naquelles dois paizes, ha 
cerca de quatro .annos, além dessas organizações destinadas á pro
tecc;ão da infancia, verifiquei cuidados muito mais extensos nas .ca.: 
pitaes. Em Buenos Ai're's, por exemplo, o governo, quando con
struiu o edifício dos Correios e Telegraphos, destinou todo um 
andar .para que as funccionarias que ali trabalham deixassem seus 
filhos, os quaes ficavam entregues aos cuidados de amas especial
DJente destinadas a esse fim. São mi_!lucias interessantes, pelas quaes 
poderemos avaliar a preoccupação do Estado com a creança. 

O SR. XAVIER .]).E OLIVEI•RA - Peço i Carnara fixe bem 
o aparte do nobre representante de Alagõas, poT'que elle vem em 
apoio da. these que aqui venho defendendo e que pretendo conti-
nuar a defender talvez ainda por muito tempo. . 

-Mas, dizia eu que, transpondo os Andes. e falando da obra 
do Chile, accemuei bem que a pequena nação andina, naturalmen
~ tem que fazer sua propria defesa melhorando seus homens. ca-

- pital' humano, e · càpitil economico, da mais .alta importancía para 
·ttia, por ~sso qu-e 'lhe é· impositivo· fazer pela melhoria da sua raça, 
se a..-;sim ·me posso expressar, aquillo ·que lhe .não é possível c.onse

.gui_r_ p~la qÚantidade, pelas notarias condições que Jbe são proprias . . 
' Ao estudar a grande 'questão _nos Estados Unidos tive a atten

:<;ão. desp~da para as alta.s prcoccupaç&s do GOverno e dn Povo 
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para tudo o que se re.laciona com a. assistencia, á infancia daquelle 
Paiz: · . 

!Feriu-me, então, a curiosidade o . facto de ~ncabec;a.r a · gt:ande 
c~mpanha err. favor da reforma da chamada Child Wclfarl! Laws, 
o Secretario do Trabalho do governo do senhor Calvin .Coolidge, 
C!Se gran(1e e.stadi~ta qne C: o senhor James Da:vis. 

Essa iniciativa como que preparou o advento da acção incom
mensuravel de Hoover, o grande presidente, denominado o. "anjo 
protector" da · infam:ia americana, depois de ter sido chamado o 
''salvador da creanc;a russa", por occasião da Grande Guerra. . . 

. Referia eu, então, Sr. Presidente; que. naquelle paiz, em tra~ 
b;;.lho organjzado de accordo com as estatísticas levantadas pelo 

. serviço de assiste.ncia á infancia, por assim dizer, dirigido, em 
pessõa, pelo proprio Presidente da grande Republica do Norte, se 
havia cheg;ldo a conclusões que o1en:c:em por nós ser fixadas. Ten
tando pôr de manifesto a importancia do problema, fixei bem a 
convicção dos seus estadistas, de qué, . na melhoria da infancia 
americana. éstava a solução unica para a forrr:ação t:ugenetica. de 
seu povo e · para o desenvolvimento do grande paiz saxão, que é 
hoje um modelo de ·organizáção para o mundo, · no que çliz com o:> 
problemas de assistencia social. 

Chamo a attençào <tà Camara para e;;se facto para que, me
dindo ella as condições e os recursos economicos publicos e priva
dM dos Estado.s Unidos. faça. a comparação com tudo aquillo que 
não temos, neste ramo da publica administra<;ào. Em verdade, nada 
possuímos, que possa sequer merecer a denominação dê assistencia. 
~ infancia, eugenia. defesa da creanr;a_. defesa da rr.ãe, defesa do 
po\·o, visando a formação da .nacionalidade. 

_'\ffirmava eu. então, Sr. Presidente, que por esse notavel tra
balho do. governo americano se verificava que áqueUe tt:Dlpo, ha 
cerca de seis annos. existiam naquelle paiz quarenta e cinco mi
lhões de criançac;, das quaes, apenas trinta e cinco milhões razoa
velmente normaes. Restava, portanto, a quota formida:vel de nada 
menos de dez· milhões de anormaes, e isto, de accordo com estatis.,. 
ticas veradadeiras, porque organizadas por technicos. naturalmen
te especializados no assumpto; e. mais ainda, porque soh a imme
dJata direcção do proprio Presidente da Republica. que foi, igual-, 
mente. o direc:tor. o aniii!ador, o e.xecutor integral do grande certa
me que deu nova e mais · completa organização aos serviços da 
c;-iança na grande nação do Norte. 
· Bem razão. pois, tem o nosso ·illustre e eminente collega., 
Sr. Tdxeira Leite. quando, ha poucos dias. apresentava á conside
r:u;:io da Camara e do Paiz o seu projecto creaodo o Jnstituto de 
~utrição, como veremos adiante. . 

E' que., Senhores, esses dez milhões de crianças anormae.!> a 
que. iaz referenda o trabalho a que me reporto estavam assim dis
tribuidos: 6.000.000, de mal nutridos; 1.000.000, com defeitos de 
palavTa; 675.000, apresentando problemas de · conducta ; 455.000 re
tl:.rdados mentaes : 382..000 tnberculosos; 342.000, com má . audi
ção; 18.000 · completamente surdos; 300.000 :aleijados; 50.000 par, 
cialmente cégos; 14 .. 000 com cegueira completá ; :.!00.000 deliuquen.., 
tes, e 500.000. desamparados. . · . · . .. 

· Q SR. "TEixEIRA LEITE - Isto, nos Estado;; .Unidos ... -I!Jla
gine-se. o que ser.á no B rasil . 
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O SR. · X.-\!VIBR DE OLIVEIRA Chamo a attenção da 
Camara para o numero de. delinquentes: 200.000, e para o · numero 
dos completamente desamparados, 500.000. Pela conclusão a que 
chega esse trabalho .. notavel por todas as faces porque seja encarado, 
pelo menos 80 o/o desses 10.000.000 de deficientes não são attendi
dos com os cuidados necessarios. 

Não me enganava eu, Sr. Presidente .. com o sentido alto qu~: 
esperava e logrei obs~:rvar da quasi totalidade dos Constituintes de 
l 933 e 34, -enc~rando com o devido interesse o grande problema 
nacional, e fixando-o em mais de um artigo do Pacto de 16 do: 
julho. Estou em que, s6 por e.~se facto. só por esses incisos. no 
tt:rreno dà a.ssistf!ncia social que o Elitado de'>e áquillo que cons
titue sua propria cellula vital - a creanc;a - bem n1erece a consi
dtração dos nossos coevos e a gratidão dos postcros, daquclJe,j ao;; 
qt!acs vae, directamente, servir . . : 

9 SR. TEI.XEI"R.A LEITE - As gerações do futuro . 
O SR. XAVIER DE OLIVEIR.~ ..:._ .. . e ·a . que. naturalmen-

. te. já está ·servindo. · . · . 
O SR. ALDE SAMPAIO - . A Constituição será 11esse. ponto. 

realmente bemdicta pelas gerações futuras. = se as geraçõ~;; 
actuaes cuidarem do problema .• que está p<:Jr emqu:mto unicamente 
inscripto em nosso pacto 'fundamental. ") . 

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - E~tou certo de que o 
illustre Deput<t.do Constituinte de 1933, que me hunra com o aparte 
que rf!gistro com prazer. CO~l!-O um dos guias desta Casa. com seu 
<:~p~rito culto e.. sobretudo, com seu alto patriotismo, (apoiados) 
fará com que· a. Camara de. 1935 corresponda ao postulado votado 
pela Constituinte de 1934. 

O SR. Al.OE S .. utl>AIO - Dou apoiado á _idéa. meno~ na parte 
reíer:~á minb-a, pessõa·. 
. . O SR. XAVIER D E OLIVEIRA - P roseguindo, Sr. Pre

sidente. digo, porém, onde observei, de facto. um verdadeiro mila.gre 
de .organíza~,-ão rela.tiva.mente aos serviços de assistencia á mater
r.idade e á infancia, constituindo um sentido novo de govemo e. de 
politica, c coastituindo, ainda. o amago do sentido social da gr(l.llde 
Revolução moderna. que é. incontestavelmente, o Faliciu. foi "" 
Italia. de Mussolini. Ha dez annos, o problema da criança na. penin
sula era uma questão sinc qtta noJ~ para a nac:;ão italiana. 

E' notavel e serve, realmente, de modelo para a Europa e 
1•ara o ·!Jlundo - a. acção do governo fascista no que diz com a 
a.~sistencia que soube dar, integralmente, á creauça italiana, neste 
ultimo decennio, que se vae completar em 10 de dezembro proxi
mo, quando ali se commemorara - o que se deveria commemo
rar, tambem, em todo o globo- a acç.ão do fascio em favor da rua-
temidad~ e da infancia. . 

O SR. ~'Ú.CAl.HÀEs Nmo - Seria interessante que V. Ex. 
comparas~ o serviço de assistencia organizado pelo fascismo ita

.Hano, com. o serviço de assistcncia; praticado nos .r(Y(:iets n.L~sos. 
· · 0 SR. XAVIER DE OLIVEIRA - V. Ex. antecipou uma 
cohsider~ção que eu. naturalmente, teria que fazer. Nesta altura 
õo problem01._.. em todo o mundo. não poderia delle -tratar· sem .m;: 
·referir, precipuamente ;i. Russia, que, em n:ttito3 aspectQs,· marcha 
á frente do mundo. J,le3te particular. 
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O SR. ALTAMIRA~Do RtQUIÃo· - Estou ouvindo V. Ex. com a 
mais reli~iosa attenc:;ão .. . 

O SR. XA;VIER . DF. OLIVEIRA Muito ~gradecido a 
Y. Ex. 

O SR. AÍ.TAMIRANDÕ REQUIÃo - mas, em materia de 
assistencia â infancia, V. Ex., antes de citar o avanço estupendo 
dos estrangeiros, deveria mencionar o que se está passando, ha tres 
annos. no Brasil, na Bahia - sob o contrõle adminis~ativo do_ 
actual governador do Estado. 

V. Ex. talvez não saiba - e me permitta o alongado do aparte 
- que na Bahia. a estas horas, possuímos um abrigo maternal, um 
lactario e um pupillario a inaug\lrar-se dentro de bre-ves dias. os 
anaes constituem verdadeiro modelo em materia de çediatria e de 
i.ssistencia á infancia, copiados integralment-e do que se faz na 
Belgica. . 

O SR. XAVJER DE OLIVEIR.l..- V . Ex. sabe que a Bahia 
é o berc:;o da minha formação intellectuai: . · 

· O SR. · At.TA!IIIRANDO REQuiÃo - Estou apenas dando uma 
ci:>ntribuiçãp' ao discurso de V. Exo 

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA- Ali completei meus. pre
paratorio!;, comecei men curso e, pela pr~meira vez, penetrei nuina · 
enfermaria d.e Clinica Infantil, serviço do meu sabio mestre, Pro
fessor •Martagão Gesteira, de quem tive a honra de s~r interno. 

O SR. ALTAMIRAl\"DO Rl:QUIÃO - V. 'Ex. !;abe qúe não ignoro 
~ses factos. · · 

O SR X.:6NIER DE OLIVEIRA - Eu· tinha. porém, de di
vidir o problema da infancia no Brasil em duas phases naturae.~ : 
aquella que precedeu 1932. e a que se conta· desse an!'IQ para cá. 
após a Mensagem dirigida pelo Sr. Getulio Vargas aos ·Interven
tor~s dos Estados sobre a questão. E sei que, depois desse grito de 
aíarma de S. Ex., na sua viagem ao Norte, teve o prazer, senão a 
vaidade. · de inaugurar muitos serviços de protecção á infancia· ein 
virios Estados que per.correu. inclusive a Bahia . · · . 

O SR. MAGALRÃ'Es N:t:TTo - O serviço da Bahia .. que V. E.x.. 
deve conhecer. é modelar. Damos. no assumpto, lições ao Brasil. 

O SR. X.~VIER D'E OLIVEIRA - A Bahia. orientando-se 
pelo exemplo da Bclgica, fel-o com a sabedoria que lhe e propiia., 
graças á assistencia dada ao governo pelos seus notaveis especia

. listas, entre os quaes colloéo o meu estimado mestre, professor 
·:M artagão Gesteira. sem esquecer o (Mestre deste. o sabio . Profes-
~o.r Ferreira de Magalhães. . 

:v!as. afim de analysar· o que se fa.Zia no Brasil, at~ 1932, e' o 
e;ue d~ então para cá se vem realizando, tive de procurar -alguma 
c:óisa que nos sen·isse de modelo, e a encontrei na Ital'ia, qu~· ha 
dez annos se encontrava mais ou menos na situação em que.' agora 
ainda se encornra o Brasil. . 
· Não .me canso de repetir que os problemas do Brasil se redu

zem ~ que se faz n~ capitaes.á be~I<!-·mar: O ·grande sertão · ficá : 
esquectdo. A soluç~o d~ nossas ques'tõcs precisa, portanto, ganhar 
extensão e profandidade, afim de acudirmos assim ás nossas · n·e; 
Cf!Ssidades reaes . · 

o SR .. lliCÁLRÃES N:t:TrO - .Q que é de lamentar é -Que no 
P.rasil a orientação tendente a sol!lcionar as questõeS relativas á . 
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iitfancia ~tejá isolada dos prõble.mas sanitarios geraes, contra to
das as regras da technica. 

O SR. ~VIER J)I.E OLIVEIR.A. :- Eu esperava por e&tc 
aparte do nobre collega e amigo, que v·em, apenas, repetir as mes
Dlas palavras com que doutrinava ~ Assembléa Constituinte, na me-
moravel sessão em que aqui se ventilou esta. materia. _ 

. O SR. Mi\GALllÃES NEno- V~o sustentando o mesmo pon
·to de vista com que combati ·v. Ex., prazeirosamente. 

O SR. X..A.!VIER D'E OLIVE·LRA - Queria justamente. di
zer a V. Ex. que me inspirei nos trabalhos e na orientação da !ta
lia, dos Estados 'Unidos, do Uruguay, · tomando estes paizes como 
-modelo, sobretudoJ para ter argumentos com que combater a idéa 
Gi quelles que prégam. como o meu douto collega. nota•"el sanita
rista, a união dos serviços da creança no Brasil aos serviços sanita
rios geraes. do paiz. . 

O SR. MiACAI,B.\Es NETTO - Unidade, só nos serviços sanita-
.- rios, e não de assistencia. -

O SR XAVIE-R DE OUVEIRA- Direi. pois. ao nobre cal-
. lega que a campanha nos Estados Unidos. e:fu 1924, foi . chefiada 

·pelo Secretario do Tabalho. o Sr. Davis, como já acima declarei, 
dir~c:tament~ ori~ntada pelo U. S. Depai'tl'JDents of Labor, ten·do 
á frente essa grande mulher americana. modelo para as ~ulher~s . 
de toda a. Ame.rica e todo o mundo, em obras de assistencia social, 
a Srta. Grace Aboott, que ali localizou o problema da manei~a 
como deve ser localizado em toda a · Ameríca. senão e.m todo o 
mundo. · . 

~Ia,;, dizia eu. Sr. Presidente. que me fui inspirar. sobre.tudo, na 
Italia rediviva, na Obra Naciontd de Protecção c Assi.stencia á 
Maternidade c á Jnfancia, ali colhendo elementos com que comba
ter a these dos que querem. entre nós, o serviço da creaúça unido 
ao serviço geral da saude publica. 
. . . O SR. ~AGALB.~~ NETTO -:- Est modus .hl rebu.s. O que que
rc:mos ~ que o problema de hygiene infantil esteja dircctamentc 
vinculado ao problema sanitalio geral, porque nã.o é possível 

.isolál-os. Nr confimdeJur. A questão da assistencia propriamente 
dita á creaoça é assumpto separado. 

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Não h a confusão pos
.sivel. Aqui tenho em mãos a grande lei de 10 de Dezembro d~ 
1925, promulg-.t.da por Victor Manoel III, a qual em seu art.. 1." 
diz te.'<tUalmente : ·".A Obra N acio11al 1rcio ti subordi11-ada ás ll!is 
c rcgulo~:~rento.s q'cc regem as instituicõe.s Pllólicas da as.si""·tC11-
ciu e bcr~eficcrtcia: .~ao, porém, a e/La cxlcnsiva.r todas as dispo.~i
çües de fa•:or vigenteS. para as di tas in.stituições·''-

Vê. o meu nobre c:ollega que a razão está do meu lado. 
Direi mais que, neste texto unico, (mostrando. um livro), es

.tão consignadas. todas as leis do grande paiz mediterraneo ref.e~ 
rentes aos serviços sanitarios da península, tudo isto que V. Ex., 
-naturalmente, conhece melhor do que eu. Pois bem, ali se encontra 
,a formação do · Grande Conselho Superior de Sanidade, no qual, 
.. pósso; diz el-o, só figura. uma linha sobre o Serviço de Assistencia. 
ã !Matemidad!! e á Jnfancia, -porque delle. iaz · parte. como mem
bro;· o ·representante da Obra Nacional de -Protecção á Maternidade 
e á lnfancia.· do Reino.- . · . . . 

: ~São os . mais beneficos os resultados que, em nada menos de 
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oito annos, vem dando a Obra Nacional, isolada dos serviços sa.
uilarios propriamente,· e . de qualquer outra instituição d: hygiene 
0\1 de assistencia public:t . 

v SR. :M_,,_GALHÃEs NeTTO - Precisamos vêr: isolado em que? 
A qu~stão é esta. 

O SR. XA1VIER DE OLIY.Ell{A - Isolado na sua conte..'C
tu;a, na sua orgamzação e praticabiliuade. Não sei, realmente, si 
se póde fazer sanitansmo pondo de lado a questão· da creança. 
~ias isto ~ outra. b~:m <!ifferente questão. ~ão confw1dir pois. 

O SR. MACALBÃl::S ~ETTO - Não se çõde, e por isso mesmo é . 
qae as duas questões não podem deixar de ser conjugadas. 

·O SR. :>..:>,:VIBR DE OLIVEIRA. - Mas aquillo que creou 
a Lei Mussolini, a. lei -á qual o Duce iaz questão de dar o seu nome, 
3 lei que creou a. .Obra N acionai de P roteeção á Maternidade e á 
.h:faneta - está isolada. de qualquer outra organização' sanitaria 
on assistencia do P aiz. E' autouuma e sob a immedJata superin
tt:~dencia do Ministro do Interior. 

p SR. :M.AcALHÃEs · N~:;-rro --Quanto á assi!\tencia· provriamen
t:: <:iita, estamos de accordo. 

O SR. X!:\. VIER DE OLEVEIRA - Digo, entretanto, ao no
bre coll~ga que esta pura não é propriamente de assistencia, no 
.;r.ntido clinico,· porque a lei, segundo seus proprios termos, quer 
q<~e o problema se dirija. menos á ·assistencia curativa, do que ás 
q.testões de prevenção, propriamente. 

O SR. ~1Ac:;Ar.sÃES N~::no - P revenção moral. 
O SR. X-A.Y.IER .DE OLIVEIR-1\ - Prevenção moral, V. Ex. 

diz muito bem. -Formação moral e physica, assim me expresso me
lhor. E. preciso formar o caracter da mãe, educando-a e dando-lhe 
:;. consciencia hygienica e sanitaria, afim de que ella possa traD;Smit
til-a <\O filho, porque, se visamos a criança, não podemos ir a ella 
~enão por intermedio da mãe. 

O Sa. ~IAcALHÃEs NETTO - A educação da creança comec;a 
com a do avô . · 

O SR. X.A VIER DE O LI \"EIRA - De sor te que, Sr. Presi-
1tnte, fazendo esta incursão pelo grande paiz mediterraneo, eu 
quiz observar, com o carinho e cuidado que o problema nos deve 
merecer, a maneira. como age a ltalia para, depois de sete aunos 
Ô<t grande. lei mussolinica, poder dizer . que a -Obra ·~acionai dá 
.:!.."'sistencia completa a 3.630.000 mães e respectivos filhos, e pro
luetter, ainda, que, ao commemorar o primeiro decennio da grande 
•ti, tal assistencia se estender.á. a 4.jOO.OOO mães e r-espectivos filhos. 
. Por estes fundamentos, Sr. Presidente, não flOSSO ter dôr de 
con,;ciencia por me haver esforçado, desta tr ibuna, para que o 
Governo creasse, com caracter independente, o .que hoje se chama 
Direetoria de Protecç:ão á ~aternidade e á Infancia, nem a tenho, 
tllo pouco, por vir, agoni, pugnar para que a Camara, ~:m sua alta 
sabedoria, execute aquillo que chamarei de regulamentação do 
·art. 141 da Constituição, (mtâto bem). artigo que, em seu -texto 
C:iz ~er "obrigatorio, em todo o territorio nacional, o amparo 'á. 
ruaternidade e á ·infancia,' para o que a União. os Estados e os 
Municípios de"tinario 1 Ofo das respectivas rendas tributari3S". 

Foi, pois, Sr. Presidente, observando e tomando tomo exem
rlo os serviços de duas grandes =nações relativos á matem idade. e á. .. 
i:1fancia - os Estados Un idos e ·a Italia·- que -pleiteei, aut~:s, e, 
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novamente, venho solicitar agora,· a V. Ex. e á C amara: 1.". a re
organização desses servi~os com a amplitude que lhe permitte o 
art. 141; 2.•, SUa indet>endenci:t completa d<IS demais in!'tituic;õe:; 
sanitarias e assistenciaes do Paiz; 3.•, a sua efficiencia real, não :;ó 
na.." capitaes da .Republica e dos Estados. senão em todos os mu
nicípios do territorio nacional. 

Visando, principalmente, o artigo da Constitui~ão, provenien
te de emenda que tive a honra de assignar, em primeiro Jogar, na 
Con.c;tituinte, seguido logo pela assignatura da re\)resentante da 
mulher brasileira na -Camara. Dra. Carlota de Queiroz e, em ter
ceiro Jogar. por aquelle que foi sempre meu inspirador nessas que,;
tiies de medicina soc~al, meu mestre e saudoso amigo - o sabiu 
rrofessor ::\l[iguel Couto - faço-o na certeza de que firo o maior. 
mais urgente e mais importante 'probl!ma brasileiro. ne,.'te grande 
r.~omento em que vi\'emos. 

Proseguindo, Sr. Presidente. digo ainda que a semelhan~a do -
r.roblema na Italia de ha dez annos com o do Bral'il actua.l obriga
nos a ter por moddo a obra de assistencia á mãe e a creança no 
1Srancle pa.iz do ·::Mediterraneo. 

Pa-ra iniciar a critica di!'so a que chamarei de parte brasileira 
do grande problema, digo que a obra pas~flda veiu a ter inicio de 
e:xecução. quando nu Governo do eminente Sr. Arthur Beniardes. 
S. Ex., naturalmente inspirado por um grande medico e grande 
J:-;.triota. professor .Fernandes F igueira_. r.recu. no ·Departamen
t-:l de Saude P ublica. a Inspectoria ue Hygiene Infantil. 
Posteriormente. completou S . E-'t. a parte de sua obra nes
re particular, creando o .I uizo de t:\1enores desta 'Capital. :.\'la i~ 
tarde, ,-ênt os trabalho~ do nobre •Deputado Sr . Levi Carnei
ro,- organizando o Codigo de ~enores e, posteriormente, ainda, o 
trabalho da Commis~ão Legislativa. presidida por S. Ex.. a qual 
empregou g-randes esfor~s. com o au.xilin de doutos no assumpto. 
entre os quaes cito. além de outros_. os illu~tre." acivog:tdos [)r . N :lo 
ele Vasconcellos, e o Deputado supplente pela Bahia, o Sr. Lemos 
Britto, tendentes a soluóouar a questão. 

--Chegando agora á parte propriamente constructora do a~.:;um
J-:lo. digo que. entre nós, teve inicio com a chamacia "}[ensageru do 
Natal". a que já fiz referenda acima, c.lanuo uma explicação ::10 

nobre Deputado Sr. -~ltamirando Requião. :Yiensagem que não me 
furto ~o prazer de ler i Camara, por marcar uma etapa notavel na 
política de assistencia social que devemos esposar como a têm 
e!-oposado os povos modernos de todo o mnndo chamado civilizado. 

'Quero · fiquem consignada~ as palavras do Chefe d·) Governo. 
neste particnlar, porque realmente_. para ~odos os brasileiros, para 
todos os que acompanham a nossa vida política, notavel é real
mente que um Presidente da Republic;\. venha a se preoccupar com 
a questão de assistencia á infancia do Brasil ! 

Eis, pois, ·o que a 25 ele Dezembro de 1932 escre,;a o Sr. Ge
tulio Vargas, em sua notavel proclamação aos Srs. Interventores 
nos Estados : · 

"Escolho este di~t. tradicionalmente consagiaclo á creanc;a, 
para vos dirigir um appdlu. no :.;entido de dispensardes a maior 
<tttenção aos. problemas concernentes á protecção e á saude da in

. fancia, -pois · n~nhuma obra patriotica. · intimamente ligada ao 
_-aperfeiçoamento da raça e -ao progresso do Paiz, e..xcerl~ a esta. de-
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vendo constltuir, por isso, preoccupação ·predominante em . tcda 
actuação política verdadeiramente nacional. 

Os poderes publicas, all!ados á iniciativa particular e guiad<?5 
por estudo attento e scientifico dos factos, têm no amparo á crean
ca, s obretudo quanto á preservação da vida, á conservação da sau
dc e ao desenvolvimento physico e mental, um problema de maior 
transcendencia, chave da nossa opulencia futura, principalmente 
em nossa terra, onde, mais talvez que nas outras, se accumularam 
factores nocivos á formação de uma raça forte e sadia. 

O índice da mortalidade infarJtil é, na propria capital da Re
publica, só com1>aravel ao das grandes cidades tropicaes da Afri
ca _e da Asia, e. o resto do Paiz, as cifras são desolador<lS. 

- A hora actual impõe-nos zelar pela formação da nacionalidad~. 
cuidando das creanc;as de hoj e, · para transformai-as em cidadãos 
fortes e capazes. 

Desejando dar caracter pratico a esta campanha, que é -1uasi 
de salvação publica, deve.is, desde já, nesse Estado, ir · congreg-ando 
·os especialistas· no assumpto, de forma a estudarem o problema, 
ampla· e minuciosamente, em face das estatísticas da hygier.c mo
derna. Para coordenar o esforço das diversas unidades fed~rati
vas nesse sentido, o goyerno reunirá logo que possível, nesta c;o.-_ 
vital, um Congresso em que estejam _.representados pelos .Estados: 
Tomando por base esses trabalhos preliminares, o Congressõ for
necerá, finalmente, ao Governo Federal, os method.os .e a.c; dire
Clrizes a s~ir para fayorecer e au:tiliar todas as instituiçõ~ se
aimrente empenhadas em prorr:over o bem estar, a saude. o desen
,·olvimento e ;1-- educação da creaoça, desde antes do nascimento, 
pela assistencia á maternidade, até á idadé. escolar e á adolescencia, 
proporêionando-lhe, . ainda, os subsídios indispensaveis á .promul
gação de leis e regulamentos tendentes a realizar uma protécção 
efficaz á infancia com segurcUlça de e."<ito. 25 de Dezembro de 
1932. (a.) Getulio Vargas." 

Como se viu, termina S. Ex. o Sr. Getulio Vargas avenr.mdo a 
reuniiio de um Congresso da Criança por dle mesmo convocado, e 
se promptificando, naturalmente, a realizar, em seu favor, o que ali 
5e decidisse. 

·Reunido que foi o con~esso, onde avultaram trabalhos da ma
xima importancia, entre elles o do illustre Dr. Levi Carneiro, no
tei.eu. ~ue aco10panhei de perto os seus debates, que do capituto da 
organização municipal consta o seguinte item : 

"O E stado deverá manter em todos os municípios postof de 
hygiene, devidamente apparelhados para os servi.ços de hygiene pre
t•atal e infantil, devendo os municípios concorrer com umà. quota 
cietenninada da sua arrecadação annual para applicação exclusiva a 
e~ses serviços". . 

Sr. Presidente. foi inspirado em tudo isso, que daborei a · 
emenda n. 1.804, que é o aetual artigo 141 da Constituição Federal, 
~>ara cuja regulamentação e execué;ão venho. de novo, pedir a atten
c;ão da Camara, visando, naturaln:ente, um acto expresso seu no 
stntido da Regulamentação do artigo em apreço. ' 

Cito a respeito - e o faço com muito prazer - o .trabalho-do 
eminente Sr. João Simplicio, -DD. P residente da Com,missão ,de 
Finanças, que ali deu o -primeiro passo nesse terreno. Assim· 
I! que .S. Ex. incluiu . . na rubrica. lS:• da -proposta da despesa ·geral 
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!l:t Republica, adoptada pela Commb-são, a quota a que se. refere o 
i1iciso constitucional' acima referido. · Quer dizer, que temos meio 
c;,minho andado, porque a matcria. já cotada em 2: discussão por 
esta Camara será, naturalmente, por ella apJ>rovada em de.finit\vo. 
dentro de poucos dias. E' uma. obra notavel de S. E:<. e é, ao 
mesmo tempo, um exemplo salutar a ser ·seguido por todos. os Esta
dos da Federação - assim o espero - e, consequentemente, pelo,; 
municípios respectivos. de accordo, aliás. com o inciso imperativ11 
a que acima fiz ·rderencia. 

Está dado. pois, o primeiro grande passo no longo caminho il 

j:crcorrer: aquelle que vem proporcionar ao Governo nada meno~ 
ti~ 35.000 contos para o exercicio de 1936, com os quaes encararl
mos de frente o .grande, o magno problema brasileiro. . 

Consigno. com o acatamento que me m~rece o nobre President-e 
da Com missão de Finanças, aquillo a que chamaria -de minha re
.,.·er~ncia. meu applauso á ~ua iniciàtiva, porque não só demonstrC•J 
S. Ex. que a Commissão a que preside tão d!gnamente está dis
pCista a. cumprir, integralmente, os imperativos da Constituição ue 
1(, de julho, como ainda que tem na devida conta a obra que se 
\':\C e..xecutar no Paiz, a contar do proximo anno. grac;as áquelle 
item orçamenti\rio, de sua autoria_ · 

Vou terminar, Sr. Presidente, defend~ndo, ainda uma ve::, a 
iudependencia dos serviços relativos -{l ·maternidade e á infancia no 
llrasil, para que m&is cfficiente, mais salutar, mais pratica po.:.sa 

...._*.r a sua acção em todo o l'aiz. Trarei. opportunlUllcnte, á 
·~nsideração da Camara, um projecto creando o Conselho Nacio

nal de Protecc;ão á :\f-arernidade e á Infancia. de modo que possa 
o governo commemorar o dia 12 de Outubro. consagrado á crean
c:a americana. sancipnando a gnnde Lei, que reputo de salvação 
r.:1cional, j:or se relationa-r corn a aSiiÍSlencia integral a ser d:~da il 7 
n\ilhões de creanças abandonadas . 

Ao terminar estàS ligeiras considerações, direi que todo!> o" 
problemas da crean~ brasi1eira. se acham concretizados em 10 
postulàdos \'<Jtados peJo Primeiro Congresso de Homicultura. reali-
7.ado na Ame rica, na capital de Cuba, em 1928, e denominados " Os 
mandamento~ de Hayana". Vou lê-l-os á Camara. E' um docu~ten
tc que merece ser lido e fixado. 

- Eil-o: 

··-

Primeiro - A creanç'~ tem direito ·a um reconhe
cimento absoluto de seu di-reito á vida. funda.tne!llto ess~n
cial de rodos os demais. O Estado deve converter em uma 
de suas funcções especificas a protecçào da infancia. 

Segundo - A creança tem d ireito a nascer em--con
dições physicas e sociaes que determinem $ua vida .normal. 

Terceiro - A crianc;a tem direito a seus pae~: as 
legislações positiva5 devem consagrar amplamente a in~ 
vestigação da patt:rnidade e da ·maternidatle para estabele
cer a verdadeira filiação e reclamar de seus ·paes os di
reitos que a ella correspondem. 
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< >uarto - A creança tem direito de receber da so-
'··· ciedade os meio,; sufficientes para desenvolver-se livre

m~ntt!.. tanto physÍca ·como espiritualmente. 

. . Quinto - A creança tem direito a ser protegida con
tra toda sorte de ·exploração e muito especialmente a que 
não se: a dedique a trabalhos que a impeçam de frequen
tar a escola. seu descanso ou sua e:-<pansão em jogos r~
creatÍ\·os . 

Sexto - A crunça tem direito it alegria; tuuo que: 
lhe produza <.lúr ou tristt:za deve ser impeclidC? e, em troca, 
facilitados os meios para brinc;a.r, cantar, correr e ri:, 
para sua distraÇão c desenvolvimento de suas aptidões cor
porae~- e eo~theticas. 

Setimo - A creança tel4 direito á educação dé 
accordo com os mais avançados postulados da pedagogia. 

Oitavo . - A creanc;a teut direito ao a.mor de ~eus 
pae.~ e mel'tre.:. ao~ cuidado,; e attençóes de :;eu lar e de 
sua escola. afim de poder realizar normalmente seu des
envoh·imento integral. 

Nono - :\ cream;a tem direito a manter e desenvo!-. 
ver sua per11onalidade, a que se lhe respeite a vocação c -a . 
:>er c:-timul;u.Ja e amparada em suas naturaes aptidões . 
De\'e-:-e-lhc: proporcionar a maneira de aprender ilm offi
cio, arte O\\ profissão com que haja de pro\·er sua subsis~ 
tencia. nu í utu r o. 

Decimo -r\ crianc;a tem direito a conservar Slla in~o
cenciR. A crean~a desviada dos bons costua:es e que pra
tique acto:o delictuosos, ser:á julgada por tribunaes espe
ciac:s. e, quando reclusa ou asylada, será em refonnatorios 
aclcqltado$ onde se assegure seu aperfeiçoamento" . 

Senhore~. e:ita." bellas palavras, conclusões votadas por um 
Congreli~o de r"ahio:; p-ediatras de todas as partes do mundo, reÚ
nido em Ha.1·ana, em 19:?8. constituem, para nós, mandamentos im
çerativo!', se ~ que: queremos. de accordo com o espírito e a letra 
da Constitui~ilo, encarar de frente o problema da crianc;a que. -
dt'ixae que repita mnis outra vez - é o ma.,O'Jio problema da .Na
ção hrasileir:1. 

Todas cs:;as !.JUI!.~tões para o rlra.s il se encontram em aberto, 
rr.tsmo dt:amc da aparte ·escl~recedor do nobrt. >Deputado bahio.no. 
lt. quem pcrguntnria ,;~: i possível a uma, duas ou tres instituições, 
modt:lare. ... i'Or lif, 116~ . dar as;;istencia integral a toda.~ ~ creanças 
abandonada~ do ~o:rande Estado do Norte. 

O Sll. ~MlALII.;;.Es NETTO- Responderei ao 1Íobre orador lem
brando qu.~: quando na Constituinte tratei do assumpto, disse não . 
era çossivel rc:~~olvcr o problema por meio só dessas instituições, 
porquanto é _um prohlc:.n:a de educação com caracter social.-
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O SR XAVlER DE OUVEIRA - Ju$tamente por isso de
fendo a crea,ão de so::rviço independente. autonomo. directamente 
d fecto ao Ministerio da Educação e Saude Publica. 

O SR. ADELARI.lO ?-.L .. RDiHO - N em ha de ~er com a leitura de 
:'imples declaração de. direitos que hav~mo~ de re~olver o problema. 

O SR. X:VVIF.IR DE OLIVE!R..-\ - Não re:.poutlerei a V. Ex. 
Sr. Presidente, concito a Camara de 1935 a que faça cumprir o 
inciso da Constituição, mandando assistir, não platonicamente, mas 
real e effectivamcnte, á mãe e. á crcança brasileiras. Eis o proble
ma que venho põr deante do cerebro e do coracão·dos Deputado;; de 

_ 1935, appellando para seu patriotismo, afim de que. · <;onsigam. pe
los meios ao seu alca11ce. que o Governo cumpra. estrictamente. o 
d:;.posith·o referido. 

·E term-ino dizendo que a grande que.itão, no Urnsil, é aquella 
me~ma que tão bem soubt: consulistanciar muua l'yethc.<e magnífica. o 
gigante da Feninsula italica : Reforçar ao maximo o semim~nto do 
\"Ínculo familiar; dar o maior impulso á nath·idade : diminuir ao 
mínimo as causas de mortalidade da mãe e da Creanç;t." 

b:is tudo: visar a creanc:;a, atrav-és da mulher. o filho através 
ti~ mãe. a colle"ctividade atra..-és do indi\·iduo. a sociedade atravé;; 
da familia. a nação através da ~ociedade,:, organizada. 

E i!: ahi ·está. Senhore::. o grande, o maximo problema para o 
qual pe~o .a a.ttenção da Carn;tra. e:;pera ndo. con fiando em que 
<-lia. encarando de frentt: assumpto tão ligado aos interesses da ::o
~i~:dade, lhe dê a solução que merece . 

Por um Brasil maior e melhor, numerica, physica e moral
mente. 

Sr. Presidente. concluo, fina!ménte, enda ndo a V. Ex. o rc
qnerimento, que pa,;so a Jêr: 

·' Reqtteiro que a ;.\[e;;a <.la Camara. por \"ta do seu 
Presidente. d ir ija-se a todos os GoYemadores dos Estados. 
do Di;;tricto Federal e do Territorio do Acre. infor
mando-os de que. por iniciativa da Commissão ele Finan
ças. a Cam~ra dos Deputados incluiu no orcamento para 
1936, cun~tttuindo o titulo XV da proposta João Simplicio 
sobre a reorganização adaptada para a "despesa geral. a 
quota de 1 Ofo das rendas tributarias nacionaes, destinadn 
ao amparo fl." Maternidade e á Infancia, de accordo com o 
que institue ·o artigo 141 da Constituição F-ederal. 

Outrosim. indico. mais, que a Camara, ainda por in
termedio do seu pres~dente, .concite os governadores reie
rirlo!> <1 empregar todos o;; seus· bons officios no sentido 
do:: qu~ aquelle inciso constintcional seja igttalmente cttm
prido. pelos Estados que governam e respectivos :.\![uni
çipios. attcnta á forma imperativa como o votou ummi
memente a Constitui~o ut: 33 a 34, o que se deduz do pro-

• prio te.xto do art. em apreço, que as~im se expressa: 

E' obrigatorio em todo o territorio nacional, o am
paro· ã. maternidade e á Infancia. para o que a União, os 
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Estados t: os Mwúcipios destinarão um por certo das res 
pe;;tivas rendas tributarias". 

Sala das Sessões, 23 de Setembro de 1935. - Xa11ier de Oli-

( Pa.!mas. O orador é Cltmprimmtado ). 

O Sr. Presidente - Tenho sobre a me.sa 3 requerimentos, 
qlie vão ser lidos. 

·são lidos, apoiados e postos em discussão 05 seguintes 

l<f.Ql:ERDli::.NTOS 

N. 147- 1935 . 

t 1.' legislulura) 

kequeremos. por inte rmedio da Mesa da -Camara do:; .Oepu
t:..dos, sejam soiicitadas informações ao Sr. Ministro da Faz~nda 
sobre os motivos que beterminaram se fizesse o pagamento, ao,; 
mtlitares, do abono provisorio da Lei n. 51 de 14 de Maio de 1935, 
:>em a op:ração de cr-edito nella prevista. do mesmo risso que s.:. 
nega o t:agamento dos addicionaes atrazados a funccionarios civis 
~ militares. estatuídos na Lei n. 40, de 10 de Abril de 1935, sob a 
1dlegação de não ter sido feita operação de credito. 

Sala das Sessões, 23. de Setembro de 1935. - Fra11ci.rco do! 
.\f Ollf"U, 

Eucerrada a discussão e adia-da a votação. 

N. 148- 1935 

(Primeira legisla.tura) 

Sr. Presidente : 

Requeiro que a Mesa da {:amara, -por via do seu Presid~nte, 
dirija-se a todos os Governadores dos Estados, do l>istricto Fe
d<!ral e do Territorio do Acre, informando-os de que, por iniciativ:l 
ela Commissão de Finanças, a Çamar:~. dos Deputados incluiu no 
<..rçamento para 1936, constituindo o titulo XV da proposta João 
Simplicio sobre a reorganiza<;ão adoptada para a despeza geral da 
quota de · 1 % das rendas tnbutarias nacionaes, destinada. ao am
paro i Maternidade e á Infancia. de accordo com o que institue o 
art. 14.1 da Constituição Federal. 

Ourrosim; indico mais que á Camara, ainda J:Or intermdio 
etc seu Presidente_. concite os governadores referidos a empregar 
todos os seus bons officios no sentido de que aquelle inciso consti-, 
tucional seja, igualmente, cumprido pelos Estados que go~e.rnam e 
r~spectivos Municipios, attenta á. forma imperativa como o votot. 
unanimemente a Comtituime de 33-34, o que se deduz do pro,)TÍO · 
texto do artig) t:m açr~ço que ass:n: 3e e_-.cpr<!'$a: ' · 
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" ·E ' obrigatorio, em todo o terrítorio nacional, o amparo â. ma
~ernidade e i infancia. para o que a União, os Estados e os Muni
cipios destinarão um por cento das respectivas rendas tributarias." 

Sala das Sessões, 23 de Setembro de 1935. - X avier di! Oli
veira. 

Encerrada a discussão e adiada a votação. 

~- 149-1935 

(Primeira legislatura) 

Requeremos que. ouvida a. Ca.ma.ra dos .Deputados.. seja a. 
~Jesa autorizada a dirigir-se ao Ministro da Educação e Saude 
Publica, pedindo a seguinte informação: 

Qual · a razão de, até a presente d;~ta, não haver sido re.il)te
gndu nas suas funcçõ~ ele. <mtigo ·sub-inspector sanitario por con
.::.~rso, do antigo Departa·mento N acionai de Saude Publica; o 
Dr. Manoel José Ferreira, demi:ttido de seu cargo em 18 de. No
vembro de 1932. por haver participado na,'Revoluçã.o Constitucio
i!alista, def!agrada naquelle anno no Estado de São Paulo. 

Sala das Sessões, 21 de Setembro de 1935. - Arlhur Bemur
úrs. - Borges de M!!dciros. - Joiio !fe-t:es. - Baptista Lusardo. 
- Sumpaio Corrêa. - Rego Barros. - Octavio Mangabeira. -
Sott~a L~ào_ · 

Encerrada a discussão e adiada a votação. 

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

Vae-se passar a Ordem do dia. (Pausa). 

.Compareceram mais, durante a hora do Expediente: 
os senhores: 

Euvaldo Lodi. Pereira Linl. Caldeira de Ab:arenga. Ribeiro 
Junior. Abguar Bastos, F enelon Perdigão. Clementino Lisbôa. 
l~~naro Ponte. Magalhães de Almeida. Eliezer Moreira. Agenor. 
~i.onte. Adelmar Rocha. Pire!i de Gayoso . Democr~to Rocha . Pe
dro Firmeza. Humberto de Andradt!. José de Borba. Figueiredo 
kudrigues . Jehovah :\1otta. José Augusto . Alberto Roselli . Here
ctiano Zenayde. Ruy Carneiro. Souza Leão. João Cleophás. Rego 
Barros . Ozorio Bor-ba. Arnaldo Bastos. -~dolpho Celso. Barbosa 
Litna Sobrinho. Domingos Vieira: Arthur Cavalcanti. Alde Sam
paio. ·Oswaldo ·Li~a. Emílio de Maya. Orlando Araujo. Valente 
de :Lima. Sampaio Costa. •Melchisedek ·Monte. Armando Jf"ontes. Bar-

· reto Filho.tManoél Novaes. Clemente··Mariani. Pedro Lago. ;Luiz Vi
anna Filho. João Mangab~ira. ·Magalhã-es !Netw. ·FraJH.:isco Rucha . 
Uctavio Mangabeira. Pedro Ca~mon. Arthur Neiva. Raphael Cin
curá. Edgard Sanches. Attila Aaiarál. Asdrub~ Soares. Jair Tovar. 
Francisco Gonçalves. Amaral Peixoto. Henrique Lage. João Gui-
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marães. Raul .F~rnandes. Levi Carneiro. Eduardo Duvh·ier. Ben
to Costa. Cesar Tinoco . Alipio Costallat. Lemgruber Filho. Ban
neira Vaughan. Carlos Luz. Noraldino Lima. Bias Fortes. Pi
nheiro Chagas . .Martins Soares. Clemente Medrado. José Braz . 
Theodomiro Santiago. Adelio ::Vlaciel. João .Beraldo, Arthur Ber
uardes Filho. Dan~-~:1 de Carvalho . Christiano Machado. Vieira 
).Iarq\les. :Negrão d~ Lima. João l'enido. José Bernardino. ~Iatta 
.:.tachado. Rezende Tostes. João •Henrique. Anthero Botelho . 
.bneno Brandão. Jacques Montandon. Belmiro :\1edeiros. Santos 
.Filho. Gama Cerqudra . Cardoso de ~Iello Netto. Castro Prado. 
:Vlacedo Bittencourt. Bias Bu~no. J orgé Guedes·. Roberto Morei
r<~. Justo de :\loraes .. :vtiranda Junior. Çorrea da Costa. Pliniu 
'rum anlio. Rupp Junior. jo~é :Mul!cr. Diniz Junior. Don·al l\lel
chiades. Carlos Gomes de Oliveira. Borge:s de ::.Vledciros. Renato 
J;;arbosa. Demetrio Xav1er. Annes Dias. P-edro Vergara. João 
Simplieio . Victor Russom~no. Raul .l:littencourt. Dano Cr~svo . 
joão· Neves. -l· anfa R1bas . Ermano Gemes . Sebastião Domingues. 
:\bel tlus Santos . l-edro Jorge . A bilio cl~ A~sis. Antonio Carvalhal. 
Austro de Oliveira. Arthur da Rocha . Adalberto Camarg~: Da
ll!as ()ruz . .:\'lartinho Prado. Ferr-eira Lima. Ricardo :\1achado. 
üli,·eira Couttnho. l'aulo Assumpção. .Pedro Rache. Gastão d~: 
l·:ritu. Roberto Sin~onsen. J...eonc1o Araujo. Ga~tão Vidigal. Fran
ç:~. Joilho. .-\.ugu,;to Corsino. Cardoso .-\.yres . Vicente Gouveia. 
J.ouren~o Baeta )leves. Sylvio Leitão. l-aulo :\lanins . ll46). 

Deixam de comparecer os Srs.: 

Arruda Can1ara . Ag~nor Rabdlo. Café Filho . Deodoro de 
:\fendonça, José l'ingarilno . Agostmho Monteiro. Gênaro l'onte.. 
Lino ?vlachado. Gerson MarqUe$ - Olavo Oliveira. :\1onte Arr::1.e.::1. 
Ricardo Barreto . Gratuliano Britu. Jose; Gomes . Botto de Mt:nc
zes . Odon Bezerra. ) 'lario Domingues. SeYerinb }lariz. Motta 
L1ma. Mello .:.Vlachado. Carlos de Gusmão. Pinto Danta:;. Alfre
do Mascarenhas. Leoncio Galrão . Nogueira l'enido. Juho de No
vaes . H~rmete Silva. l'rado Kellv. Lontra Costa. Cardillo Filho. 
~ilo ·.~h-arenga. Fabio Sodré. Juscelino Kubitscheck. Polycarpo 
Viotti. Furtado de Mocnezes. Abreu Sodré. Paulo Nogueira. l'e
rl.'ira Lima. Oscar Stevenson. Carlota de Oueiroz. Moraes An
drade. Vergueiro c~ar. Joaquim Sampaio Vida!. Cincinato ~ra
g'd.. Laert ::ietubal. Felix Ribas. :.VIeira Junior. Aureliano Le.ite . 
.!:loracio Lafer. José Cassio. ·Laudelino Gomes. Trigo de -Loureiro . 
. -\.belardo Lu7_ João Carlos. Eurico Riheiro . .Martins e S1lva. Viei
ra Macedo. A.Iuerto Alvares. Vic~:nte Gallie.z. :\1oacvr .Barbosa . 
• '\rlindo Pinto. Barreto Pinto l63) . • 

ORDEM DO DL-\. 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compare
cimento de 230 Srs. Deputados . 

Vae-:se proceder á ,.orac;ão da materia que ~e acha sobre a 
:\!esa e da constante tia ordem do d1a . -

Vão ser julgados ou não objecto de deliberação dois projecto~. 



cz.n..-a dos Dep.>ta<l:ls - Impresso em 28/0112015 15 54- Págna 76 de 116 

-669 -

São succejsivamente, lidos e cunsid~rado.s objecto 
de deliberação os seguintes 

l'ROJEC10:õ 

:X. 269 - 1935 

( l." legi:;latura ) 

1;11quadra 110 art. lOí . crlinca a ), du C'mstitniçilo ,·m rria(tic> á nu
.~afÜO ~·o/untaria .. c sallida, sc-111 licc11;u, do t.·rritorio 
uuCÍ<m<rt ãc õrcrsilciros. eslrauhos ú mubili::açiia d,· fnr(I1S âr
crctada. por outra: naçõ,·s. 

uu~tíça - líl - 1." lc:gislatura) 

O Pod~r Legislativo d~creta : 

Art. 1." ;\ sahida do territurio nacional dos indh·iduo,; n:si
ci~mes no Districto Federal serr: licença do .Ministcrio da J ustic;a 
e do:. domiciliados nos Estados -e tcrritorios sem i\ do..- re~cti,·us 
Governadores, desde que nos paizes 'de origei11 àos ascendentes, ou 
dos que não tiverem nascido no Brasil mas que nelle se. tenham 
11aturalizac\o, haja sido decretada a mobili~ac;~o parcial ou g~ra..l 
<las suas forças militares, é considerada. de accordc com o a rt. 107, 
ierra a) da Constituição, para os effeito:; da perda da nacionalida
de brasileira.· como manifestac;ão tactica de naturalização ,·oluntaria. 

Art. 2." A permissão para se ausentar do territorio nacio
nal, de que trata o artigo antecedente, não importa na licença ao,; 
nascidos no Brasil para se ali!\tarem no serviço militar de nações 
á!> quae.s c.>tejam ligados por laços de família, pelo que, sendo o 
t':"ibuto de sangue do brasileiro exclusivamente devico ao Brao;il, 
perde a nacionalidade o indidduo, de qualquer sex!>. na:>t:ido. 110 

Brasil. que prestar sen·iço de guerra a outra nação. ,;em licença 
do Poder Executivo. 

Paragr.tpho unico. .Na mesrr.a proh il>ição incidem o:. indivi
Úlos naturalizados brasileiros. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Sa..la das Sessõ~. 19 de Setembt·o de 193'5. - Don·al ~ud
rhiades. 

Justijico(iio 

Estamos sob a imminencia de uma guerra. que acarretará. 
como a d~ 1914-1918. o concurso de mãos brasileiros ás nações 
t.'m li~igio, principalmente quando se J:Óde reproduzir o tacto de. 
pda inten•enc;ão do Brasil naquella guerra. fica rem elles em ca.:n
po opposto á patria de. na.scimemo_ Não podemos prevêr se, de
clarada a guerra ora premeditada. seremos a ella arrastados. 

-Devemos. desde já, tomar providencias adequadas á situa(.,ào 
para que se não dê a· reprcduc~o das occorrencia." óbservada..; na-
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quella época. Fui testemunha, nos primordios da guerra mundial. e 
emquanto o mar não esteve sob o controle exclusivo das ·nac;ões 
alliadas, da affluencia, a um consulado, de nativos do Brasil, que 
a este não haviam prestado o serviço militar, mas que se offere
ciam para ir~m á Euripa dar as suas vidas pela patria dos seus 
antepassados. 

E assim. talvez, milhares de moc;os, que podiam ter continuado 
na sua patria de nascimento a concorrer para o seu progresso, li. 
foram se extinguir, voltando, quiçá, alguns delles, estropiaodos, para 
<!ugmentar o numero dos inuteis. 

O Poder 'Executivo fica com autorização para permittir 
:1 sahida dos que.. nacion~ ou naturalizados, qu~:iram pres
tar os seus servi~;os, nos corpos de saude, fins ·philantropicos, ou a 
cutros que as circumstancias determinarem. 

Aos que ;.,sinceramente se naturalizam para soment~ usufrui
rem os proventos co'ncedidcs pela nossa legislação aos nacionaes ; 
aos que se esquec~m ~ue, peia naturalização, assumem compromis
so~ itl~:nticos aos que de\"iam á ,:ua primeira patria, e que a clla 
querem voltar, devemos desnaturalizai-os, porquanto p Brasil, em 
qualquer momento gra·ve da :Sua vida, não pode nelles ter confiança 
absoluta. · 

Aos desnacionalizados que queiram, mulilados, regressar á 
J:atr ia esquecida. deve ser applicada a legislação sobr~ a introduc
c;ão de immigrantes. 

Sala das Sessões, 19 de Setembro de 1935. - Dor.:aL M~L
chiadcs. 

Lrgisluçüo 

Constituição de 1~ de Julho de 1934 

~":\rt. 107 .. Perde a nacionalidade o brasileiro: 

a ) que, por naturalização voluntaria. adquirir ~utra nacio
nalidade. '' 

"Art. 113. N. 14. Em tempo de paz, snlt•as as e."<igencias de 
p:?.ssaportes quanto á entrada de es trangeiros, e as rc.rtricçõcs da 
lez, qualquer pode entrar no territorio nacional, nelle fixar resi
dencia ou del/c sair ir." 

"Art. 163, § 1.". Todo brasileiro é obrigado ao juramento á 
bandeira nacional, na forma e sob as penas da lei. " 

N. 270- 1935 

( 1." legislatura) 

.li anda qur a L"ommi.rsõo de Liquidação da Di~tida Fluct"antl! .se 
pronuncie sobre os processos referentes a dittida..r passif!a..r 
da União anteriores a 1930, não ·rel.acionadds p~la. Commis
süo de Apuração da mc.sma divida. 
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(Finanças 254 - 1. .. legislatura) 

Art. 1." Os processos referentes a dividas passivas da União, 
· contrahide.s até 31 de Dezembro de 1930, existentes nas Directorias 
de Contabilidade dos Ministerios na data da publicação do decreto 
Lei nLtmero 21.584, de 29 de Junho de 1932, ou que nellas tenham 
d<.do entrada até o prazo fixado no decreto 21.973, de 17 de Outu
bro do mesmo anno, não relacionados pela Commissão de Apura
ção da Divida Passiva da União, como determina o art. S. • do 
mesmo Decreto Lei, 21.584, deverão ser .. encamitthados, caso ali já 
não se. encontrem, .á Commissão de .Liquidação da Divida oFluctuan
te, para o devido e.xa.me e julgamento, na forma do decreto nu
mero 23.298, de 27 de ·Outubro de 1933. 

Sala da.~ .Sessões, 23 de Setembro de 1935. - Tho11rpson Flores 
Neto. - Moraes .Pah·a. -Renato Barbosa. - Ricardo .\-Jaclwdo. 
- Vesp11cio de Abreu. - Pau/.u .Soares N.cllo . - Nicolau Ver
gueiro. 

Justificaçiio 

O decreto Lei n. 21.584, tle 29 de Junho de 1932, no lom·a
vel intuito de pennittir ao Governo o coni • .!cimento do montan•~ 
ela Divida Passiva da União, não consolida-da, creou un:a Com
missão especial, constituida pelos Director~ de Contabilidade do.;; 
''arios Ministerios com o encargo determinado de apurar o total 
da mesma Divida Passiva, contrahida até 31 de Dezembro de 1930. 

Entre as normas reguladoras dos trabalhos dessa Commissão, 
co_nstam as segumres : 

o) até 15 de Agosto de 1932, as Re.partições publicas d~\·~
riam encaminhar ao Director de Contabilidade do respectivo :Mi
n:sterio O!; proce.~.•a:;s d!! pagamento não li<luidados. por qualquer 

. :notivo (art. Lo, paragrapho uni co) ; 

b) até 31 de Outubro de 1932, o presidente da Commis~ão 
deveria entregar ao Ministro da Fazenda a relação dos credores 
da União, com indicação da tota..lidade da divida e outros elementos 
qut; julgasse conveniente (art. 5.0

); 

'Esses prazos foram prorogados para 15 de Setembro e 30 de 
.Novembro. pelo Decreto 21.768, de 26 de Agosto de 1932, e para 10 
de Novembro e 20 de Dezembro, pelo Decreto 21.977, de 17 dt: 
Outubro de 1932. 

A Commissão de Apuração da Divida desobrigou-se de sua ta
refa e remetteu ao Ministro da Fazenda a .. relação geral da Di
vida. Passiva, sem entrar nos meritos dos processos d.: pagamentos 
que relacionara, como bem esclarece um dos " consideranda '' do 
ciP.creto ·Lei 23.298. de 27 de Outubro .. de ·.1933 .. as~im redigido : 

".Considerando que a referida Commissão (a de Apu
ração da Divida) limitou-se principalmente ao relaciona
mento das dividas, sem d~er i analyse do direito credi
torio de todos os reclamantes, havendo o propt:io f.r.:si-

. dente da Comm~ssão feito. ~entir e~ exp~sic;ão dirigida ao 
; · : Ministro da Fazenda que o total apurado comprehendc 
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tambem dividas a que os suppostos cndores não tinham 
d ireito. além do!l que foram alcançados pela prescripção e. 
dos que ainda dependem da. decisão judiciaria, circums
tancia que. necessariamente. determina sensível · reducção 
no montante indicado" . 

O decreto Lei n. 23.298, de 2i de Outubro de 1933, do qual 
faz parte o collsidcro11d11m acima transcripto, creou a Commissão 
õe Liquidação da Divida Fluctuante, determinando fossem presen
te!' a essa Çommi~são todos 'OS processos re.lacionados pela Commis
são de A'puração, para que. com amplos poderes. fossem examina
dos os pedidos de pagamento e autorizada a satisfação do debito 
desde que a maioria dos membros assim decidisse. 

Portanto. como ficou bem -e1;clarec.ido, o fa<:Lo de um proces
so estar rdacionado pela Commissão de Apuração não importa, 
em absoluto. no · reconhecimento de qualquer direito credito rio, 

· pois sómente.á Commissão de J...iquidac;ào cabe o exame dos proces
. sos e a determinac;ão de qualquer pagamento. 

Ora. aconteceu que varios processos referentes. á Divida Pas
siva da União, existentes nas Contabilidades dos Ministcrios quando 
foi creada a Commissâo de Apuração - isto é, a 29 de Julho de 
1ÇI32 ou entrados posteriormente nas referidas Directorias, dentro 
do prazo ma.ximo fixado no art. 1.", paragrapho unico, do Decreto 
21.584, de 29 d~ julho de 1932. prorogadÕ pelos Decretos 21.768 e 
21.973, respectivamente, de 26 de Agosto e 17 de Outubro de 1933, 
i!'-to é. entrados naqucllas Directori~, até 10 de No-vembro de .1933, 
não foram. por natural accumulo de serviço; relacionados pela 
Commissão de Apuração da Divida, sem que houvesse qualquer 
culpa por parte dos credores respectivos que, sabenno estarem os 
processos já nas Directorias de Contabilidade. dentto dos prazos 
<.ia lei, esperavam o relacionamento dos seus credito;;, que os habi
litaria a posterior recebimento. 

·Como, porém. a Commissão de Liquidação da Divida somen
te estuda e éxamina os processos relacionados pela Commissão de 
Apuração, ficaram os credores das dividas não relacionadas em 
r.1anifesta !;ituação de inferioridade, sem culpa alguma de sua par
te, relativamente aos demais cujas dividas foram incluídas no qua
dro geral dos compromissos da União. · 

Como já foi dito na presente exposição. a Commissão de Apu
r:;.c;ão da Divida, relacionando os processos que lhe foram presen
tt.S, nada decidiu sobre a. legalidade ou não do pedido, asstunJito 
q~;e sómente á Commissão de Liquidação cabe estudar e resolver. 

Nessas condições - e ahi está a justificação do projecto -
nada mais justo que o~ processos que existiam nas Contabilidades 
elos Ministerios att! o prazo maximo de 10 de Novembro de' 1932 

. (art. 1.0 do Decreto n. 21.973, de 17 de Outubro de 1932) sejam 
~resentes á Commissão de Liquidação · da Divida, para. o devido 
c.-came. e julgamento, nas mesmas condições e pelos mesmos moti
vos que e.-caminaclo!'. e julgados são os processos referentes ás di-
vidas rclacionaclas pda Commissão de :\pur~âo. : 

O proje.cto ainda declara que taes processos sejam· encaminha-· 
dos á Conimissão de Liquidação- !'caso ;;lli já não se ·encontrem". 
- Just.ifica essa condicional a circumstancia de haver· 'recebido a... 
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Commissão ãe ~\.puração, . com o despacho "R'elacione:.~e" 
mesmo depois de 20 de Dezembro de 1932, isto é, quando termi
Jtou o prazo de en~minhamento da lista geral de credores da União 
ao Ministro da Fazenda. pruceli~Os qu~ haviam_. em t~mpo habil, 
entrado nas respectivas Directorias de Contabilidade. Como a lista 
geral já estivesse 'éoncluida. as dividas constantes de taes proces
~os não foram incluida~ na relação, mas os. processos foram enca
minhados á Commissão de Liquidação_. onde se encontram. 

Pelo que ficou e.'<po,:to. conclue-se tambem (JUe o presente 
· projccto nenhum encargo novo cria para o Thesouro. Os proces

sos a que elle se refere dizem respeito· a direitos creditorios que 
t.h:vt:JI__l ser apreciados. no seu t:Stado act\lal, pela Commissão de Li
c:;.uidação da Divida Fluctuame e representam compromissos da 
l:nião que. se julgados legaes, devem ser satisfeitos. corno de,·ida 

· retribuição por serviço!\ prestado$ . . -\ approvação do projecto pela 
Camara ser<i. pois. unicamente. medida ele elementar equiclade. -
T!lompsou ·Flores Neto. 

Decreto 11. 21.584. de 29 de Junho tfr: 1932 

Crea uma Commi~são incumbida de apurar a totalidade da Di
vida Passi...-a da União, ainda não con~olidada. 

O Chefe do GoYerno Provil'orio da R~::publica dos Estados 
Cnidos do Brasil, attendendo á necessidade de ser apurada a Di
\·ida Passiva da Unão. não consolidada, afim de ficar o Governo 
habiiitado a promov~r a operação de credito nece-~sario ã. sua .li
quidação, e considerando que essa pro\·idencia só dará resultados 
apreciaveis mediante a concentração dos processos em andamento 
nnm orgão e-'Cclusi\'amente destinado a cst~ fim. decreta: 

Art. t.• Fie:~. cre3.da uma Commissão con5tituida pelo• Dire
ctores de Contabilidade dos diversos Ministerios com o encargo 
especial de apurar a totalidade da Divida Passiva do Governo Fe
deral ainda não consolidada e que re5ulte de actos praticados ou 
de factos occorridos até 31 de Dezembro d~ 1930; 

Parag-rapho unico. Até 15 de A-gosto de 1932 as Repartições 
publica.-; enviarão aos Directores de Contabilidade dos .::vfinisterios a 
que estiverem subordinadas as rela~ões dos processos de pagamen
to~ que, por qualquer motivo. não tenham sido liquidados e se re~ 
ferirem ao período mencionado no artig-o pri~eiro. 

Art. 2.0
• 'I'odo aquelle que se considerar credor do G<lverno 

Federal. nos tennos do art. 1.· ... e que. até a presente dat"d. não tiverem 
obtido a liquidação de seu!: creditas, reclamará perante a Com
missão. em . documento escripto. deyidamente sellado, até 31 de 
Agosto de 1932, quer t~nham siclo as ~ua.c; contas ou pedidos de 
r·a&ramentos processados nas Repartições publicas. quer não; 

Art. 3.• As relações e as reclamações mencionadas no para
b1"3Pho unico e no art. z.o especificarão o acto ou o facto que ori
ginou a Divida, importancia da mesma, o nome do _credor e da· Re-

22 
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partição ou Serviço iede-:ral que coutrahiu o compromisso, bem 
como a época em que este se realizou. 

:~rt. 4:• · .Nos Estados. as reclamações serão entrégues n~s De
!t·gacias Fiscaes e pór estas encaminhadas, dentro de 48 horas, ao 
Direct9r de Contabil.idade do Tlu:souro Nacional. 

Art. 5." Até 31 de Outubro de 1932, o presidente ·da Com
missão entregará ao Ministro da Fazenda a · relação do~ credores 
da União com indicaçã:o da totalidade da Divida e outros elemen-
tos que julgar convenientes . · 

Ar~ 6.• A Comn:issão fica dircctamente subordinada. ao ~lfi
ni~terio da Faz~nda e sem presidida por um dos seus membros de
s:gruldO~ pelo niel!pío Ministro t:. terá sua . séde- n? T~esouro Na-
c~n~. · 

Art. 7.• Revogam-se as disposições em contrario . . 
Rio de Janeiro. 29 de Junho de 1932. 111• da Independencia e 

44" da Republica. 
GeTut.xo V .-..~cAs. 
Oswaldo Ara11lra. 

(•'Díario Official", de 4 de: Julho de 1932). 

' 
DECRETO N. 21.768 - DE 26 DE AcosTO uE 1932 

Altera pra::os estabelecidos fiO Drcreto N. 21.584, de 29 de ltmJ,o 
de 1932 e dá o11tras Jmn:idcnâos 

O ·Chefe do Govemo Provisorio da Republica dos Estados Uni
dos do Hrasil, usando das attribuições contidas no art. 1." do De
creto n. 19.398, de 11 de Novembro de 1930, decreta : 

A-rt. 1." ··Ficam prorogados .até 15 de Setembro. 30 . de Se
. tm-Jbr-o e 30 de Novembro do corrente anno, respectivamente, os 
prazos estabelecidos no paragrapho unico do art. L", artigo 2.• e 
~rtigo 5.~, do Decreto n. 21.584, de 29 de Junho de 1932, que creou 
uma Commi~são incmnbida de apurar a "totalidade da Divida Pas
siva da União, ainda não consolidada. . . -

:\rt. z.· A referida Commissão terá sua séde em uma da.s Se
eretat"ias de Estado, ficando assim revogada a parte final do arÍ. 
6.", do mesmo decreto. · 

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

Rio de Janeiro, 26 de Agosto -de 1932, 111: da _IndependC:ncia 
e 44.• ~a Republi~. · 

G~m.To V ARCAS. 

o~-..ualdo Aranha. 

("Diario Official'', de 30 _de "Agosto de 1~32). · 
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_ DECRETO N. 21.973' ::..:.--~E liÇE OtiroBRo' ~E -~_932 

_ Altera prazos estabel-ecidos nos Decr~tos. Úf, ~1.584,. - d~ 29 Ú 
. hmlto de 1932 c -41.768. de 26 qc Agosto de 1932 

O Chefe do Governo Pi-ovísorío d; Republí~a dos Estaáos
"Gnidos do Brasil, tendo em vista o 4ue expoz o presidente ' da 
Commissào Apuradora da Divida Passiva· da União, em oHicio 
n. 14, de 10 do me?. corrente, e artendendo a que, nos ultimos dois 
mezes, ficaram interrompidas as communicações com alguns Es-
tados do Sul do Paiz, decreta: · 

Art. 1.". -Ficam proro~ados _até ·lO de ~o1· en1~rci, 20 do mes~10 
mez e ZO de Dezembro do corrente anno, respectP;amente, os pra
:l'Ol' estabelt:cidos no paragr_apho unico do art. 1.", art. z.• e art. 5." do 
Decreto n. 21.584. de 29 de Junho do corrente anno e jã proroga
dps pelo de n. 21.768, de 26 de Agosto ul~imo . . 

Art. 2." ·Revogam-se as ~isposíções m1 contrario. 

Rio de Janeiro, 17 de Outubro de 1932, lll.~ da Independencia 
e 44." da Hepublica. · ·• 

GETULIO V ARCAS. 

OS'<valdo Aranha. 

(''Diario Ofiicial", de 19 de Outubro de 1932) 

Decreto n. 23.298 - de 27 de Outubro de 1933 

O Chefe do Governo Provisorio decreta: 

_-\.rt_ .1.• Fica abeno ao Ministerio da Fazenda um credito -es-. 
peci~ de duz-entos. e cincoenta mil-contos .çlc réis (2.50.000 :000$000), 
para occorrer ao pagamento das dívidas constantes da relaçio orga
nizada. nos t~rmos do Decr~to n.: 21_.~, c.le 2Q de Junho de-1932. 
ohs~rvadas as s~guintes prescripções: .. 

... 1.: T~d<?s os proces~9s serão _pr:esentes á . c9mmissão a que se 
rcfer_e . ~ arl 5.", a qual estabelecer_á _ ~s ~ormas - a .sc;guir no e.'<ame 
de ·cada ·divida. - . . ·. -.- . . . ... 

; -z.• A com missão terá amp!os -~P~d-eres. para ex:uDipar . os -pe
didos de pagam-ento e entrar em accordo com as pa1·tes interessa

. <las, no que djz respe.ito ~o ~H~primento do dis_p;osto no art. 3.". 
' 3." O pagall}ento, d~pOlS de examinado o processo em face -

dos_·_ ~esp~_ti_vo~ docum~os _comprobatorios,, J;erâ . autorizado· ·pelo 
preSidente da ê:onimissão, desde que tenha parecer . favo'ranl da~ 
maioria dos ·seus membros. · · 

. · · · 4: .. · Se~pre· .que qualquer ruemLro da commissão estiver em 
'desá'écorç!Ó COln as COnclusões do \'OtO vencedor, deverá juntar, em 
s~ara<lo,' à ~- 'j,a'recer. 
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5." . Poderá a c~mmí~são .requisitar tr~s o~ qu~tr~ .f~~ciona
rios do Theso"uro Nacióàl ou do 'Tribunal de Contas, 'para servirem 
como auxiliares, e uuis serventes. 

·. ·6." · À · Dire.ctoria· Geral ·.do Thesouro Nacional providenciará 
no sentido de serem fornecidos á commíssão todos os elementos e 
infonnaçõe.~ que· se tornarem necessarios á co~pleta execução dos 
tra.baihos a seu cargo. . . . . 

7.''. ·A commissão funccionarâ em uma das salas do Thesou·ro 
:Kaci~nal, reuníndo-~e uos diás que· prévíamente fi:xar . 

. ;\rt. 2." Para Jiquidàção das despesas.· de material ficam di;;
pensadas as formalidades do empenho e concorrencia, devendo, po
rém, apurar-se a procedencía legal da divida, tendo-se en: vista o 
acto da autoridade competente que a autorizoú . . a declaração da 
t:ffectiva prestação do servic;o ou da rcalizac;âo do fornecimento e. 
se em tempo opportuno, _f~i interrompida a prescripção . 

. "\rt. 3." Os pagamentos decorr-entes de seriten.ça.s judiciarias 
serão liquidados mediante accordo com os credores, :;egundo a na
tureza e vulto da divida, a criterio da commissão. devendo. em 
cada caso, ser lavrado o competente termo de de;;istencia da diffe.
ren~a pro\·eniente do abatimento ajustado. 

' 
Paragrapho unico. As divida.~ de material. ~uperiore.~ a vinte 

contos de réis ( 20 :000$000) , serão tambem liquidadas nas condi
<;Ões indicadas neste artigo ; e as de pessoa/,, pelas quantias r eal
mente devidas. 

Art. _4." As restituições de contribuições pagas na base ouro 
serão effectu;a.das em papel. convertido o valor do mil réis ouro á 
ta.xa vigorante no Banco do Brasil, na data em que foi feito o pa
~amento. 

Art. 5." Para fid execução das instrucções de que tra~a o 
art. L", será constituída ·uma · commissão de tres· membros, de li
vre escolha do Chefe do -Governo Provisorio_. devendo constar dos 
respectiVOS decre~OS, que •OS t rabalhos dos componentes da me~;ma 
cómmissão são considerados serviços relevantes prestados á Nação . 

. . . ,.•, . ,: 

Paragapho unico. A commissão, uma vez · constitui da, elegerá 
dtntre os seus mem:bros um para seu presidente. . 

Art. 6. • "Todos os pagamentos á conta do credito aberto pelo 
presente decreto serão "effecttiados. mediànte ·requis1c;ão, Tiom.inativa 

.e cn-cum~tanc~ad~ dirigida ~o Ministro da Fazenda, qu.: Qr.denar~ 
a tmmedtata· llqutdação peio·· 'fhesõuro: ·· .. .. : . . 

Art. 7.• Revogam-_se .~s . dJsposições em contrario . . 

::Rió de Janei;o, :z7 de·· Outubro de 1933,· 11"2: da ·rndetienden- . 
c~a e 45:• da Republica:· ·· · · ' - · ''' ' ·:· ' ... , .. : · .-· ... 

·, ~ ... 
... . . . . 'Gi"!;UL~ó." VA]t~~s.. . 

· .,,.: ·' :·· : Oswaldo".Aian!za:·· ' :· 
:· .· "; ~ . : - - . .. . ; .·.· ... 
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Decreto n. 24.079, ~e 4 de Abril de 1934 

Rtr.:igora o credito especial de 250.000:000$000, a ocr/o frd.o Decre
to 11. '23.298, de 'ZJ de Outubro de 1933 

O Chde du Governo Pro\'isorio da Republica dos Estados 
tinidos do Brasil, usando das attribu ic;ões que lhe são conferidas 
pelo art. 1." do Decreto n. 19.398, de 11 de ·Novemhro de 1930, e. 

Considerando c1ue, pelo art. 1.• do Decreto n. 23.298, de 27 
de Outullro de 1933, foi aberto ao Ministerio . da Fazenda um cre;-
dito especial de duzentos c cincoenta mil contos rl~ - réis ........ · 
(250.000:000$000), para occorrer ao p~gamento das divida~ re
Jacionadás. nos termos do !Yecreto 21.58_4, de ~ de Junho de 1932: 

Considerando que Õ alludido credito, sem que houvesse sido 
utilizado, perdeu a vigencia no mez de Março proximo findo; 

. Con.!iderando que persiste a necessidade de -ser 'liquidada a · 
t!i,·~<.la fluctuante da União, para realização do plano financeí_ro . 
que se traçou o Governo, decreta: 

.., _ 

Art. 1." ·Fica revigorado o credito especial de duzentos e cin
coentll. mil coritos de réis (250.000:000$000), aberto pelo Decreto 
n. 23298, de 27 de Outubro de. 1933 e destinado ao pagamento. pelo 
).{ioisterio êia Fazenda, das dividas constantes d~ relação organi
zada de accordo com o Decreto n. 21.584. de 29 de Junho de 1932. 

Paragrapho unico. Para o pagamento das di,·idas reieridas no 
p:-esente artigo, deve ser rigorosameute ol>s~rvado o processo es
tabelecido no citado Decreto n. 23.298. 

Art. 2: O registro de credito especial de que trata o art. 1.• 
será feito. ~elo Tribunal de Contas independentemente de juntada 
da relação da..c; dividas, a cujo pagamento _se destina. 

Art. 3.'' Revogat&-se as di:;posic;ões e~ contrario. 

Rio de Janeiro. 4 de Abril tle 1934, 113." da. InÇependencia e 
46. • da Republica. 

G E'IlJllU VARC.-I.S. 

Oswoldo .1.ranlla. 

O Sr. Presidente - Pa::;sa-se á. ma teria constante da ordem 
do dia.. · · · 

V olacão do projuto de- resoluçõ~ n: 3-.·:f. de 1935. 
( 1.' lc-gislaluru), C}tqlladrami_o o art. 149 dn Rr.giur•' JJf<' 
httanzo da C amara, nas di.spnsiçõcs 'do ar/. 45 da CotLSti
tuição; com substitu/h•o da· Com711is_são Excc~eliva ( eom 
'cm~ítdos) (diséussão nnica) (~!f: virtu'de d_e ut'gencia). · 
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O Sr. P resident e :...-..Vou submetter a· votos o projecto, antes, 
porém. dou a palavra ao Sr. Generoso Ponc~. para emittir pare
cer \'Crb;~l sobre "-!'- eme~da~ que foram apr~sentadas. 

O Sr. Generoso Ponce - ·Sr. Presidente, honrado por 
V. E.x .. com a incumbcncia de vir a esta tribuna dar parecer sobre 
as emendas a presentadas ao projecto ele resolução . .que modifica 
alguns dispositivos do Regimento In"terno da Ca'mara, venho._des
obrigar-me desse encargo. 

Fa-l-o-d succintaroente, limitando-me á leitura dessas emen
das, a maioria das quaes dispen~ outros commentarios, tão claros e· 
cvidt:.lltes são os intuitos dos stus. nobres autores. Antes de proce
der á leitura das emendas e de' ar_.ticular a opinião da Commi~são 
Executiva sobre cada uma, de per si, quero e devo accentuar que « · 
rd~rida Conunissão compr ehende como n:~otu raes os movimentos 
c:m prol de modific<l;(:ões deste!\ cu. daquelles disposÜivos regimen
taes. toda ve.z que se inspiram nos altos propositos de melhorar, 
aperfe.ic;oar ou apressar o t ri!-balho legislativo. E' natural, é logico, 
qüe ·a pratica diuturna de legislador es nos aponte. aqui e ali, dis
pOlliçõe.~ que precisam. que d~-em ser alteradas para con~cução da-
ttuelle.s objectivoj;. ·- · · 

O sub~titutivo ofiei-ecido pel;,. Commissão Execut iva. consub
st;mciando ~res projcctos de r~solução, dos nossos collegas, Srs. 
Deputado~ Henriq\te Dodswort)1: Eilinar Car\'alho . e Levi Car:ne.i-· 
rc, além dessas · ra'zões .~eraes, que determinam e justificâm, de 
ttmpos em tempos_. alte"raçõe.s em nosso Regime~to _Interno, tinha 
nma finalidade· que o tornava. . impe.rátivo : a de enquadrar o 'art. 
149 da nossa lei interna nos ter~os do. art. 45 da: Constjtuição 
Feder'al. · 

· A Com missão· Executi"~ dera parecer fa,·or~'~el aos t res _allu"
dicos projectos de resolução. Remetteu-os, depois .. á Commissão de 
Con~ti.tui~;ão ~ J~stiça, e esta houve por bem. igualmente:. d~r seu 
?..,sentiment_o: -Foi relator da Commissão de Constituição e. Justiça. 
o 'no~so· eminente çollega. o _grande jurista Levi Carneiro. . . 

As alterações sug-geridas por S- Ex. foram aceitas pela Com
n,:ssào Executiva. que as .incluiu no s.eu · substitutivo. Posto 
e:~te em ordem do dia, varias emendas foram· apresentadas, emen-

. d&s que ~ mim me. caberá relat~r. o qqj: farei. como já d_isse, r ela-. 
th•amente a :ilgumas dellas quasi qúe tão sómente prucedendo a 
sua leitura porquanto evidentes e claros são os altos propositos 
que nortearam os seus autores . . 

·Ao enc:aral-as, ' devo accentuar que o ponto de viJ;ta da· Com
missão. Executi\'a_foi tão sômente o de procurar fortalecer a mar
cha· do nosso trabalho legislativo. As primeiras tres emendas, que 
ti~c;r~m o n . . 1, por serelll todas d_os m esmO$, autq~es, , os . . nosso!\ 

· il_lnstres 'colle·gâs Srs. Pedro Aleíxo e Vicente· Miguél; são e$tas : .. 
"· .. . · . 

. Diz a ~ri~ eira: ·.-.: • 

: .... ·. · .".9s. dísc.~i.sos - esçriptorn~9 po<i~-r-ã/_'~e~-- Ji·d~s na .tri
~~!na . . d!:='-'·«:~do :ser ~·enttegüé~. a.o ·.;Presidente·'.da." Camara, 

-- ~~i.m 'ªe· sêre.rfpiib)_icados 'riá.'áctà., tendo a ·nqtà. dé "dis-
. curso ·éscr'ipto enviado ··á ·Mesa "::· . : · .. . .. 
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Outra: 

"O Deputado eleito ou nomeado para uma .Com~issão 
permanente ou especial, que presente á sessão da Camara., 
não comparecer a duas reuniões ordinarias consecutivas da 
referida Cummissào, perderá o seu lo,ar.- sendo nomeado 
desde Jogo o seu substituto pelo Presidente . da Cantara. 
ex-officio ou a requerimento de qualquer Deputado". 

E por ultimo: 

"As urgencias votadas para os proje.ctos c.jUt: augmt:n
tem despesas e que não teqham sido originarias da Com
missão de Finanças, só produzirão effeitos 48 horas de- · 
1=ois dt: concedidas; pelo plenario ., . 

.-\ Commissão Executiva não tem rnoti,·os para se oppór á 
approvac;ão de.~sas tres emendas . 

.-\ primeira, além do seu objectivo de ordem pratica. de faci
litar os nossos trabalhos. tirando de:;ta tribuna os discursos lidos, 
que na sua maioria .;ão. evidentemt>ntt:, obras ue folego e respon-
::;abilidade. . . . : ' 

. O SR. SAl.LI::S •Fu.uo - Em que isso simplifica o traba\h:> da 
Camara? 

O SR. GENEROSO PO~CE - Simplifica os trabalhos da 
Camara, porque dá lugar a que se pronunciem discursos ora~<;, 
muito mais de accõrdo com o feitio e a funcc;io do~ Parlam~ntare~. 
Os discursos oraés são da propria essencia das Camaras politica..s, 
r•ois trazem o · or ador em conta c to cem o auditoria e dão : margem 
a maior interesse nos dt:batt:S, o que, evidentemente, não se veri
fica com a leitura de discursos por mais brilhantes que elles sejam. 

O SR. SALu:s IF.u.uo - Não apoiado. Um discursu lido pode
r;i abrir grande debate oral; em torno dellt:, poder-se-i ferir uma 
discussão interessantíssima e util. Além do mais, q discurso lido é 
um direito do Deputado, assim como é, toda vez {!Ue o entender, 
11rominc:al-o oralmente. 
. O SR. GENEROSO PONCE- Respeito a opinião de V. Ex. 
e rememoro as palavras coro que iniciei o parecer sobre as emen
d'a.<;, declarando que a Commissão Executiva não tem motivos para 
negar .sua approvação, muito embora não faça, sobre es;;e como so
bre qualquer outro ponto, questão fechada_ 

o SR.. SALt.F.S FH.BO - Nínguem ere,rou mais a. tribuna par
l:unen~r do que Ruy Barbosa e raros foram os seus discursos 
oraes; a maioria foi. de 9iscursos lidos e reflectidos. ( M1t#o bem) . 

. o SR. -GENEROSO PONCE - Dt:ploro .que V. Ex. não tenha 
perceb~do com exactidão o sentido das minhas palavras, o que me 
força a repetil-as, ~mbora de outra. fôrma. : 

·.A Comm~ssão Executiva não tem motivos para recusar sua 
approva(\ão a esta emen_da, alén: do mais, _porque e! la não é . uma 
inno,·áção em nosso Parlamento. · . 

. . O ~R. :\r.of.:. SAMPAIO. - V. Ex. affirmou. por· equivoco. es
tC.'U. c~rto. !tue não é uma innova<;ão no Parlamento ; no emtanto, 
o :·que .haviá era .a declaraÇão de que o discurso fôra lido. Nunê:a 
hoúv~ a· prohibiçào d17 pronunciai-os. · 
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O SR. GENEROSO PQI:N.CE - Não ha de miuha parte equi
voco. Srs. DepÚt-1.dos, . quando affirmo não ser uma innovac;ão 
em nosso Parlamento, porquanto não empreguei C-'tpressão "Cama
m dos Deputados"' nem a ella me referi: e se VV. Excias. conhe
cc:;sem ou se recordassem do antigo Regimento Inter.no do Senado 
da Republica. a li poderiam lêr um dispositivo. vedando. e.-.;:pressa
mente. o discurso escripto. :No emtanto, a emenda a que me estou 
n.:ferindo não véda o discur:;o. E" preciso que a Camara fique es
clarecirla a respeito. A emend;~ dos nobres Deputados Srs. Pedro 
.-\ h!ixo e Vicente ·Migud não proh~be o diE.curso escripto. apenas 
C.iz que elle deve ser enviado á Mes."l. afim de ser publicado no 
" Diario do •Poder [.egislativo" . . 

O dispositivo do Senado era. terminant~. prohibia os discur
sos escripto>'. ao pn:;so que a emenda_. a qm:: me reporto, diz o 
l't.guinte: 

. . 
·'O;; discursos escriptos não poderão ser lidos na tri

buna_. da\·endo ser entregues ao Pre.;idcnte da Camara. 
afim de serem publicados na acta, ter>do a nota de " dis
curso escripto enviado á \~lesa" . 

O SR. PF.nRO .-\l,T.BIX!O - O nobre Deputado. emittindo o 
seu parecer. está defenáetidc. brilhantemente.. a s emendas por mim 
subscriptas ;. peÇo. entretanto licen~e. para accresccntàr ·o seguinte: 
se. em verdade, não ha prohibic;ão quanro aos discursos escriptos, o 
que. se pretende é que esses discursos, que devam ser escriptos. pela 
síg:nifica.ção do a:;sumpto, pela importancia do thema e pela neces
sidade da coordenação precisa e e.xacta de dados, não sejam ofie
rccidos a um debate em plenario. sem o conhe..ci~ento prévio, por 
;-arte daquelles que tém . interesse na materia nelles versada. Assim. 
ciesd~ que e1wiados ao Diario do Pod~r L~gislati-z:Ó, quantos acom
panhem a mar_cha de nossos trabalhos. tirarão da publicação feita 
o~ nl!ce~sarios elementos, seja para. rebater a m;ueria nella con
l.tante. seja, então. para. arioptar preceitos t: princípios nella de
ic:ndidos. 

o SR. SALLES FILHO - o nobre -Deputado não tem razão. 
O SR. PEoRo Auaxo - E:.;se o fundo. 
O SR. SALLES F ILHo - Quando o discurso fõr publicado. 

pi•de o assumpto estar encerrado ha muito tempo e até YOtado. 
( .'i111ifo bc·111). 

O SR. ABG.UAR BASTos - E. para re~ater, precisará o Depu
t:.do de inscripção na hora do expediente, o que nem sempre é fa-
cil coi-lscguir. · , ·' 

O SR. GENEROSO PONCE - Estou de accordo com as 
clec::larac;ões feitas pelo Sr. -Deputado Pedro AleL-.;:o .. · · 
· ·' Ainda tenho, porém, de opinar 5obre numerosas emendas e fi 

nalisõ esta parte renovando a affimiação, que já fiz .desta i:ribu-· 
na,_ de qu7 a Commissão Exc:<:uth·a nada um que obj~ctar contra 
c:.<sa.c; emendas, a.s quaes ' ficam·, naturalmente, submettida.s ·ao alto 
crite (iu e sabedoria desta ·camara. · 

.-\. segunda emenda do Sr. Deputado Pedro Aleixo . 
. _· · O SR •• \n&LAJWo ·!\iARIXHo - Antes de V. Ex ... passãr para ( 

segunda emenda, quero fi_que consignado meu _ponto de ...-ista:. Sou 
f:-ancamente favoravel 'a '· esse processo e costUmo: até. ·e·screver : 
meus di~CUTSOS e manda.l-os á :\1esâ. Pàrec'e, e'ntretan~o,·· q\re a· jus-: 
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tificativa apresentada por V. E.'C. - e possivelmente pelo subscri
ptor da en:enda - não preenche' inteiraq~.ente a finalidade. . 

O SR. •GENEROSO PONoCE - Tenho o maximo prazer eú1 
jt1ntar ao meu discurso qttalquer argumento novo de V. Ex. 

O Sn. ABELARDO •:M,un~no - ).1:uito obrigado. Para mim, o 
que ha é -o Segltintc: existe no sub-conscie11te a con\'icc;ão de que, 
uos parlamentos constituídos á feição do nosso, o dcllate não ad::an
t•~ cousa alg.tma. Ninguem modifica seu ponto de vista pelo que 
ouve da t r ibuna. 

O SR. ToÃo NEvEs - infelizmente, é verdade. 
O SR. :~uF.J,ARno ·:Yf..I.RfNtfO ..:..... Uma Casa enorme, como esta. 

pela sua composição não póde, de maneira alguma, se coorderr.~.r 
em torno do que se discute. E os debates parlamentares não· escla-
rccerr. a nin guem: são absolutamente inoperantes. O que se nota 

. é a necessidadl! de pl'mpar ti!mpo, de diminuir um pouco o tédio 
que causam. Isso ê o que est~ nq subconsciente de toda a gente. 

O Sk. SALLES .FILHO - Não tem razão o nobre Deputado em 
suas apreciações em torno deste assumpto.: S. Ex. se esquece do 
dis~urso fl!ito pelo Sr. João Ne•es, que le1·ou a )lesa a r.~tirar 
emenda. O discurso, portanto, produziu effeito. · 

o SR. AllELARDO ·MARnaio - Se o s.•. Deputado João ).l'e,ves_. 
em vez de ter falado da tribuna, tive:<se preferido cntcuder-se com 
o P residente, teri:t conseguido o t\les1no fim. E quem sabe se seu 
discurso não foi consequencia de combinação pré\·ia? ... 

ü SR. Jo.'~o ·N~·t::s - Posso garantir que não. Fui absoluta
mçnte surprehendido. 

O SR :GENEROSO PO)l'ÇE - Em todos os 'parlamentos do 
nmndo, o disct~rso ~ral; evidenterr.eme, !~1'a sobre o discurso es~ 
cripta . .. 

O SR. Jo.:i.o ~t:\'t::'i - Todas as ,·antagens. 

O S . .CE..:.'\l'EROSO PON..CE - . . . todas as va.ntage.ns, m
clusive a da attenção maior do auditorio . . Por melhor e mais 
p1:rfeito ·que seja o ledor do discurso, incontestavehnente o 
ambiente que se forma l!m torno di!lle não 'é . o. me.~mo. que 
se observa quando o orador impro,·isa. sua oração, mantendo 
cr.ntacto continuo com seu,; OU\'intes. Não ejuero . . entret3.llto, 
prolongar o debate. Não sou. naturalmente, o mais indicado para 
vir á tribua fazer a de.f~a do discurso oral, porque serei do;; mais 
prejndicados. nesta Casa, com semelhante dispositivo. (Não. apoio~ 
dos) . .Oe\•eria. aqui estar, neste instante. quem yerdàdeiratr.eme ti: 
v esse as condi<;õe,; natas de orador: 

Não tinha. aliás, a intenção de me alongar no rlebate nem 
na defe.Sa deste ponto de vista. porquanto não me canso de repeo 
tir que a ·Cpmmissão Executiva não faz questão fechada da. appro. · 
vação <lesse dispositivo. . · . 

O SR. ABELARDO MARI::\Ho - !Jos.;;o adiantar a V. Ex. qu~· 
I:Ssa · emenda já .esti condemnada : i1ão terá .o YOtÓ da Camara. 

-· · · · O SR. CoRRÊA DA CosTA - Para que é o uso dâ tribuna nos par
lan;tentos? .Para haver o . debate, e o debate é provocado tanto pelo 
discurso oral como' pelo lido. Ainda ·sabbado. passado. o Sr. Aure
liano Leite pronunciou um bdlissimo discur5o lido pro,:ocando de-
b'ates · ióteressantissimos·. · · 
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O SR. GE~EROSO PON.CE - A segunda emenda sou 
forçada a lêl-a. novamente, 11órquanto ji yae longe. o momento em 
que procedi á sua leitura: 

"O Deputado eleito ou nomeado para uma Comissão 
permanente ou especial, que, prt:seute á· sessão da Cama
ra, não comparecer a duas reuniões ordinarias consecuti
vas da referida Commissão. perderá o seu Jogar. se.ndo no
meado de.,de logo o seu substituto pelo Presidente da Ca.
mara; e:r-officio ou a req~erimento de .qualquer D,eputa:lo'~. 

Parece-me que t:Ssa emenda foi inspirada pelos proprios mem
bros de alguma Commissão permanente ou especial desta Casa. 
que nãó tct:~-do difficuldades em obter qrtoru.m legal para suas reu
niões, com . .s..õ,rio prejuízo do trabalho parlamentar. 

A Commissão Executiva v~ com sympathia a disposição em 
apreço. . . 

O SR. ADELARDO -:\1ARDIITO - Acho muito interessante. essa 
emenda. Tambem estou de accordo com ella. .<\penas entenâo que, 
·yictoríosa ·e· incorporada ao Regimento, -será letra morta. E V. Ex. 
quer ver como te.nho razão ? Uma das nossas Commissões princi
!l"es - a Executiva, . qGe constitue a .i\1csa. com um Prcsidepte e 
quatro ·SI!.c:retarios - a cada momento está desfalcada, sendo obri
gado o Presidente: a convidar Deputados a preencher lopres na · 
:!\-lesa. Seria; então, o .caso de fazer · que os membros dessa Com
n•issão soffressern a mesma penalidade. 

O SR. -GE?i!EROSO .P.Q:X"CE - O caso não ~ perfeitamente 
id"entico meu nobre collega mas foi naturalmente tendo ~ vista 
todas as lacunas e deficiencias verificadas. nas Commissões ... 

O ·SR. ADELARDO i.MARI.NBO- .-\cbo a emenda necessaria: ma.c; 
victoriosa. a meu ver. será letra morta . · 

O SR GENEROSO PONCE - . . . que a· Commissãó Exe~ 
cutiva viu o dis~ositivo com sympathia porque se tratava de recla-
rr.ações vindas das proprias Commissõcs. · 

A terceira emenda é a relatiYa ás urgencias requeridas para a 
·;otação de materias que tragam, porventura. augmento. de aes~ 
~~- . . 

Esta emenda, creio, foi inspirada pela propria Commissão de 
Finanças. ·-Evidentemente. não se pode exigir dessa Commissão 
qite, em prazo menor de 48 horas. dê parecer sobre projectos de· 
resolução de tamanha resoonsahilidade. Torna-se preciso dar .um 
prazo razoavel para ó-~estudo dessas propo~ições e dessas emendas. 

Passo a ler duas emenda;;. apresentadas pelos illustres mem
bros da minoria. ·Srs. J3orges ·de Mede.iros, João Neves, -Octavio 
Mangabeira, Rego Barros. Souza Leão c outros .. · e a respeito da.-; 
quaes. por igual. a ·Commissão Executiva não tem motivo. alguin 
para se oppor. 

. ·. 

·. ' 

"Os reqi.1erimentos de tuge"ncia poderã~ ser apresen
tados em qualquer occ~ião e só poderão ser submettidos 
á approvaçio se a:ssignados por. cinco Deputados e ~.se jus
"tificados"_ da tribuna por um de .sem;'" sign.atarios ·que dirá 
em resumo, no espaço. ·ae. 1.0 "minutos, .dó conteudo dâ ;pro- . 
.poRi<:ão e cortrovér;;ias por\•·enlitra ·a. .seu '' respeito' é.Xis: 
tentes." · ·· · · · : ··· · 
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Redija-;;e o § do art .. 12 do Regimen~o: 

"1 ndepend~rão des~e. numero ue assignatura;; o;. re
quedmentos de urgencia subscripto;; pelo Presidenté de 
uma Coa:mi;;são, pelo ·Relator do projccto ~ que . ;;e ref~
rirem. ou por qualquer membro da ).lfesa, sendo obrig<~.
toria a ju~tificação prévia na fôrma do paragrapho an
ter ior .?' 

Como declarei. a Commis~ão Executiva nada tem a objectar 
Cjuanto a essas duas emendas. . 

Sob o 11. 3. o nosso nobre collega por S_anta Catharin~, o 
Sr. Dun·al Melchiades. apresentou a :;eguinte emenda: 

"Qs projecto3·, e em geral quâesque.l' pruposic:;õe5 que 
de\·am ser julgadas objecto 'de déliber.àção submettidos a 
votac;ão. em qualquer dia, desde que, ao ser iniciada a 
.Ordem do dia. estejam _prcsentc5, pelo meno.~, 15) Depu
tados." · 

A Camara sabe ~ue o nosso actual Regimento prescreve CJ.Ue 
~s votações serão ás segundas. terças e quartas-feiras, a e..xea:plo 
àe outros Parlamentos. que sempre detem1inam certos dias na 
semana para as \'Otações. De outra forma seríamos forçados a 
effectuar votac:;õtS diarias. · · · 

Ora. se os Srs. Deputados fossem obrigados a permanecer 
. diariamente e não sómente nos dias determinados pelo actual Regi
.mento para as votações . . soffreria, sem duvida. o trabalho das nos
sã!' .'Commis:>õe.s permanentes. Esta razão ·por ·.si só · a mim me pa
rt'ce 4e ordea:· a fazer que não mereça approvação da Ca.m<~.ra a. 
t>tnenda de autoria do nosso illustre collega Sr. Don·al :vielchiades . 

• Ha dua.c; emendas. do nobre e operos:> representante de São 
- P:tulç. o Se Comes Ferraz. A primeira manda que seja M.o;im 
reuigido o § 2." <~;o art. 4.": 

(< O Presidente. stmpre que assim julgar convenien
te o autor do requerimento. de\·erá affeetar a decisão 
do mesm~ ao plenario da Camara, submettendo-o, em :-es
sã!). á leitura. discus~o ·e votação, nos termos regimen
taes . " 

'!'rata-se, Srs. Deputados, dqs requerimentos rle informa~ü~. 
a respeito dos quaes o sulistitutivo prescrevia uma •iorma que tam
.b~ não era innovação. porquanto assim se procede no Parlamen
to da .França. No' eutanto, por um mal entendido, a meu ver_. -o 
Sr. · ·Deputado · Ubaldo Rarr.alhete, secundado pelo illustre lcadcr 
da .minoria, o Sr. João ·Neve5. 'vislumbrou nesse. novo disposith.·o 
algo. qire l)udc.sse . cercear a liberd~de de cliscuss~o dos requerimen· 
tos . de ·informações. . 
.· · ;o Sr. Presidente, t:ara cujo c:spiri~o liberal o Sr. João iNe>'es 

. hávia appellado, promptificou-sc immediatamente a retirar essas 

.. disposições -do ·substitútivo. . . 
:· -:\ A~e'i;n~da· ·~o. n~bré .'repreSéntante pau!ista: . .'s.r. Gomes Ferraz 

· (:,;t'i.: por 'iómpleto; todis ~ possibilida·d.es ·de ·restricC;ao á Jiher-- ·. : .. .. - . . . - - . 
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dade de discussão dos requerimentos de infonnac;ões, o que não esta
va e nem. podia estar no int~ito da Commissão Executiva . 

. Tenho o prazer de" declara~ á Camara que mo:.-tn:i pessoal
mente ao illustre Jeader da minoria ·a emenda ·substitutiva, baseada 
naquella do Sr. Deputado "Comes ":Ferraz, que "tive a ·honra de re
d!gir. "tl!lldo a mesma m~reciclo a· acccitacão" de S. Exa. 

O SR. JoÃo NEVES - Pois não. 

O SR GENEROSO PONCE - E' a seguinte : 

"0 Presidente, sempre que o autor do requerimento 
o ,;olicitc, verbalmente ou por escripto. de.ver.á affectar 
a decisão do mesmo aci plenario da Camara, · ~~:bmetten
do-o. em ~es~ão, á leirura, discussão c votação, nos termos 
regim~taes ." 

Tamhe!Ti dei sciencia dcsM. minha emenda substitutiva a-o 
~r- Deput;ulo Gomes Ferraz. que coni a mesma concordou. 

-~ssim. submettendo-a it . apreciação da· C~mara. julgo pr~judi
cada .aquella ·cutra,, do Sr. Ubaldo Ramalh~te. que mandava, pura e 
simplesmente. supprimi•• o artigo e seus ·paragraphos. 

"Ficaram, po_is, afastados os inconvenientes vistos e analysados 
da tribuna pelo referido collega e pelo t.·adcr da minoria. . 

Antes de prose.,ouir, .devo lér outra emenda do Sr. Gomes 
Ferraz: 

"Accre;;ce.nte-se ao art. 4.". § 3.": 
As infonna~;ões de requerimentos. serão prestadas pe

la.c; autoridades publicas dentro do prazo m\nimo de 15 
dia:~. salvo motivo de força maior. 11 

. Lamento que a Commissão Executh·a tenha de divergir do 
nobre -Deputado por São Paulo. O Regimento Jnterno da Camara 
não pode. a nosso ver. determinar imperativamente· ás autoridá.des 
publicas pr!l~O para que estas cumpram o seu dever de enviar á 
Camara as informações por esta solicitadas. · 

. As emendas sob ns; 5. e ~ se referem ao mesmo assumpto e. 
pelo mesmo motivo. vou encarai-as englobadamente. -~ emenda n. 5. 
ri~ illustre De.putadu por. São Paulo. Sr. 'l'heotonio Monteiro de 
Barros.. resoh·e satisfatoriamente o assumpto já debatido neste 
plenario sobre a vota<;ão destacada, quanclo do veto parcial do Po-
der ·Executivo ás deliberações do Congresso . · 

Leio, primeir~ente. a e~enda do Sr. Ubaldo Ram~l~ete, ·que 
C1\"termina: 

"E~ caso de véto pa~cial, o~ dispositivos vetados se
rão subi:nettidos destacadamente ;i discussão e ' vo_ta~ão~>: 

O substitutivo. dizi~. no p"aragrap!l~ 6.": 

"Em caso de véto parcial. a ,:otaÇão_ do ·dlsp~sitiv~'se·. 
fará destacadamenté, . s:m"pre que a ·carriara·'a.~sinf'(lecidir. 

-~ na conformidáde da· mesma ueC:isão:" . . '-: .. . . . ' ··. 
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É' preciso. ·salientar que e~te § 6.v é de autórla ·_da Commissão 
de Constituição é Justiça e do seu douto relator, ··o eminente ju-
risco~ulto . I,evi Carné'iro. . , . . · . ' . 

Foi dle, na verdade, que. comtilentand<;> o _primiti.vo § 6: do 
projecto Henrique Dods.worth, · redigido nos .. se,"uintes termos: _ 

"0 projecto . vetado parcialment-e sàá sujeito a dis
cussão e votação em esct:.Utinio secreto, artigo por · artigo." 

o iez por esta forma: 

"Tambem esta regra parec~ dema$iada e · inconvt;
niente.ménte rigi.da. E" preferível pennittir que a pronria 
Camara delibere sobre a .convcnicncia da vota~o 
parcellada do projecto. E quanto . á di!;cussão nen1 h a ne
cessidade. de exigir ·a separação: que se alongará J)or ve
zes d.e.svantajosamente. •De tar son!!, prop0ria que g § 6: 
ficasse redigido ·assim :" ·· ~ 

Segue-se. o disposith'o que acabei de lêr e qu~ h:nia sido in-
cluído no sub~t.ituti vo. :• 

·Parece-me que á emenda do Sr. Deputado Theotonio }1ontei".: 
ro de Barros concilia os o~jectivos visados ~ · · · 

" 'Em c-.u;o de véto parcial, a -..·otação -dos dispositivos 
se fará destaCadamente, salvo á Catilara o direito de .. por 
maiori!l de vot<~s. _optar p_or outra.' forma de . votação." 

O nobre. e culto Deputado -por São Paulo assim justificou, liri
lbantt:mente, o seu ponto de vista : · 

. "Tal como est~ redigida no ~ubstitutivo_. a disposi
ção do §' 6." do a rt. 149 iria obrigar a uma. consultá. ' pré
~· ia á C amara sobre a forma como deveria 'o véto ·ser v o
rado. Isso seria morosp 'e nocivo. Noci-i•o: porgue: ení 
se tratando de véto:~ pil.rciaes e destacados, C: de tod~ con
venienêi~t fique. firrua<la a regra de serem_ elles yotados 
parcial e destaéadamente. . · · 

Assim, com a redacção que a presente emenda pro
põe, firma-se regra saluta:r. ·A' Camara, porém,. fica 
~segurado direito de optar ,por outra forina de votação. 
sefi?.pre . que raz_~es espe'ciae~ ditem a c~nveniencia. ?1 

. A 'emenda n: 6. tambem de au_toria do nobre collega, repre
_l!entan~e do E.-!pirito Santo. Sr. :t-Jl?aldo Ram.'llheté, merece a{>p'ro
Yá~o. plen<t da Commis~ão E:-::ecuth·a: porque,_ évidentemente. me-
lhora i. redacçào do substitutivo! · · 

- ·'~Em .v~~ dé "-_ .. a discuisão e ·.vot-.~-Ção, em escruttmo 
secreto. ú11ica 1'. diga-;;e : ." ... a uma só . ÇisqJ_ss~o e · vorl?--

--·• . ç~o - ~-?r e.>cnttinio sec:ret~. ~ ~- . . , .:.: . .. .. 

-~··_~ióisveris;~~e de co~~entar. dada ·a e\iiden~ia . é a · opp!Jrt1.lni.: 
da~e·.~-a eme;tdi,--tal a clareza do es-tylo ·dõ iJ!ustre collega: · · 
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.-. :'i'c:ndo,. cump_ri~:c? . minha·· mis~ão, ·que era. como disse no .. inicio 
'de' meü ·.discurso,_ ~ai- succintame.nte. ·o ··parecer· ,-erbal :da. Cô~mi;;
. são Exécutiva a respeito ' dã.s' ~endas · m·oaificativa.S · do suostituti-
\'O por "ella _apresent?-do~ d\)!l po_r findà a ·mi_nnà· tárefa, :agra~eê:en_d~ 
á' v.· Ex., :sr: ·:P.residérite; 'a · distincção ·de me' pave.r-:· escolhiçlo para 
rdatâr ma teria dc:'tamánha valia 'êorisiderando a qúà!' e~ou ·certo" a 
Can:ara ha de me relevar todas as minhas falhas e deficiencia:;. 
(Palmas." ó · orador' é c_!Í'iiipr·,~~~~cutado.') . . ·. ·. . . . 

.. 
O Sr. João Neves (p~lâ .ordem) Sr:. Pr~ideme, tomei 

conhecimento das justificações feitas pelo nobre Deputado Sr. ·Ge
neroso Ponce, falando em nome "da Commissão .. Executiva "da Ca
mára ace~ca· da? . ~.!:imla~ a:preséntadas .ao prÓjecto · de. re"Sol;tção 
ziara . a reforma _iegiiriema!. . . . ·. . ,. •. . . 

Desde logo;. ·devo accentuar que encontrei em V: ·Ex., senhor 
Presidente. em._sessões anteriores, quando se tr~tava de modificar 
o Regimento da Casa. na parte ·.relativa "aos requerimentos de infor

. iu.Ção . . que não ",seriam "afiectos n~·, á . àisetissào ·n"em á votà<.âo 
de plenai:io, largo espir\to c)e co~prehens~o das razões que me le
vavam a imp_ugnar aquelle topico do substitutivo. · · 

·. ·V. Ex.. i"nterpret?-nd.'l fielmente ~ estou ce~o .:_ o · ~en"tim:eu
tc de toda a <:amara, f!13.S,. sobretudo, reflectindo a sua o,rga~iza- . 
çao · republicana de éliti:-~ · fói o primeiro a se adeantar e a, retirar 
aquella parte do substituth·o, de ~arieira que nenhum Deputaao 
ficasse. privado de. discutir os requerimentos de informação. 
. Quanto a 'esse · pó'nto, Sr· . . Presidente,:·nada tenho a accrescen

tàr. A r.edâcção da Commissão.· Exeéutiva satis'fai inteiramente aos 
!~untos de vista que aqui sustentei'"e que; estou" seguro, são. os dá 
C:am~ra. (Apoiados.) . . 

V. Ex. conseguirá. os doi~ . objectfvos: descarregar a Ordem 
do Dia da Çamara de discussões· qúe· não interessari: senão 'ao;; pro
prios autores dos requerimento:;; permíttir taes reguerimentos de
b~tjdos _quando á_ discussão f~r ' tão i~_portante "par~ o . respecti ... o 
autor. ~~amo pai:.a a propria Camara. ' . 
· . Q~ero. · agor!l-. Sr. Pr~idente. occupar7me do. ·artig~ q~e diz 
·q!le .o·s·. discursos .e5criptos·.· não poderã:> ser lidos da tribuna." de
.\'Í:ndó ser entre.,01ies ao Presidente · ~a Camara, 'afi~l de serem ~pu
blicados na acta, .tendo a nota "Discurso escripto enviado á .Mesa". 
·.. .Sr. Pr~idente, -~ profunda a minnà. extranheia quànto á re-

da;cçâo da~a a este .artig:> ~~ esto.u certo, o _mes~.o . occorrerá com 
tqda a Camara,. . · · . ." , · ·. · · . . . 

V .- Ex., Sr. Pr~!!:~idente; que -é. um dos príncipes da· tribuna do 
Paiz, V. Ex., .qué é' orador nato e irnprov1sador, ·éomo toda a ·gente. 
pôde · verificar nos tempos em que V. ·Ex., por estas . bancada3, 
áienta"'a a Cari':ira, como por occ:asião do GoveruÓ do . eminente 

. s·r. ·.Arthur ·Bernardês. ~ V. Ex. será o · primeiró - "não··· tenho· 
d~vi~ ._ a .'rêconheter 'que esse "art~go de.snatura _.. por êomP._lei:ó . 
o ·se-nu do da v1da par:lamentar de um pa12:. · .. · · · · ., · .. 

. .. :V:crifi~ará, com a a:gud~za . do seu espírito.: ,íre~os· r::duzii~a 
Camara.' a. um instituto· de discussões academicas. Está: Casa ·nàú 
"sê:~â 1Íiai·s · i.{ul 'PáriamérJ.to · anilnado pela ,-!vacidade "d"ós · apat:ti.< 
pelas discussões travadas de occasiao,_ que: sao;: sêai'·di.rvida, não sé· 
as mais interessantes, como. as que melhor revelam <â:~éapacidàde 
~~·s ''qué··: ~~i~':tom.~~-:;pãr~~- :·.·.~.. . .. .. -~_._':.: . ;""·:···~·-c ·:'.:~: ·~~; ·;. ~· 
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O SR. ABEI.Ã.ROO MARm:a:o - Não são, sempre, as que ma1s 
esclareCem. _ . . 

O SR. JOÃO NEVES - V. Ex. irá· sepul~ar, embalsamar a 
oratoria , par:lamentar no l)ia:io Legislat-ivo, _ condemnando-a ·ao 
óesínteresse absoluto. Não sei se ella ainda desperta attenção nas 
ntassas populares . . Quero àêr que isso não se dê. A hora actual não 
é a da fortuna dos parlamentos. Póde ser que · ainda volte, mas. na 
aCtualidade, não é, seguramentt!. 

Seja, entretanto, como for, não de\'e'rá ser V. E~., Senhor 
Presidente, á frente da Comroissão Executiva. quem lance Sobre a 
_ç!iscussão parlamentar esta pá_ de cal, conderonando as orações que 
não forem improvisadas apenas ao registro summario no .Oian·o 
Legisl-at ivo. · · · . . 

Veja V. Ex. ·e veja a Camara o absurdo que se contim no re
ierido_ artigo. H a discursos que, verdadeiramente, não · podem ser 

- improvisados, porque, pela propria natureza, não comportam os 
azare5· da impi-ovi~ação. São os discursos profundos, com algaris

. mos. com ci.fras, cum estatísticas. Não será: possível a um orador 
faze.l-os · de improviso, como normalmente se dá quando se versa 
Jltateriõ1- pol itica. · · · 

.' o -·SR._ .nENERosô PoNc~ - Conforr.:le declarei da tribuna, ·a 
. emenda em questão não !é da Commissão Executiva e esta não se 

empenha pela sua approvac;ão. E ' emenda dos illustres Deputados 
Pedro Alcixo e Vicente Miguel. · 

O SR. JOAO •NEVES- Tanto m"elhor 'se a emenda não traz 
ú cu.nho official, embora muito me mereçam os seÚs illustres au-
t(!res. · 
.- Vou· dar e..-<emplo característico, Sr. Presid~nte. para que V. •Ex. 

ajuíze como um orador, l~ndo seu discu-rso, póde despertar debates 
em toruo da materia.. Toda a Cama:ra conhe.ce· a iigura de grande 
J:.arlameniá.r e insigne mestre 'Cl'll:e é o Sr. Çjncin"ato Braga. S. Ex. 
poderia._ improvisar seus discursos, porque é conhecida a. sua._ bri
lhante tradição. no 'Congresso. ~as fOr ÍSJ;O mesmo que Ímpr1me 
a seus trabalhos o cunho da $\la autoridade. como professor ·de 
Economia e Finanças publicas. S. Ex. os traz methodizados numa 
exposição que tem _ conseguido despertar ~ attenc;ão de toda a Ca
iuara: provocar em tomo della .ãebátes apaixonados. apartes con-

.sra rites, com o esclar"ecimento da "maieria. . - . 
O SR. SAUEs !FILHo- V. Ex. pe.rmiue um apaite? Poderia 

i:itã:r o ·Deput_ado João Neve·s. no comec;o destà. sessão legislativa. 
QUe assim ·fez e alcimc;ou o mesmo successo. · 

O SR. ]'OÃO NEVES - Obrigado a V_ Ex. 
Devo dizer, S.r. Presidente, que, incontestavelmente, o normal 

nõs parlamentos deve ser o di!>curso llâo escripto, por isso mesmo 
que se __ t~ta de · um -Parl~cnto e não de uma academia . onde" se 
teém memórias. .. 

· · .· Não q_uero, porém. que os discursos não possam e até nl!.o de-
·.-. \;<tm ser escriptos. em determinadas occasiõe5. · · · 

·:-_ "Pof ' essas . ra:zões, Sr. Prciiident~; comj)a_to a r~d~cçã~ dada. ao 
· -~~tjgo:·- Ç.omba~endo~a, tenho a - ~mpressão de qti"e encontrarei ·-de 
. r~eu ·Ja:d~ . .os ·votos de· qualõi _toda~ Camara·. -. - - · : 
-· · -:-' 'E : ·:vérdade-que· o disc1\rsó escripto, · publicado no jornal offi

: -Ciàt7'<la'. cas~· depois" po'déiá: ser i:Óntestado:-mas'.,nj!.m isso "me satiS~ 
_- ':taz, :porque-tal seja a natureza dess_e disctirso; ·embora lido, pooefá 
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J.Jrovocar r~plica immediata, com i~teira elucidaç~o da materia. 
(Apoíudos.j · · · · 

O. SR. ANTONIO _o~; tGó~::s -Como tem provocado. 
. O SR. A.cYLixo DE LE:i.o"- 03 apartes muitas \·ezes elucidam. 
. o· S. ]0.3..<0 -N'EVES - São contrilmições Yalíosas para o es

élar~cimento do assumpto. ·•P r inÇipalmente. com as ordens do dia. 
extremamente sobrecarregadas, difficilmente a materia ·ventilada 
num· discurso eséripto e não ·proferido ;;erá discutida na sessão 
imrr.cdiata ou na subsequcnte. 

· ·Dahi, Sr. Presidente, todos os males yejo na innovação que 
se quer introduzir no Regimt:nto da Casa. Estou de accordo· - se 

_ ~ -que· p6de haver da parte de qualquer -Deputado a vaidade de di
- zer qúe improvisou· un1 di~urso, emquanto um outro collega o leu 

-:- em conceder se declare ~10 Diario do Poder LC'gislolh·o que··o 
discurso . foi lido, como · se fazia •uttt:.r:io_rmentc. pelo antigo Regi
mento. 

O SR. AcYu:so DF. LEÃo - Qual a vantagem des:1a resalva? Só 
pos~o attribuil.:a a · uma ,-a idade. · 
: O SR. JOÃO N-EV•ES -:- N'ã.o creio seja ape_nas que:aãó de 
,-aidade. mesmo porque. á <:amara não cabe o direito de ter vai
dade,; neste particular. pois ha, aqui, homcn,; capazes de improvi~ 
;;ar discursos notaveis ~ ·que _preferem. talvez pelo respei.to que 
C:é~em á propria Carr.ara, trazel-os escriptos, com a ·rnateri:l." me-
thcdizada. · · · · ' 

O SR. Aevr.t:-;o r>E LE-\o - )1.uit3.:..; vezes mais conden..~da·. 
O SR. JOÃ.D NEVES ..:__ Não vejo, portanto, qualqúer . moti

vo que justifique essa innova~ãu no Regimento da Camara._ 
. SL President_e. tenho certeza de q~e o -nobre autor da emenda. 

Sr. Deputado Peqro . Ale.ixo, um .dos rnili brilhantes orador~s da 
Camãra, será o primeiro a retiral-a. tanto u1ai:. quanto creio estar 
ella conde.mnada a derrota. se fõr submettiêla ao voto da Casa. 
. . O SR.. · AllEI.Altvo -MARINHO - Nem tenho duvida. 
-.~ o· .SR. JOÃ{) N•EVES - 'Mas. Sr. Pr'ês)dente. não fica ahi

a: critica _qu_e quero faz_er ás em~nd~s. A seguinte assim dispõé: 

.. ..·"0 Depu~ado· eleii_o "ou tto~eado· para \1ma Commis~ 
. ;. - ~ão Perri:àne"nte ou E;<:ecutiva e· que. presente á séssão ·dà 

Camara. não compà~~êe~. a duas reuniões ordinarias con~ 
secutivas da.c; refer.idas ·cotumis~ões. perderá o seu Jogar. 
-sendo nomeado, desde logo. o seu substituto pelo ·Pr~si
deme. da .Camara.-. · c.r-otficio. ou a · requ~rimento. ~e qual
quer Deputado." · . · . · · · · 

. Q Sr. Presidente~ tambem esta módifica~ão na lei da Casa não 
mc!i:ece meu VO_to, e estOU C!rtO de que .a,; Objeci;õe.s que Íhe VÇIU 
oppôr eucontrarão todo o apoio dos illustres Deputl'-d~s. q1;1e me 
ouvem . 

. Não comprehenclo por ·que se vá punir com a r-ena éle e~clu~ão de 
t1ma Com~pi~são Perm<lmmte o :Deputado que. não compareçâ ·à :duas 
sc!~s~ C9.nseeutivas. Se\á· penalidade injusta ·e · excessh-à.. : ' .: 
· . · O SK. PEDRo A L Eixo - V. Ex. sal>e. que "raros Deputados sé 
torn~r!o merecedores 'de tãõ grave penalidã.de. a ·q·ual "sóii:ente .attin~ · 
g_i'r~. a~~elle qu~ ... por descasp· .Felos trabalgqs_ ela Çomnii.S.São;-:-.pre-

· .. t;p~- .f1c~r . ~!:!. re~_mto .. : .-:· _- · .. · · · · ~ · .. ; ·· ·· 
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:0 SR . .S.u.J.Es F1J.t1o .......:.. ~fuitas ve:zes. estará empenhado em 
nm .debate. 

O SR. PEDRO Au;rxo __:_ ... a ir trabalhar na sua Commissão. 
dentro da -qual de,·e exercitar precipuamente o mandato que lhe íoi 
confiado. E'. verdade que póde, nmita:. vezes. ser· obrig;~ib a per
manecer no recinto. mas mui. difiidlmeme tal acontecerá duas n·
r.es consec\ltivas ... 

O SR. j.QAO NEVES - .\las póde succcder. 
O Sk. PEul<o ÀLElxo - . . . . em dia;; que, em regra. não são 

dt: votação. deixando aos demai;; com~anheiros toda a ~ohrecarga 
do scrvi!;o. · . · · 

O SR. · J OAO ~E:V ES - Não posso. in felizmente. concordar 
com a explicação que ac~ba de dar ·o illustre U~p.utado por ~Iina:1 
Geraeb, Sr. Pedro A.leixo. 

O SR. PEDRO . ..U.ttxo - Lan~ento muito. 
O SR. JOÃO ·N·EVES -Vou dar as razõe:; . · 
Não ~ desejo de discorda,· que me le\'a a coor~enar tamhem 

c~ta :emenda. V. Ex·. ,;abe que o trabalh:.~ das Comx'nis~ües constitue, 
· para o. Deputado, tarefa· relativamente. secundaria ao t!).:ercicio do 

:.eu mandato. que é ·no . recinto .. Em primeiro Jogar, é ·Deputado: 
depois. membro de Commissâo. : ... · . 

'Ü SR. PEDRO .-\L"LXO - Como ueputá'ho I! qlie I! membro ria 
Commissão. . · · · · 

O SR. jOkO .NEVES - Não quero . fazer circulo ,~icioso, .: 
dí:zer gue. não · podia ser men:hro ela Commissão ~ein· ',.:er Depu
·r~do • .. •. 

•Desejo chegar á s~g~1inte conclusão: supp0~1ha V. Ex. que em 
tosse membro de uma Commissào. Q\1a1~ta-s vcze~ os intere;.se~ de 
desempenho do n1e.u mandato ·coincidiria com a hora d:t r!'uníão da 
Commissão? 

{). SR. SAI.L.ES FILHO - Tânto ~ pre.:;cindi\·el o tràb:tlho da 
Commissào qtte. sem ellc, o plenario tem deliherado. O voto do 
Ileputado .. s im, não é prescindin:l. · . · 

·O SR . J0-'\0 .NBV:ES - A penatidade poderia ser appli
c:tda. ~em grave injustiça. O Deputadt? C!.~tá preso. no recinto. a 
ti.i:;cussào de importante as:;umpto; tem in teres~.: em oU\· ir deter
m!nado orador. c:· coincide · a hora e.m que va~. ouvir es,;!! orador 
c•)ni .a ~a. :reuni~o. !Fâlta. E' cau~a ' ju;tificada, intimamente. No 
emtanto. o nobre Deputado Sr. Pedro Aleixo pune tanto o Depu-

- tt..do rével. que não comparece á reunião por de~idia. como o Depu
tado tra'balhador, que iic:L no · rl!cinÚ) para des~!mpe11har o sc'u 

.mandato! · · · · 
· · O SR. HEKRlQliE DonswoRTH - Poder-se-ia detl!rminar ·que 

. ill' .'Commissõ'e.~ se. reunissem na pa,rte da manhã. . . . 
· Ô SR. JOÃ-O · ~EV"E:f- .-\ .solução .~ugg~rida. pelo i Ilustre 

representante do Dlstricto ·Federal concilia todos os pónros d~ 
vista. : . . . . 

o sn: Peim~ · Al.ElXO ..,- Sciluc;ão já. posta em pratica por S. E.x. 
ua Commi!'são de Finanças. n:-as q\Íe nr.o · e..'i:clue. ab:;olutam~i1te. a 

· nc:c~.sidad; ·da Ínedida pelá qu'a.l me bato: · · 
. . ü SR. · T'ÜÃO N•EV:ES - A t!rnemla ile V. Ex. nem . faz r t>s

tTi.c~~-~- ~ q~anto a falta :cÇin causa ~ustificada. . 
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O SR. PEDRO Au:txo --'- Porque entendo· qife o Deputado que 
CCimpareceu á. se~são da •Camara certamente poderá comparecer á 
reunião de seus collegas ·de Commissão. -

O SR. ]OkO NEVES - · V. Ex., então, não admitte· que 
c interesse de tomar parte. nos trabalhos do plenario possa ser 
mais forte que o de •particip<~.r da tarefa da Commi!\!õàO? 

O SR. PEDRO ALI::n::o - Não admitto que esse interesse coin. 
cida com duas sessões consecutivas da Commissào. 

O SR. ) OAú NEVES - :.1as póde acontecer. 
O SR. PEDRO Au:txo - Neste momento. acabo de descei de 

lima reunião d:: Commissão. á qual compareci, e voltarei logo que 
terminem o~ debates aqui no plenario. - : 

O SR, JOÃO :N·Ev.ES - Supponhà. V- Ex. que t-enl1a de ,-ir 
defender emendas no recinto. quando a Commissã.o e;;tiver re
unida. 

o s~. PEDRO A .LEIXO - E' o que estou fazendo presentemente. 
Estava na Çommissão· e pedi licença aos· éollegas para vir assi~tir 
ao déhatt. Vóltarei depois. · 

{) SR. ÜHALDO RAM.,LHETE - .Faltei á ultima reumao da 
Commissão de Tomada de Contas, justamente· porque tinha inte
n:sse na discussão de Ut!l · proj ecto ao qual apresentára emenda que 
r.ece.<;sitava defender. 

O SR. REco BARROs - Aliás: seria mais aconselha~·el detenni
na.r o Regimento que as Commissões não se reuníssem na mesma 
hora da sessão do plena rio. . 

O SR. JOÃO :N'EVES - .Oe qualquer maneira ha no fundo' 
dessa· emenda - parece-me - .alguma coisa que. fere a todos os 
m~mbfos de ·Commissões . .-\ presumpc;ão natural é que o Deputado 
desempenhe c.om e.'<acção seu mandato no plénario, e. como· roem
hro de Commissões . Ora. tem-se a impre~são de que se trata de 
medida compulsoria para cumprimento do dever. Appellaria, 
a~sim, para o nobre collega, no sentido· de nã~ concorrer para··que 
tr.I dispositivo passas·se a figurar no Regimento como uma'. insi: 
Pnação · aos membros de Commissõcs_. collegas que e."'(actainente 
pela l'Ua capaciciade e idoneidade são escolhidos para. as consti
tuiréffi.. · · - · · ·. · 

O .SR. PEDRO AI.Elxo - O argumento ao nobre orador é real
mente brilhante; mas. assim. ·t~riamos· ·de supprimir todas ·as · pena
J:dades regimentaes. incJuSÍVI'; a perda de jétOil. uma Vez que ne
nhum de nós podei-ia: mal julgar seus collegas, acreditando· fbssem 
propositadamente. deixar de cumprir ·os · deveres que 1hes· são·· im.: 
~~- . 

O SR. JOÃO ·NEVES - Eritão_. logica.mbite. que se -eSt~n- . 
desse a perda de jho1t ao Deputado que, membro de Commissão; 
a ella não comparecesse... · · · : . · · ·· . · 

o SR . . PEDRO At.El.XO ,....: -Não é possível, porque se trata· d~· 
materia prevista por forc;a. de lei ordinar.ja, votada. para a pr~ente'. 
C amara-e que esta não· póde modificar . . · · · : -: 

O SR. ·JOÃ-Q ·N-EVES - ·A. exPlicação ·é perfeitãme.rite · Sa.ti~~ -
f~torià. . . _< · · __ . :- ~ ~ ·: • ~' •. · .• -:- ':. ::. 

De· qualquer fórma, Sr. Pre5id~1te.: oeixo· _aqui .,.,- .infdi:imente ·· 
não em discurso escripto, que set:ia. ·provavelmente··. maW:lnedítà..: 
do.~- --(riso~) as - suggestões que· me -_acodem. a -p~opos~to - ·da:s ·
dilas :Primeiras eniendas em . 9,iscussão. Tenh~ a .irnpre.SSão --~e : <iue. -

• . .. ... -. 
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· tódos - autores de. emei1das e .Deputados que as .di~cutem - qu:::
remos - ~alorizar · o .. ·tr:abalho parl~entar .. , prestigiar a figura do 
Deputa'do, ·tirar-lhe es~a aureola à 'T'ebours,. que se lhe empresta po~ 

. \:czes .. de . simples 1'-papa-subsidics ", -que se não interessa pelos 
-a.'\sumptos ·da competencia da Camara. 

Creio, assim, estar na consé:iencia de toda a Camara. quanto á 
(t<ime.ira· emenda, não dever ser approvada, pelas .razões que ex
pendi e por aquellas - certamente mais rele•antes - que ·se 
acham no .pensamento dos Srs. Deputados ; e. qua~to á segunda, 
ente'ndo constituir .grave desacerto, porque colloca os membros das 
Comrr.issões no dilemma de escolher entre o cutnprimc~to do de
''er no plenario. poder vezes muito maior, e o das ·Comrr:issões de 
que fazém parte. · · . . 

Procure a Camara outra soluÇão ; melhor dito, esperemos que 
Ci!rla um dos Srs. Deputados. que acccitc representação em Com-

. Dlissão permanente,. tenha no fundo da con~ciencia noção p~rfeit:1 do 
d.:!ver. e que essa noção seja ·a de .Procurar. ubiquamente encontrar
se no recinto e no seio das Commissões, no desempenho do man
clato que lhe foi con'ferido. (Muito bem, muito bem). · 

O Sr_ Pedro Aleixo (pela ordem) - Sr . Presidente, não 
. me encontra\"a presente na. Casa quaml-? o illustre D~:oputado, 
.Sr.- João Neves, iniciou a impugnac;ão .das emendas que tive a hon-
ra de submetter ao conhecimento do plenario da .:Camara. . 

Não pude, por isso, desde o corneço po11ti.lhar com os {unda
.mentós das me.~mas emendas. com as razões que me \e,·aram a apre
sentai-as, a brilhante oi-a,ão que · apenas tive a felicidade de ouvir 
na -sua parte· final : . 

Eis _porque occupar presentemente a attenção da Casa. afim 
üe perante ella ·e.-cpôr, -oralmente, os motivos que me convenceram 
da necessidade de uma reforma do ' Reg1mento, nos termos em q1.1e 
~~ .encontram concebidas as emendas por mim subscriptas. 
-~ · Antes 4e tudo não se veja na proposi~o que elcige sejam pro
ntincia:dos todos os discursos nos . debates desta. Casa: o pensamento 
de·-garrotear a . eloqu'encia dos oradores, ·tantas e tantaS vezes de
-monstrada atra,·é.s da leitura de magníficas paginas escriptas . 

. · Aqui. como eu,. innumeros collegas tem tido o deleite intelle
. ctual: de ouvir grandes parlamentares produzindo brilhantes argu
.mentações ·coordenadas. por escripto, em peças que dignificam a 
Camara· dos Deputados .. 

'Aqui, .Sr. Presidente. temos •isto tambem. e, certo neste nu
·mero me devo incluir,, innume.ros. oradores. que.: -de,;pt:ovid~s do 
amparo. .. ... . 

· •· _. {) SR_ JoÃo !NE\'Es- V. Ex. se inclue no primeiro grupo. com 
toda jústi,a. (Apoiados). . 
. : ·O SR. PEDRO A!LEIX!O - ... dos discursos escriptos. sus
.tent<l;lll_. seus pareéeres; defendem suas opiniões sem obter a acÓlhida. 

· a~enfa.- dos colle.gas. · . 
~:. · :.Mas. Sr. ·Presidente, nós. que estamô:e; a gindo sóinente por um . 

.. ~riioulso . ·:renõvador. para . aperf.eiçoar, podemos testemunhar e cer-
~1fiê:ai-;-· insl;!speitamente,' que os discursos lidos rara.n:ente corivo-

. cam·. a~. a~~ç~ó· P,os. membros da C~a .. · _ · · 
. . ,}; ·_ o .,s~.:]ÓÃO , NE.VES ---: .-E ' õpUra :verdade. .· -:; .. 
~-:., .. .-··:~:;r::sa::·P.ioRo·· -~-ELxo ·- .E !. ·Sr : ::Presiden~e, . para ' nós. princi

·r-~i:nte:'pa.radaqudles que.; ha -pouco estio ingi,essando na caneirn ..... -. .' - ~ .- ... . : . . . 
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-publica, e · trazem doiradas · illusões ·sobre a vida parlamentar, 'eS

.pectaculó .profu'ndamente · desoládor· o que · diariamente,- por· infelici
. cláde, . esta C amara . o "f ft:n:ê:e' aos olhos 'nossos e aos ; olhos "do 'PO)JO, 

que : aqui nos acompanha: um dos rio'ssós collegas esforçando-se,'' na 
tribuna. para ler trabalho meditado, estudado_. resultànte · de c;ui
&doAA elaboração, 'e cle5att'enta toõa a c~sa; se não, Sr. Presidente, 
apenas prt:st:nte p numt:ru' estrict"drot:nte regimental para que. se não 
(:ucerre a sessão. ·· . 

Bastava que ~u invocasse esses nossos 'habitos parlamentares 
cu es:se e.spectaculo de· que todos somos testemunhas. · para qué pe
·rr.nte ·os mais rigorosos censores da· emenda plenamente iicasse jus
tificado o impulso ~ue nos animou ·a apresént'al-a e e.ntregál-a ao 
J,lenario da Camara. 

Pretendi. com a minha e.mcnda, -estimular o:s debates, tornai-os 
'i.ntere.'\sante.< avivai-O-", parà que elles não se. reduzam a· discurso~-õ 
que são lidos no meio de geral desattenc;ão, somem-e para que -pos_
sani ser. com alguns erres typographico:;;· integra.lmente transcri-
ptos no Diario 'do Podá Lcgislatit:o- .· . . 

O SR. ABEI.ARoo L\LútL"'rHO - Ess.e espectaeulu a que· V. Ex:. 
alluâe. se ,-erificâria. tanto em relação . ào di'scurso' . lido, . como 
quanto ao di?curso ori.'. Por esse fundamento,· 11ão. 

O SR. PEDRO .·\ ·LEIXO- Sim, Sr. Pre~idente, o espectaculo 
(';.;cripto. coino bem accrescentóu o nobre. collega, Sr. Abelardo Ma
rinho. tambem se verifica em relação a alguns · discursos ·oraes . 
. ~ppello. pórém, para o testemunho da Casa ·e dia commigo deporá 
·c,ue ainda assim prefere os · discursos verba~s ... 

O SR. ABELARDO · ~-r ARJXno - · Discúrsos · vt:rbat:s, · melhor 
ciizendo. · 
· O SR. PEDRO . .lJl:EIXIO ~ -Quan4o um· orador fala: sem lêr, 
como' que se 'prénde a attcnc;ão da Cáinara. . . . · · · 

O SR. · H'uoo N APOLEÃÓ - · Não h a duvida. 
O ·sR. PEDRO ALÉIX•O ---: . : .' sempre ' que elle sinceramente 

í: emvolgado i>ela idéa 'que e.'<prime. . 
·Desejo. Sr. :Presidente. a_cccntua'r bem· que ·esta -emenda· revela 

o alto e elevado apreço em que 't'enho · todos· os· meus -i Ilustres · colle
gas. E' que, Sr. P resido:nte, estou ple!lélmente 'conv-encido · de que, 
sélmentt: por deficiencia regimental. são lidos muitos do3 discúrsos 
qu·e seus illustres autores poderiam produ'zir, oralmente; :verbal
n•ente, contribuindo .para maior brilho · do pârlamento· i "que·--pei-:. 
tcncem. · · ' · · · · · · . - ; : 
· · Nessa convicção, Srs. Deputados, é que· venho mante·r . a emen

êa. visto com9 es_tou certo de. que. uma YÚ pro~crito d_o Jlossó' Re-· 
gimento o ·preceito permissivo · da leitura . de discu-rsos ·:escriptos. 
quantos ~qui se encontram· hão dt: forcejai· no sentido _dó ·aperfei- · 
t;?a~ento' da à r te oratori~ graças iL. qual ·hão de ser ' sériipr~. 'êx- . 
pressiiu \'erbal dos direitos e das aspirações de. seus · n'1andánt'es. · 

· !Fica; por . conse'guinte, Sr. Presidente. ·a -emenda que·. a·presêíl
'tei. como :uma provâ e demonstração do aprec;o· em que tenho ·to
dos 05 meus . conegas "e jáiuais"como ' tentath·a ôe':Ycdaçãõ~d'a: · fi-j:.. 

··buna parlamentar ás manifestações de · meu:;· iJiusti-e.s .. coinpanhei:.-· 
ro" de Camara. Fica essa ·emenda.; ~obretudo.'·como··i:sforc;o ·:qúe. 
~?-C:<?· ·p'ara, atra,·és ··da · reforma ·teiltél'da. -·despertar : a:~ áttênÇã~- da · 
C:.mara. a fi~ de qu'e e5ta ·éncontie·· meio" e-:inodôs,·d'e" impedir~'s'é-.. 

· jam:-de futuro; repetidõs; .. os ·êspectac'ulos d: desattençã·õ;:::de''dês:.. · 
o • • ... • -. - • • • • • • 
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interésse, que todos ·lamentamos, . po:rqúe Ja vão constituindo · habi-
to>- e costumes. que precisam ser corrigidos. • 

Sr. Presidente, a outra emendâ que apresentei á consideração 
da Ca.Sa,. está plenamente justif icada·, por factos que são' <lo conhe-
cimento geral. · · · 

· Rea lmente, o:> trabalhos das 'Çomrnissões são muitas vezes re
t,lrdados pela ausencia dos respectivos membroi, -que, presos· ás ''e
zes 'aós debates e ás votações do plenario, 11ão podem participar das 
r<!uniões daquellas commissões. ,. 

Observo, Sr. Pre,sidence. que, com esta .emenda. o que prin
cipalmente procuro fazer é estimular o cumprirr.ento de outros dis

.posit ivos r~gim_entaes, afim de que. semp're que isto acontecer, 
haja pedido prévio de licen<;a como justifica<;ão antecipada da fal
ta, e interinamenti. seja substituído o membro qne tiver _de . faltar. 

O S1<. JoÃo NEvEs - Mas a emenda não consigna isso. nem 
admitte a justificação da falta. 
. . o· SR:· PEDRO Al;ELXO - Explico .a V. Ex . . Real.meute a. 
emenda não fala em interinidade ; 'mas, como ,;ab~ o prezado col
ll"ga, a reforma é parcial ; é apenas de parte do Regimento: . Inte
gr~dos· esse;; dispositivos dentro da propria lei interna. combinado,;. 
e~ses preceitos com outros já. c.:<istentes, ~que ,-ae resultar dahi é 

. a possibilidade de se sub:>tituir um membro de Commissão sempre 
qu-e fõr impedido d~ comparecer aos trabalho,; ç!e5sa Commis5ào. 

Dentro · do Regimento .. Sr. Presidente. já temos dispositi,·o>: 
pelos quaes .um membro de Commissão permanente não pôde J:arti
cipar dos. trabalhos de outra Commissão permat:t<:nte. Entretanto, 
c~lm.munuriente vemos que nas Commissões especiaes ingressan1 
t>tembros de Commissões pe.nnanentes, de sorte que o trabalho se 
accumula .sobre os hombros de · poucos> quando' esse trabalho- po
cleria ser dividido e distr ibuído por maior numero, e. assim. mal:! 
rapida e facilmente de;;tmpenhado. . 

Tem;:~s tambem observado .que diariamente a Carnara é chamada 
o.' votar a inclusão. em ordem ê:lo dia, de projectos que não descem 
dás ·commissões dentro do prazo r-egimental e até mesmo dentro 
co excepciot}al prazo · que a Constituição marca . 

. Ora, desta maneira. com a facuTdade de se poder substituir o 
membro <JUC estiver so~recarregado_. de ~ral>alho e com a itr.minen
cia de· penaliaadc - que é grave sem duvida alguma. mas que ê, 

. ;tnte:;, um·<~- adverte;ncia par;~ o e:-;-acto cumprimento de seus (levl'!
:res,. · 'esfon;ar-s~ o ·Deputado para manter~se ubiquamente no re
··d~to· e nas Commissões - teremos. conciliado os itttert'sses legiti-
tilos . dos · Deputados, com as neccs5idades . do de.sen ,·olvimento do 

· ·t ránalho .parlamentar . 
:. · ·... Em fim, Sr.: Presidente. o que era necessario se dissesse e ex
:. 'f,Jicasse quanto ás emendas que acabei de defender,. nesta hora . .! 

. que de tnane\ra alguma podia eu t-er o pensamento .de diminuir ou 
·''clé· fa:ier··diminuido perante a ·Câmara o meu conceito relativam.!nte 
. '"' ·qualquer de .meti$ · illu'stres i: .·eminentes. collegas. 
-· .:~ -. O --SR. JoÃo ·NE1(ES - .N~· alleguei !sso. 
·:. ··:'O SR. "PE-DRO .'\.LEIXO·- ·Meu ·nobre contraditar diz bem 

-;:·: guê · nâd;,aJ,legou-isso;-~ se fa<;o . refÚencia a éssa circum5tancia ê 
--.. ~:Porque,: ,s~P.re._ q\le posso.-: tão. al~o é o apre<;o,que. voto ao's meus 

,'c~ijêgéfS, ;.~; eu .. ~e ~irito rió dever ·d-e annuncial-o e ·'prod~al-o. . . . . - ' . 
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Em conclusão. r~·affir_m!) que ~s emend~s não. crêam_ situação 
C$peciaJ· e inferior r-ara ._qu~m quer que .. seja.. , -: . _- .. .• ··. _: 

. 'l'odos.,..aqui _sa-bemos _-qu-e cada. um doJ>. s~nhorj!~ ·Dt:putados ·é de
dicado empenha4amente ao ,exercício de lieu maridáto. Cont;inuará 
c:ada qual sendo dedicacto. ao exercício de seu mandato, _com a re..: 
forma que pmponho, e tal dedic;:ação terá m;úor releyo, ,.s~ por~én
tura algum membro da Camara, esquecido de seus ·deyer~s, qui
zer que exclusivamente sobrç . hombros alhe~s peSe a 1·espo1;1sabi)i
c!.ade de taTda que. sobre .. os seus proprios .. hoJ_Dbros _t!l~b~ deve 
r~cahir. . _ 

Estes são os ·altos proposito? qu-e .me. animaram. EsPérà que 
· ;\ Carnara dos -Deputados. o~ entenda, assim os . expliquei eU, a~ d~ 
qtle, quando meslÍlo essas emendas não 1o'gTt:m a approvação . do 
p!enario, e! las fiquem ~alendo como tentà'tiva sincera de -melhoria 
e aperfeic;oameoto dos .babitos do Parlamento brasileiro. (Palmas . 
.\1uito bC'm.) · . · _ . 

.. Durante o disi:ui-so do · Sr. Pedro AI eixo. o s~nhor An~ 
tonio -Carlos; P residenfe. ckixa· ·a cadeira da -presitlenê:ia, 
que é occupada pelo Sr. Euvald'o Lodi, 2." Vice-Presi
dente . 

O Sr. Ribeiro J~ior (Pela ordem)- S-r. Pre~idente. _a mi
t:.:ria em debate i sobremaneira int~res5ante e attractiva. Tratá-se 
de. por meio de .un:a eu1enda, aherar um dispositivo regimental que · 
permitte. clara e inilludivelmeot-e. que neste recinto sejam pronun-
dados discursos ou seja que se os leia da tribuna. . 

Effectivamente, diz o § 5.• do _art. 201 do nosso Regim~nt~. : 

"Ds discursos lidos serão publicados · no D.Wrio do. 
Poder Lcgislath·o com esta declaração~ o Sr: Jiutâno .t~u 
o seguinte discurso" . 

Em realidade, Sr. Presidente, pareceria mais_ ;egimen~l - que 
~e procurasse cwnpr-ir rigor:osamente o preceito sabio_ .instituído 
!Jelo Regimento. De minha parte e de pl~o a~ordo ·coa; . .às bri
lhantes. consider:ações feitas pelo ill~tre lcudcr da minoria: ;. : 

. O SR. JoÃo N.~::"J::s- Obrigado a V. Ex_ . . 
O SR. R:1BBIRO JUNIOR - . .. não v-ejo em-que se -possa 

iccalizar rigidame~te _nem a cultura nem a personJtlida~e parla.:. 
mentar de quem quer que seja por ouvil-o proíe.rir'u~n: discurso·--ou 
pronunciar este discurso lendo-o. . . .-. . . 

Tenho mesmo a cert-eza, Sr. Pr~ideote_. de .que- triand~ _'ofá:-. 
dores, e cs ha neste parlamento. çelo habito do amanho ao· .estudo; 
não . poucas vezes têm proferido discurso!' desta · tri-b~a: <iúê -·sã'o . 
~ re~roclucção fidelíssima. -da.quillo que a -S_t;Ja· memor:~ P,rivjkgiáda 
.}Jernutte que elles recitem aqui. . . . . · .. ..:· · ... :._-
.. · Todos ~6s manejadores. da palavra . falada e escr~pta :.~~iil,os 
quão raros são os_ indivíduos que, tem a sceutelha. sagrada: de, '.rium · 
;m~roviso. ·proferir çraçãó buql~da, escoimada. de'." erros,_·eX'altárite 
pos seus conceitos e. sobretudo . . capaz de enthusiasma~ as. iriássa.S. 
. ·o, s~ MAGALHÃEs Nmo - Quer dizer· que·v~ t:X:.'estii.sceii-. 
tclhando agora.- - . . .. · ·· ~ · "'': ~.-.- -- ·,·':S=:.:·-: 

.. o s_~_ Jo_;.~· ·~EVES - v. _EX..:_e~~ il_~n_d~:·~- -P.~h\{'A~~s~~~-:: 
~C: 1Dlpt'OV1Sa bem. . .' .: .. • :··,:::-:.··~ •,,. 
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.O SR. RIBEIRO JUNIOR - Agradecido a VV. EE.xs . 
Estamos habitUados aqui a applaudir com o mesmo ~incero 

enthusiasmo a~uelles discursos que representam a somma de estu
dos metiéulosos feitos em gabinete, como, da mesma forma. esta~ 
mos habituados a nos extasiar deante de improvisa<;ões que pode
riam ·e deveriam ser- perpetuadas nas anthologia.s de oratoria. se 
neste pobre Brasil, Sr. Presidente, a palavra· ainda fosse o r ijo 
nhiculo das idéas. 

· Entretanto, o q~e se verifica é que a. emenda do illustre e Ya
;oroso parlamentar Sr . Pedro AI eixo produziu indisfarçavel mal-
<!Sta{ neste plena rio. · . 

Para as.<;omar· ã. tribuna, Sr. Presidente - e os catecismos ele
n>entares da oratoTia o dizem - é de misrer que. ,;~ posl'ua de;;de 
a íígura physica aré .á tonalidade ~le vóz: é de mistér qu-e se seuu~ 
o ambiente que nos ouve. <:om a. sc::gurança c convic<;ào com que 
filiamos; · é de mistér que demonstremos áquelles que nos escutam 
q\1e somos crea-turas caçazes de s~r sabbatinad<ll; a .cada instante 
sobre aquelles assumptos mais va1"iados· que po!>sam o'ccorrer áquel~ 
l~s q\le nos distinguem com seus apartes. · 

O discurso lido. Sr. Presidente, não perde, de forma alguma, 
. a· sua importancia e. menos ainda, o seu e!Jcantamento. 

O .SR • . Dnnz -jt."N!OR :..... Parabens a. V. Ex. , pela noção que 
tem do aparte. 

O SR . RrBr::m.o JUNIOR - Agradecido. V. Ex . sabe, 
Sr. Presidente. qut: não são só os appellos · á rigidez dos ·algaris
mos. que o veího Goethe queria que se soubeS$C fazer ialar. o~ ·qu•.; 
inipõem .ao·s oradores o apego ás tiras do discurso escripto . · 

. H a assum.ptos, não estudados na rigidez e:.-t:eril dos algarismos. 
que· impõem aos oradores a muleta - digamos assim - do discur
so e·scripto . Nesse mesmo caso. hâo sido versados varias a.'l/rulllpfos 
de na~reza importante que. sem duvida, os oradores· que os pro
iennm não seriam capazes de. impeto. torrentuosamente. versal-os 
na tribuna. de improviso. · · 

O parlamento brasileiro tem. sobre a materia. os e."'(emplos mais 
inferessantés : Ruy Barbosa. Sr. Presidente, não poucas vezes leu, · 
da tribuna, os ~eus discursos. · 

U11r ·SR. DErUTADO- Quasi sempre. 
O SR. RIBEIRO JUNIOR - Obrigado pelo aparte . 
E 'ha mesmo quem avance etn asseverar que os seus discursos 

P.ro'feridos nãô eram senão a demonstração evidente. · irrecusavel. 
c!aquella memoria privilegiadissima. · que, parece. o bom Deus só 

·tem -facilltadn' aos filhos desse grande Estado ua·.Bahia. 
· .Q SR . Jo,\o N~vEs - Sem esquecer que Ruy re.;;pondeu mui

t;.s yeZes em e~i~éntes imprcvisos, com o mesmo ·br~lho ' de ~empTC. 
· . · O : S.R: .. RIB~_IRO JUNIOR Ag'radecido ·pelo esclar<!ci

-. menta . 
. _. ,, Jsto. ·não· 'significa. comn elucida. e1\1 hrilha.nte aparte: o nobre 

,_. 7~af!cr· da _ntif;toi-ia, que o discurso escripto. produza a· ester ilisac;ão 
_ ·Q_ryno~ia. Ao . invé:1 disso. em· muitos. casos·; é a ausencia justamente 
· él~ses: apartes .qi.Je· produz esse tf)ln · de de~interesse a que aqui se 

.lez ·-rderrncia. · 
't: .;):Y-:ilg)ire autor da. emenda. com a elega.ncia de suas man~iras, 
. · d~t1lon.spo_ou :a· este plenário que não era sua intençãf?. põr em cheque 

:: ~a~ J!.t!\~onalidãde ·dos · Jlossos nobres colleg-.c;. -:Nenhum de nó·s lhe 
• 4 ••• •. • • • 
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faria esta inj~stiça. tanto estamos <!-COstUmadO!! a assistir e applau
clir . os torneios com que S. E..·c nos tem brind;l,çlo aqui ·e no seio 
da Commissão a que pert~:uce. · - · ·. . · · · · 

?.Ias está em cheque, Sr. Presidente, o que se P<?deriã .chamar 
a fragilidade hu!Jlana. ·. . · · 

.:Ser repre.~entaute da. N;~ç.'i.o . Sr . Presjdente. n~o ~ a sancç~o 
li~ toJos ~:sses meritos que. prcsumi\'elmente, se devem e.ncontrar 
1:os represcmames do . f. O\' O. Quando cada um de nÇ~ recebe a ou
torga dignificadora cio mandato popular, presume que tern ·em si 
reunida~ todas as a'{:tidões neccssarias· au desem~enho de~se cligni
ficante mistér . 

. . A pratica diut).tma da Yida parlamcnt~tr. entretanto, Sr . . Pr~;;i
dente. demonstra-nos anlarganlente, muitas vezes, o contrario das 
no:;sas p~rspc·=tiva!; . Muitos de nós que imaginava mos ser capazes 
Cle ,.uhir uaturahm:nte. á tribuna ?ara versar um assumpto de nosso 
panicular conhe.cimento . . ao defrontarmos este plena r io soffremos 
- ·o f)ue é ' humano - as consequencias. deste embate e.xtraord.inario 
~ muitas vezes paralysante, •tut: a;; ondas humanas ófferecem áquel-
16 que tem a coragem de .defrontai-as . 

E is. Sr . Presidente. talvez p'orc1ue muitos de nossos collt:g-.tS 
illustrc~ . ..,-dloroso~, talv-'~z hous tribuno,;. não th·essem ainda a co
ragem de assomar a qualquer daS tribu;laS deste Parlamen.to, . para 
f::uer o seu improviso . Isto. ·Sr. Presidente.. não tem obstado, en
tret".mto. qu~ os " Annàes'" cle.'>ta ' Casa se hajam enriqueéido com 
Yerdadeirils peças academicas em que se Ycrsam os assumptos mais 
diver:<os. · 

E~tou eu a ··ver. Sr :. l'residente.. a difficuldade <i1:1é teria um col
lega nossc d.~ versar .. da· tribuna. em improviso ~igido. um. ~sumpto 
qnc \'Crsassc materia de ordem modelarmentc tcchnica : Ao cibo .. 
ter-se-ia a imptCSlõãO de um prof~SSOT ·!ecdonando aos sei:Js 'disci
pulo:;. Elle . fugiri~ assi1~1_. Sr ... 'Pres!d~te, ~ te~t:~!ca !:egim~~l. 
que maneia que as orac;ües aqui· dentro seja~ ,Proferidas em tom de 
debate . . Assusta o Regimento, até, preliminat:mente, co.m uma so
lemnidade <lu~ muitas vezc;s nenhum de nós. che:fc!: a c<:>mprehen
uer qual seja. 

E cu o as~evero. Sr . Pre~id~nte. porque oraqore.s lendo ou pro
ferindo os seus discursos. - c o facto a inda se repetiu na sessão 
ultima - têm o dissabor amargurante de falar para.. meia duzia dos 
sen;; collegas bem. i!Jtenciçmadps, que aqui fica!n para. 'at:l'!'lai es.te 
cai:,dlho indi.spt:nsav.el a qt!alquer qu!!, ~utando. hero!c::~. e ~h!l~~:
llamente como parlamentar . procura . mo!;trar · ao . ~iz c . a.os ~cus 
COIIC:ida~ãos que est.~ cumprindo seu dever. · . · · · . · ~ . 

Onde a solemnidade de que co~ira· o Regi.n1ento. · si aqui, Se
nhor P residente. se esta}>eleceu o mínimo par~. a . abeftur~: d.:i~ st:S
~ões mal> não se pre!;creveu qual <> quorum indisFensavel par.a. qu~. 
e.:;sa:; !'essões se ~1a~tenha1~1 ? Pergunto, . Sr. ~r~ic~en~~· ;;et;á so
lemne. pon·en~ura. um debate gue se trave entre um orador . e -al
ritmas d,t:zt:na:: de . f.Oltronas vás ia§? ·,sé~jl. S:-. Pr~sidel},te~ . SC?,liftl!l>e 

. um .del~at«; .<Jue se ,tra~·e quando na maiori,a. das ;v:ezes· se.~n;~ o.uv~ 
periei tamente R \'OZ do orador que esci na' tÍ'ibU!l:l ( ;· ... :~ , . , 

.. ·. O SR. Jo.\o. N~~ ~ J{ada. disso . s~- cor.,rjg~ _Ç.<:J,nl.·.r~f.cfrm~ do 
g.,t:gimento. E' uma · quéstão .de comRe.netrac;~~. ~lc; . ca;da· :?.~ •. l~. n_Q_~ 
c;ãÇI c:..-~acta. ,to -!Ie~·e,r:: .E~ .inU;til que .'! Reg~nt:;~to .:pr~~~~'ll:~.N~R.- ~!;. 
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refon11am cusrumes com leis. V. Ex. está defendendo brilhante
m~mc a nossa these. 

. 0 SR. R:CBElRO JU~lO L<. - E!ltóu fazendo nma hypoth!!se. 
O SR. Jo.\o NEVES - Hypothese quasi tliaria ... 
O SR. ffiBEIRO ]iU:NlOk - Pois não. f. si. como acaba ·c1~ 

elucidar. com o costumeiro brilho, o illustre lradrr da minoria, nõ.o 
~crÍl esta a reforma de resolver a falta de soltnmidade de que se 
resenh:m os dehates, .:omo, Sr. Pres~_dente. qm:remos diminuir mais. 
redur.ir ao mínimo, esta solemnidade. fazendo ·com que aquellas tri
bunas sejam talvez definiti,·amcntc dc~crtas? Porqttc. afinal, Se
nhor Presidente, travar-se-i uma luta de.sigualissima entre aquelles 
a quem o ~m Dt:Us ti~ a fa~o:uldaue da palaxra e a<tuelles qne não 
:1 têm. (jt\E: t:llvex sejam em maior numero. 

Evidentemente. deste entrechoque prejudicial e pejorativo para 
aqueiJeg c1ue s~ ;ttiir.eram ;Lo pronunci:~mento dos tliscurso:o;. n::~ul
tarit. c1ue a nu~~a Gunara não terá. possivelmente, oradore!;. 

Não será c:sse. evidentemente. o proposito do )}rilhante parta
mentnr Sr. Pedro Alcixo. Se hem r:ntendi. Sr. J're~iclente. o f!lle 
dlc pretende é prr:ciffimente :tlterar o t)Ut: sr: poderia chamar o 
codfiC"iente parlamentar de~ta Camara. 

Sr. Pn:sidentr:, não ~ e."clusivamcnte }lar n\cio de.discurso im
provi:.'ado que nenhum de nós demon:;tra aqui a sua cultunt, da 
mt:sm~l forma - c o facto é sabitlo - que as provas oraes em exame 
não .significam :1. competencia. e o valor do examinando. 

O SR. Jo,\o ~ü:vJ:::s - Qua$\ nunca significa. Os falastrões 
ousados... . . 

O SR. RlBELRO JU.NIOR --:. Teremos, em não pouca~ op
r.ortuni<lades. Sr. Presidente. occasiâo de apenas ler, talvex, dis
cursos de improviso. proferidos sobre questiunculas · de ;udr:ia. 
Nessa matt:ria. os vers:tdores st:rão muitos. ).ias, evidentemente. 
i1ão ·é eSte o precípuo paçel de um parlamentar. Teremos que versar 

. variadíssimas questões e. sobretudo. teremos que ajuclar os nos~os 
collcga." cont os aparte!\ vivificado'res, quando elles da tribuna ver
sam os as;;unrptos que elegeram para ·debate. 
· Não vejo. Sr. Presidente. em que possa collidir com o nivel 
d9 parlamento brasileiro e.ssa di~posição regimental . Se ~ verdade 
qüe ríão poucos dos nossos collegas têm preferido, normalmente. o 
-àppello ao discurso lido. não é ·menos verdade. Sr. Presidente, que 
e~ses diS<..'"Ursos lidos são obra de mcdita<;âo, r epresentam o rewl
tado de· um es tor<;o. de um estudo. de uma anah·se. de uma conca-
temu;ão em seus gabinetes de trabalho. · 

Não vejo por que. Sr. P r esidente, vamos acccitar a eincmda 
do' n~bre Deputado. Aliás. o indic\~ vehtmenti;:simo fJUe aqui st: 
delata é· para não acctit:tr essa emenda : . . 

· ... : Quanto á uutra. parte. Sr . Presidente. a que versa .sobre o· cs
labeledmento. digamos. da multa de pre$e·n~a aos 'Deputados mem
t;r'os· elas ·commissõt.s permanente:~. faltosos a e! las por duas sessões 
cêlnsccttth·as. parece. Sr . Presidente, que ·nã.o teria sido uma idé:t 

,·fdiz. <To .nohrt: Deputitdo. 
: ... :TOdos nós sabemos. Sr. Presidente, que razões de varias or:
dens nos obr:i~m ·co,mpul:;orirum:nte a permanecer neste recinto, 

.· a1naa· ·que h~ó ~tejanios em debate. E' ·o interesse que nos despcr
. tà.':-:a . ordcni dó dia dos nos_s'os trabàlhos: ·s~o co.llegas no'ssos qué 
: .'i?~ .'faicém :solic.ita<;õe:o .de ordem regi_méntal: ou 'po!itica, ou 'â.dminis-
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tn\tiYa: ~o pessoas de nos~ relações que nos solidtam a lJrt:~n
ça oc a protecção r;ara determinados fins. E eu mesmo, Sr . Pre
sidente. que tt:nho a ufania qe ser um dos mais disciplinados Dcpu
t:..dos desta Camara. no que se refere ao comparecimento aos seus 
trabalhos. já tive, máo grado meu. o desprazer de faltar a uma 
unica reunião da Commissão de Segurança _Nacional. estando pre- . 
!lente neste recinto. Isto significa, Sr. Presidente. que nem sempre 
a ausencia do Deputado da Commissão a que pertence ~i~ifica Que 
elle seja um desprimorado ou desattencioso cumpridor de seus de-
Yeres . . 

Por taes considerações. Sr. Presidente. a despeito da sympa
thia especialiss:ma e da admiração já con!loliclada que tenho pela 
r,ersonalic!ade do nosso brilhante collega Sr . Deputado Pedrq Alei
xo. çediria a este plenario que concretizasse no voto essa demonstra~ 
ção irr'ecusan~l. a que todos esi.amos assistindo. para que. a emenda 
em questão não mere~a approva~ão. (.Mui to bem . "Pa!mas). 

Dur.mte· o discurso do Sr. Ribeiro Junior. o Sr. Eu
vaudo Lodi. 2." Vice-Presidente. dei...-<a a cadeira da pre
sidencia. que é occupad;t pelo Sr . Antonio Cados. Pre-
sid~ntl! . 

O Sr. Presidente ~-ou submetter a \'Otos. o projecro, 
l'nh-o as emendas . 

A.o projecto primitiYo foi ofierecido o seguinte 

. St:BS"tlTUTIVO 

:\. C'\mara dos Deputados resolve: 

Art. l.v O art. "149 do Regimento Inter:no da Camara dos 
Deputaclo.c; t~rá esta Tedacção : 

"Art. 149. O projecto vetado total ou parcialmt:nte pelo 
!'residente da Republica será distribuído ás commissões competen
tes. segundo os· fundamentos do véto. e constituirão ncllas mat~ria 
preferencial . . 

§ l.ft ·Desde que se funde o véto na inconstitucionalidade do 
projecto. ou de disposição vetada. será obrigatoria a sua ri!TII~sa 
ã Commis3ão .de Constitu:ção e Justi~. · 

§ z.· A Commissão a cujo e..'Cêltne fõr em·iado ·O projecto de
verá emittir parecer dentro de dez dias. a contar do dia do ..seu 
recebimento nella. . 

~ J .v Se as Commissões não se manifestarem sobre o projecto 
ve:ado. dentro do prazo do ·paragrapho · anterior, poderá elle ser 
incluido em ordem do· dia, inde~ndentemente de parecer, pelo ·Pre-· 
;:idente. c.r-officio. qu. por .deliberac;ão da Camara·. . . 

~ 4." O projecto: ou os di~positivos do projecto. vetados, ·serão. 
impreteri_:vel~t:nte. incluídos. na ordem do dia. com ou s~m. p;~re-:er, .· 
a :e o 30. d1a do·~eu recebimento pela Camara . · : . · · .. . •· 
. lii .S." O projecto totalnrente vetado será _sujeito, em glcbo. · a 

discussao e votação. em e..~crutinio secreto. unica.·. . . . ~ · · . * 6.~ Em t'aSO de. ,véto P.arcial.· a ...-otação dos. dispo~it!vos ~ · 
· fara destasadamente, sempre que . a Camar.a assim decidir--e na con-
íormid~d.c da .n1csma cl~c!São : , . . . , . . , . ::. .~ .•. ': .· . .... : 
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~ 7." Votarão . .-sim'" os Deputados iavoravcis ao proj"ecto. ou. 
á di'sposic;ão vetada, c " uão" os fàvoraveis aó véto. 

~ fl..• O proj~:<:to . ou a disposic;ão. vetados. 4ue 11ão consegui· 
rem a maioria absoluta dos votos da totalidade legal dn. Camara dos 
Deputados. estão rejeitados. 

· § 9: No caso do projecto, ou dos a·rtigos. vetados, mantidos 
pela Camara dos Deputados. dependerem do voto tlo Senado Fe
deral. serão a elle remettidos. 

~ 10 ... O projecto. ou artigos. v.etac.los, mantidos pela Camara 
dox Deputados, que não dependerem do voto do Senado Federal, 
serão devolYidos ao Presidente da Republica para ·a formalidade • 
da promulgação. · 

~ 11. O Presidente da Ca111ara dos De'putados promulgará. 
como lei o projecto. ou a parte. vetado!l, s~ o Presidente da Republi
ca não o promulgar defltru de quarenta e oito horas após a sua re
messa pelo Poder Legislativf). 

Art. 2." Uedija-se (\ art . 185. ~ 3.",- le(ra. f, do Regimento 
Interno tla Camara dos Deputados. assim: 

. ··f) o:; artigos de projecto de lei. qut-;. n· Presidente d<~. Rt'pu-
blica haj a vharlo. " ·· . 

Accre;:cente-se ao mesmo art. 185, * 4:: est:l letra: 

''f) o projecto de lei -,;etado pelo Presidente da Republica. '' 

Art. 3." Substitua-se o art. 154 elo Regime-nto Interno pelo 
. . seguinte: 

· ·." Art. Lei de fi:xa<;ão das for<;as armadas da União ·é a que 
determina o eiiectivo do pe..<.Soa\ do Exercito e ela Marinha · de 
Guerra nos varios quadros e categnria.c;, que o.c; compõem . " 

§ 1.• Compete á Commis:>âo de Segura.n<;a Nacional dar pare
cá sobre ·o projecto de lei de fi:-::ac;ão de forças. enviado pelo Pre
sidente da Republica, offerecendo-Jhe as emendas que considerar 
neccssarias. · 

~ 2." Se. até o ·uia 20 ele Maio do pritneiro anno da legisla
tura. não' tiver recebido o projecto de fixa<;ão das for<;as apresen
tado pelo Presidente da Republic:1.. a Con1missão iniciará seus es
tudo:; sobre a lei em vigor. elaborando. a proposição, que apresen
tará á ~·lesa até 5 de Junho do mesmo anno . . ·, · · 

. ~ 3." Se. até 5 de Junho' do primeiro anno ele legislatura. não 
.tiver a Mesa recebido o projecto enviado pela Commissão de Se

. glirânçà: incluirá em Orderi.l do Dia da. sessão ·seguinte o projecto 
. off'ereciilo pelo· Presidente da Republic:a. · ou. se não houver, sob 
. · a: fónna de projecto, a propria lei em vigor. . , . . 
, !f 4." O actual ~ 5.". · 

• • o •• ;;,~·'5·: · 'o adiamento da discussãq desses Iirojectos' só se fll.rá. 
' ·.:pdq .. prazo maximo 'de 72 horas; e ·o da sua ·votação pelo de 4S 
<"'·' ~<?ras:..: . · :. . ... . . . . _ 
~/..':<§. ó.~;·O actual §· 8.v . · · · . ·· · · . 
.•. : . . :.~ _;.A:rL,;. 4.~. Os. Deputados que desejarem qualquer infom1a<;ão das 
o o ,aütoridaaés· publicas ·~ápie5entàião' :§eus requenmentos êscriptós ao 
(~Pr~s{~~~~~ .'~~ ~:u:a~ qúe iridepc~dêntementc cte· leifura; 'em· ses~ 
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!lão. clel>ate c votação, os far á publicar no Diario do Poder-Lcgis
/ath·o. com o respectivo despacho. que só poderá ser no sentido do 
dderimento. 

)\ 1." O despaçho e a publicação não poderão ser retardados -
por m:1 is de 72 horas. · 

,; 2." E' licito ao Presidente, sempre qut:: assim julgar com·e· 
nienre. affectar a decisão desses requerime~uos ao plenario da Ca
mara. suhmettendo-os á leitura. em sessão. disc\tssão c_ votação. nos 
r.:rm::~s regimentae:>. 

O Sr . Presidente - Vou submetter a vetos as seguintes: 

N. 1 
Onde convier; 
:\rt .' O.s discur~os €Scrij'ltos não poderão ser lido; da tribuna. 

clevenclo ser ent re~ut:s ao P residente da Camara afim de ser em. pu
hiicadc;; na acta. tenclo a nota r-r ·Discurso cscripto ,·m·iado .í M rsa. 

Onde convier : 
:\rt. O Deputarlo eleito ou nomc::ado para uma commissã::> 

prrnlrtTleute ou cspc::~.:i;Lil e que. presente :\ sessão da Camara, não 
comparecer a duas reuniões ordinarias consecutivas das referidas 
ccn~mÍ~SÕe:s. perderá O seu lo~r. ~endo n0n1eado. uesde Jogo. O lieU 
,<uh!'otitutn pelo Presic.lc:TJte da Camara, c.r-officio . ou a requerimen
to de qualquer Deputadn. 

Onde convier : 
.-\rt . As urgencias votadas para o.s projc::ctos que augmen· 

tem de!<pesas. e que não tenham ,;ido originarias da Commissâo d~ 
F ionnçali. só produzirão effeito 48 horas depois de concedidas pelo 
plcnario . · 

Sala das Sessões : - Prdro .4./ci:ro. - Vicente Miguel. 

O ~r . Presidente - Esta emenda está dividida em tres 
partes. 

Vou ouvir a Cas:1 ·sobr.e a prinu:ira parte. 

E' clad:t como appro,·ada a primeira parte da emen
da n. 1. 

O Sr . Abelardo Marinho (Pela ordem) requer verificação 
d?- votação. · 

·Procedendo-se á Yerificação de votação. re~:onhece-se 
terem· votado a favor 4-3 Srs. Deputado!\ e contra 115: 
total 158. 

-O S r. Presidente - A 1: parte da emenda _foi rejeitada. 
Vou submetter a ...-otos a 2." r-arte da-emenda. n. ~-

É da tia como app1·ovatla a z: part~ da en;endà. n .: I :--. . . .. . .- - '· 

· Os Srs. João Neve~ e Ribeiro Junior '(Peta:·o~dci,ll). re-
íJue~em _,·erificação da. :'l~<?tação_. · :: · · • · ' - ,·~. <~ · · • 
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Procedendo-s·e á ...-eri ficac;ão de \'Otac;ão, reconhe::e-se 
, terem . votado a favor 89 ·Srs. Deputados e contra 85: 

total .. 174. 

O Sr. P residente - A segunda parte u<L emenda n. 1 foi 
approvacta. . 

Vou !>ubmetkr a Yutos a 3: parte ainda da emenda numero 1. 
do Sr. Pedro Aleixo e outro. 

Approvada a 3.• part~ da emenr\a n. 1 . 
f: appro\·ada a seguinte 

N. 2 

Redija-se o § 4:-- do art.- 112 do Rt!!:imenro: 
::Os requerimento~ ·de urgencia poderão ~er apresentados em 

qualquer occasião e só poderão ::er suhmettido,- ú a ppro,·ação se 
as~ignado por cinco Deputado:; e ~e ju~tificado,; da trihuna por um 
ele seus signatarios. que dirá ellt re~umo, no e~pac;o c.k 10 minums, 
tio conteúdo da proposição e contro...-crsia norventura a seu rc:;-
peito". · " 

Redija-se o ~ do art. 112 do Regimento: 
"J ndependerãu d~se numero de assign:nura:> o:; requerimentos 

de urgencia subscriptos pelo Presidente de uma Commi,osão. pelo 
relator do projecto a que se referirem. ou por qualquer membro da 
::vresa. sendo obrigatoria a justific;u;ão pre,·ia na iónna do paragra
pho anterior. •· 

Sala das Sessões. 16 de Setembro d~ 1935. - ~Vum!af<·y Pi-
11/co . - Horg<s de Medeiros. -João !'ic<•cs. - Octat•io lvl~ngo
bciro-. - Rego B.1rros. - Sou~a Leão . - Roberto )foreira. -
Marario de Almeida. - Femancfcs Lima. - Camcirn de R<·~cude. 
- Pedro T.a{jo. - Heurique lJods~i!Orth. - Burros Cassai. -
N icolou Vt:r(Juci.rn.- Ah·cs Palma. -Oscar Foutoura . -Pedro 

. Ccúuum . . - Piuhciro Chagas. - Lui~ Viauua. - Pliuio Tom·i
nlto. - l.acrtc Sctubal. - Baptista Lusardo. - Artlwr Santos. 
- Gomu Fc-rrn~. -Jair To~·ar . - libnldo Ramallll·te. -As
àrubul Soares. - Domingos Vdlasco . - José- .-lugusln. - .-i/de 
Sampaio. - Acurcio Torres. 

É rejeitada a emenda n. 3. do Sr, Dorval 2\[clchi
sedek. 

V otac;ão da se~inte 

.. Redija-se ;tSSim o l{ 2:· do art. 4.:: 
: . . . -'~0. Presidente, sempre que assim julg:.1r conYenieme o autor 

·do ·reqúerim~tó. deYerá ·a Hectar .. a decisão do mesmo· ao ·plena rio 
. pa Cama_ra,.:submet~endo-se :í leitura, em ~essão. di:;cus,;ão e vota
:·_ção_;..-~~~ têr_íi1os . regimentaes . " 
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Accrescentc-se ao art. 4 ~ · 
"~ 3.• .-\s informaé;ões dos requerimentos serão prestadas pdas 

autoridades publicas dentro do prar.o maximo de· 15 dias, salvo 
motivo <le força maior." 

Sala ú:t~ Se:;sõe~, 19 de Setembro de 1935. Gomc.ç Ferra::.· 

O Sr . Presidente - A esta emenda a Com missão, pelo ·seu 
rel.ator, offereceu a seguinte 

Rediia-se assim o § 2: do art. 4.~: 
•·o Pre~iúcntc. sempre que o autor do rc<1uerimento o l:olicite, 

v~:rhalm~nte ou por eséripto. deverá affectar a decisão do mesmo· 
ao plenario ela Camara. submettendo-o .. em sessão, iL lei~ura, discus: 
~iio c votação nos termos rcgimentaes·. :• · 

V cu ~-ubmetter a votos a e1:1enda substitutiva . . 

Approva<la a . emenda substitutiva, ficando pr~judica
<h\ a emenda l, . 4, elo Sr . Gomes · Ferraz . 

ApproYada a seguinte 

N. 5 

Redija-se assim o l:i 6." do · futur o ar:t. 149. do Regimento: 
''Em caso de 'véto parcial. a votação dos dispositivos .c;e brá 

destacadamente . .c;al_vo á Camara o direito de, por maioria ele votos: 
optar po:- outra fóm1a de votação." - Tht:olo11io }•fontciro de 
Bnrro.r. 

Apvrovacla a seguinte 

N. o 

Art . 1.•, § 5.•: 
Em vl'z de : " . . . a c.lisc.-u~são e. votação, em ·escrutinio secreto, 

unica ''. diga-se: " . , . a uma só discussão e votação por escrutínio 
secreto". - Ubaláo Ramalftctc . · · . • 

.. ' · 

São .· consideradas prejudicada!' as . emE:ndas nu me
ros 7 e 8. 

O Sr. Presidente ·_:_ O projccto vae á Cõmníissão· E.~~~ii~·· . ·:· 
va para . a . _redac:~_ã'o final :' " .... :.-.· . . J : .• : ...• ~ . . 
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Votação do projuto n . 222, de 1935 (1: lt-gislat-rrra). 
rl.ispo11do .tobrc rcs seg·uudas prot·as par:ciacs do curso ju
rídico ( 3." discussiio). 

Approvado e enviado á Commissão de Re<.lacção o se
guinte 

l'ROJECTO 

N. 222- 1935 

O Poder Legi:~lativo decreta: 
Art. l.ft As prova:; pan;iacs, 11os i:ursos de:: din:itu. rcalixam-sê 

na segunc!c'l quimena d~ Junho e na primeira quinzena de No,·em
bro, respt:ltado o disposto na lt:i n . 74, de 24 de Junho de;; 193.5. 

l'aragrapho uni co . Os' dispositivos da presente .lei não serão 
applicados ao corrente anno lectiYo. . 

Ar. · .2:· Revog-.tm-se a:; disposições em contrariq. 

Votoçàt• do projcciCJ n. 22ó-A. de 1935 .. prorogaudCJ 
por 10 anuos a su.ln:.:uçcio dada ú ··A ma:;o11 Tdcgrnplt .. ; 
tendo parccrrc.J. com substitulir•os, da.t L:c•mJui.u(irs di! 
Obras c de: Filla JIÇ<IS (1." diswsst'ioj. 

O Sr : P residente - Vou :;ubmettcr a votos o projc::cto. 

o Sr. Ribeiro Junior (Pa.ra c:u.cam-iuhar a õ!Ofa~·ão) - s~
nhor Presidente. V . l:....x. acaba de annunciar ao plcnarío a votação 
do projecto n. 226-A, de 1935, pror_ogando por dez rumos a sub
venção dada á "Th.: Amazon Telegraph " . tendo pareceres, com 
substitutivo:;. das Commissões de Obras c Finanças, em 1:" di.,;
cussão. 

Não tenho duvida Sr. P•·c::.,id~:utt:. do que esteja esral>eleddo 
«:m nosso .Regimento sobre o que versará a 1."' d•scus:<ào. ,Qiz o 
an. 186 do nosso Regimento: 

A primo::ira dh;cussão de um projecto de: lei ou de 
resolução será feita em globo a versará unicament! sobre 
a sua utilidade e c::mstitucionali~lade . '' 

1:. precisamente para solicitar deste plenario a attenc:;ão çara 
o projecto ora em debate que pedi a pala ... -ra. Sr . Presídent~: . 

Da As3e.mbléa Constituinte vem um proj~:cto em que :;e estabe
leceu a ·prorogação de uma subvenção. em libras.. a esta empresa. 
cuja denominação referi ha pouco. 

Cumprindo, como nle parece. o meu de\·er parlamentar. apre
sentei neste plenar io tres requerimentos : um ao !\{ini!\terio da Fa
ze~àa, ontro ao da Viação e, ainda, o terceiro .á Commissão de 
Consrjtu·:~o e J ustic:;n. · . 

-Accresc:ento. entretanto, Sr. Presidente, que. decorr:dos c.:rcu 
~de doi!> .me:zés, as informações por mim solici tadas não riv<!ram a 
ne.:es:oària · resposta. . 
: : · P!oclamando-o deste recinto. não 'tenho ·como objectivo põr 
em c;heq_ue 33·_ per!lona1idades respt:itaveis dos Srs. ~Hnistros ela 
Fúenda.'e · Ull Via<(ão, mas desejaria. Sr. Presidente. que ~te ple-
.· ... 
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n:uio dccidis~e :;obre a materia. tendo pleno conhecimento. da::Juillo 
sobre que vae r e!'olver. Não· é, lamentavelmente. o caso. A empre
·,;a em qu~stão pleitc:ia a prorogação de uma subvenção que tivera .em 
tempo:; anteriores. por força de lei ; esl:a suHvenc;ão, entretanto, 
Srs. Deputados. é em libras. E."iste. como VV. EEx. não igno
ram. uma le,i que eu d<l.ssifiquei em discurso _Jaquella tribuna. como 
~endo o mais primoroso decreto da legislação disericionaria. pro
hibindo que se el:tabelecesse em ouro, ou em moeda differente da
quella que tem ~:urso forçado · em n<?~so PaiT., qualque1· pagamento. 
Nesse sentido, Sr. Presidente. ~ qu~ desejaria se pronunciasse a 
Commissão de Constituição e Justiça. Para robustecer a . minha ar
~mentação é que solicitei aos ~1:inistcrios já r eferidos as infor
macõe~ attinentes á materia . Não as tive e não conhece ainda este 
pl~nario o parecer da Connnissão lk Constituiçã:o e Justiça . 

Eu não tenho !'enão o maior interesse em vêr solucionada a 
que~tão a que ~e refere o projecto em debate, mas desejaria encon
trar um meio que o conciliasse com a disposição legal ainda em 
Yignr . . 

- Como. Srs. Deputados. vamo3 votar uma suh,·enção em lihras. 
se uma léi. que a A::semhléa approvou. que não foi abrogacla. esta
tu~. expr~s!lament~. CJ1l seu artigo· segundo. que estão prohibidas 
.as estipulaçõ~:s em moeda que não seja aquella que tenha curso for
c;aclo em o nosso Pai7. ? ! 

Precisamente para ~olicitar a attenc;iio do plenario sobre a ma-
te:-ia é que pedi a palavra. . 

O SK. Go~rEs FERR..\7. - V. Ex. affirmou ·que fez um reque
r imento. pdlindo a audiencia na Commissão de Cunstituição e Jus
tiça? 

O SR. RlBEI RO JUNIOR- E.xactamcnte . 
O SR. Go~tF..S Fr.RR..-\7. - Esse requerimento foi deferido pelo 

plenario da Camara ? 
O SR . RIBEIRO JU~TOR - O meu requerimento teve ap

prova<;ão da C amara. 

. O Sn. Go..,1ES FERJL-\Y.- Ne!;se ca~o. só rc:sta a V . E.". pedir 
·á )lesa a retirada do vrojecto da Ordem do Dia. Não póde ser 
discutido. emquanto a Com'missão de Justiça não lavrar o seu pa
rec.!r a respeito . 

O SR. RIBEIRO JUNIOR - Accresce, como bem r ecorda 
o nobre D~putado . Sr. Gomes Ferraz. que tendo eu requerido a 
audiencia da Commissão ele Justiça e não tendo e~ta. por moti~os 
que. no mom<!nto. não me cumpre evidenciar. lavrado :o seu parecer 
a respeito. está o plenario inhibido logicamente de pronunciár-~ 
com conhecimento de causa sobre o projecto. Ainda mai.c;, Sr. Pre-
c;idente. ~ti prohibido de deliberar. legalm~nte . ·· 

N e:: tas condições. requeiro a V . Ex. o retomo. ou melhor
mente dito. o envio elos papeis referentes ao projecto á Comrrussão, 
para que e11a · se pronuncie sobre o assum.PtO . · ·. _ 

O SR. TEIXEIRA PINTO - Acho que o melhor seria. V.~ E.". 
requerer a retirada do projecto da ordem do dia, até que. a-Commis- · 
são se manifestasse. · · . 

O SR. Go:.\rES F ERRAZ. - Adiamento -da .votação. até. .qu~·. á· 
Commrssão de. Justiça dê parecer, de accôrdo com o artigó?~-1.: . ::- . 
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O SR. · RfBEIRO JUN[QR - Requeiro a retirada do . pro
jecto_, até que o pan:c~r da Corrunissão de Constituiç;(o e Justiça 
seja conhecido· por este plena rio.· 

~1andarei , de accórdo com o Regimento, o requerimento es
cripto {t Mesa. 

Durante o discurso do--Sr. Ribe:ro Junior. o Sr. An
tonio Carlos, Presidente, deixa a cadeira da prcsidencia. 
que é occupada pelo Sr. Euvaldo Lodi, 2." Vice-Presi
dente. 

O Sr. Presidente - Peço_ ao nobre Deputado Sr . Ribeiro 
Junior enviai- seu requerimento á Mesa. 

Se bem entendi, esse requerimento vae ser CO!l.$iderado· depois 
da votação em primeiro turno. Como o 11obre Deputado deseja que 
c projecto seja retir.tdo da Ordem do dia? 

O SR. Rl!!EIRo -] UNIOR - O meu proposito - que, pârece, .dei
!l..:ei uem claro - é que o projecto seja retirado da Ordem do dia e 
não seja novameme incluído emquanto o plenario 11ào tiver conhe
cimento do parecer da Conunissão a que 1'1e referi. 

O Sr. Presidente - Não é possível. neste momento da vo
tação, suspendel-a para retirar da Ordem do dia o projecto nwne-
rn~~- . 

Se t:stt: proj~:cto fõr approv-<Ldo em primeiro tumo. será então 
submettido i Casa o requerimento do· nobre Deputado, e, na se
gunda discussão. ficará. aguardando o parecer da Conu11issão de 
Constituição e Justiça. 

. O Sr. Ribeiro Junior (Pda ordem) - ~e.;;;;~ caso. ;;~ahnr 
Pres1dente, qual a interpretação que se poderia dar aos artigos 
constant~ da Secção III do nosso Regimento, que ver sa, justa

. mente, sobre a ma teria - "."\c.liamento de votação" ? 

O Sr. Diniz Junior ( Pela ordem) -- Sr . Presidente, parcc~ 
que o caso não tem a comple..-çídade que se está imaginando . 

É que o Sr. Deputado Ribeiro Junior em tempo i!!z um reque
rim~nto no sentido de que esse projecto fosse ~1lbmett1do á. consi
deração da Conunissão de Constituição e Justiça, requerimeoto que 
foi approvaclo. 

O proj~cto ,-em agora, na ·Ordetll do dia, sem parecer desSa 
. . Commissão . 
· . _O SR. TerxEIR.\ Pz~ro - Irregularmente. 

O SR. DINIZ JUN IOR - .. . quando não dev~:ria figurar 
5em elle . 

: . ·- · A mim se me a figura que a questão é esta .. na sua singeleza . 
• ~ 'lt • • ~ 

. ~. O Sr . Abguar ·Bastos (Pclu ordem) -O projecto nume
-~-/rç7~2fl~A,. ora· em vo~ção, este~e na Conunissão de Constituição e 
- Jusnc;a para receber parecer. . 

:: . .::·t<'.~:Coinmissão, entretanto, não opinou sobre ellt: no uevido tem
>' :·~;:"rã;zão -.pela. qúal foi requerida á Mesa sua inserção em· Ordem 
;'J2d~:i,:di~Ç4e confol1Ilidade com o artigo 68 do Regimento. · ; 

~~~~~~-t~;·L :.: 23 . . 
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Assim, peço a V. Ex., Sr. Presidente, applicar o referido 
dispositivo do Regimento. 

O SR. RIIIEIRO JuNIOR - V. Ex. permitte um aparte? 
O SR. ABGüAR BASTOS - Pois não. 
O SR. RIBEIRo J u N roR - V . Ex . mesmo requereu urgencia 

para a lllátería e o plenario negou essa urgencia. 
O SR. ABGUAR BASTOS - Se, esse projecto entrou em 

Ordem do dia, automaticamente, em virtude de um dispositivo do 
· 1-te.gimento, pergunto a V . Ex. se póde elle volta. r para. a mesma 
Cmnmissão, onde já esteve, e onde deixou de receber parecer em 
tempo opportuno. . . 

O Sr. Presidente - O projccto está em ordem do dia, em 
consequencia de requerimento baseado no a r t. 68 uo Regimento, 
isto é. por e..-.:gutado o pra:to para que a Commissão opinasse . 

. O requerimento ieito nes.te inomento, no sentido do adiamento · 
üe sua votação. é anti-regimental em: face do ·§ 2." do art. 239,· que. 
declara : · · 

,; .Encerrada a discussão de uma proposição. não mais se ad-
mittirá requerimento de adiamento de sua votação" . . 

J:'ara evitar a votação · do J>ro j ecto 226, <tu e teve sua discussão 
encerrada, apenas será t-abivel requ~:rimento no sentido da volta. do 
projecto á Commissão. 

O Sr . Ribeiro Junior (Pda ordem) - Precisam~:nte, esta 
foi a conclusão a que eu cheguei. Eu disse a V. Ex., Sr. Presí
uente. que requeria a volta do. projecto á Connnis~ão para que a 
mesma se pronunciasse a respeito . 

O Sr . Presidente- Peço a V. Ex. enviar á Mesa o reque
rimento por escripto . 

O Sr . Presidente Vou submetter á C:tmQ.ra o requer:i-
mentu no sentido da volta á Commi:;são de Constituição e Justiç:t 
do p1'ojecto n. 226-A. 

Não se trata, portanto, de adiamento ela ' 'otação. mas da volta 
do projecto á Commissão . 

Vem á !\>lesa o se,""Uinte 

'• 

Requeiro que o projecto n. 226-:\ volte novamente ás Com:. . 
missões de Constituição e Justisa e de Finanças. 

Em 23 de Setembro de 1935. - Ribeiro Jzmior. 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o requerin\ento 
do Sr. Ribeiro Junior. · 

E' dado como app~ovado o requerimento. 

O Sr . Abguar Bastos (Pela o~dcm)- requer verifícaçã~~ da 
votação. 

Procedendo-se 
se terem votado a 
total, 128. 

â· verific.á~o de votação, reconbéc~- : ' 
fayor 57 ,Srs. Deputados e contca: 71:; · 

. · __ : --~:-~-:-~:~---= 
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O Sr. Presidente - NiLo ba numero. 

De accõrdo com o Regimento, vou submener a votos, pelo pro
cesso nominal . o projecto n . 226, de 1935, por ter faltado o nu
mero. 

Os Srs. que approvam o projecto n. 226, responderão - sim 
- e os que o rejeitarem, responderão - tlàO . 

Vae se proceder á chamada. 

· O Sr. Caldeira Alvare!J.ga (4.• Secretar-io) procede á cha
mada dos Srs . Deputados, para a votação nominal. 

O Sr . Presidente - Responderam á chamada 138 Senho
res Deputados . 
· O Sr . Secretario vae procedtr á leitura dos nomes dos Se-
nhores. Deputados que res~onderam - sim. 

O Sr. Thompscn Flores (S,·r;·iudn d,• s ,·cr<'f,rriá). pmcede . 
á leitura dolO nom«!s dolõ seguintes Srs. Deputadolõ que respondenm 
....,.. sim. 

Ribeiro Junior . Gouoíredo Vianna . . J>ir«!~ (;ayu~o . Freire de 
Andrade. Samuel Duarte. Ruy Carneiro. Arnaldo Bastos. Adol
pho ;Celso. -Barbosa 1Lima Sobrinho. Antonio de Góes . Domingo,; 
Vieira . Heitor Ma ia. Hwnberto 1\Ioura. Simões Barbosa. OrJan
dÓ Araujo . Fernandes Lima. Sampaio Costa. Clemente Mariani. 

· J. J. Seabra. Prisco Pa.raiso. )l!a.galhães Netto. Homero Pires. 
Caldeira de Alvarenga. Levi Carneiro. Bandeira Vaughan . Chris
tiano Machado. Anthero Botelho. Gama Cerqueira . Tei:'teira Pin
to. Gomes Ferraz. Rupp Junior. Diniz Junior. Dorval ~Ielchia
des. Carlos Comes de Oliveira·. Erruando Gomes. Abel dos San
tos. Austro de Oliveira. Silva Costa.. Adalberto Camargo. Alber
to Surek. Cbrysostomo de Oliveira.. José do Patrocinio . Ricardi
no Prado. Ricardo Machado. Oliveira Coutinho. Lima Teixeira . 
Gastão de Britto. França Filho. Moacyr Barbo::.-a . Vicente Gou
"·eia. Sylvio Leitão. Thompson .Flores . (52) . 

O Sr. Presidente - Responderam - sún - 52 Srs. Depu
tados. 

O Sr . Secretario vae proceder á leitura dos . nomes dos Se
nhores Deputados que responderam - não. 

O Sr . Noraldino de Lima- ( Sc1-.;i11do d·· S.-crctario) proce
de á)e.itura dos nomes dos seguintes Srs. Deputados que responde
Tam- ttão . 

~-- Ma-rio Chermont. Acylino de Leão. Abguar Bastos . Fenelon 
Perdigão . Clementíno Lisbõa.. Magalhães de Almeida. Henrique 

- .:Couto. Carlos Reis . E liezer Moreira . Agenor :Monte. Fernandes 
: · _T~vora. João Oeophas. Arthur Cavancanti . _'\lde Sampaio. Si
.. mões-:;Bax::bosa. Emílio de Maya. Valente de Lima. Amando Fon
' , t~:J?edro Lago . .João Mangabeira ;· Octavio Mangabeira . . Übaldo 

;,; -:~!lm.':\!h.ete. Jair Tavora. ·Francisco -Gonçalves . Salle:; Filho. Sam
'-·i:Pcú.ô:<C~rr'êa. João Guimarães. Raul Fernandes . · Acurcio Torre!. 
V" -- f -:"' -: • .,.·. . ~ . • • 
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A\ipio Co:;tallat. Arthur Bernardes. Carlos Luz. Noraldino Lima. 
Bia5 Fort~. Martins Soares. Pedro :Aleixo. Clemente Medrado. 
Tosé Braz. Levindo Codho. Adelio Maciel. João Eeraldo. Wa
shington Pires. :Macario de Almeida. Negrão de Lima. Ce_lso_ Ma
chado. João Pcnido. José .Bernardino. Matta ::VIachado. S1mao da 
Cunha . Rezende Tostes. Bueno Brandão. Jacques l\iontandon. 
Delphim Moreira. Belmiro de Medeiros. Theotonio Monteiro de 
Barros . \Valdemar Ferreira. Barros Penteado. Cardoso de_ Mello 
!X dto. Alves Patma. H yppo\ito do Rego. Jorge Guedes. Justo de 
Moraes . Domingos Vellasco~· Vicente Miguel. Corrêa da Costa : 
Generoso Ponce. Vandoni de Barros. Octavio da Sih ·eira. Baptis
ta· Lusardo. Vespucio de Abreu . Pedro Vergara. João Simplicio. 
Frederico vVolffen'buttel. Victor Russon:ano. Raui .Bittencourt. A;;
c;~.nio Tubino . Barros C.assal. Adal'berto Corrêa .. João Neves. F ao
ia · Ri-bas. Nicolau Vergueiro . Oscar Fontoura. Lourenço Baeta 
~~ve;;. ·Abelardo :Marinho. Paulo !\1artins . ::VIorae;; Paiva. P edro 
Rache. - Asdrubal Soares. Barreto Filho. Deorlato l\Iaia.. ~1elchi-
s~dek. (91). · · 

O Sr. Presidente - Responderam - não - lJl s~nhores
Deputados. 

Confim1a-se a falta .de 1:umero. 

O Sr. Presidente - Esgotada a hora, fica adia«.la a vota
ção do· projecto n . 226 . 

Vou le\'anca.r · a sessão. designando para a de amanhã a s~
guinte 

ORDEll DO DIA 

Votação do projecto n. 226-A, de 1935, prorog-ando por-10 
annos a subvenç.ão dada á ".1\..xnazon Telegraph"; tendo pareceres. 
com substitutivos, das Commissões de Obras e de Finanças (prece
dendo a votação um requerimento do Sr . Ribeiro Junior) (1.• dis
cu~são); 

Votação do projeclo n. 1í9-A, de ·1935 (1.& legislatura), re
gulando a licença das funccionarias casadas com funccionarios pu
blicas, dvis c militares; com parecer da Coii'Ullissão de Finanças 
iavora,·el ao substitutivo da Commissão de Justiça (1." discussã-o); 

Votação do projecto n. 174-A, de 1935 (t• legislatura), mo
dificando o ~ t:· do art . 83 do Codigo de Cat;a e Pesca, visando 
ampliar o campo de pesca para amadores ; com pareceres favoraveis 
das Commissões de Agricultura, com emenda, e de Constituição e 
Justiça (J! discussão); -

Votação do projecto n. 127~A. de 1935 (1.• legislatura), pro
rogando por um anno o_ prazo para o registro civil de nascimento; 
~Ol" substitutivo da Commissão de · Just.iça ao projecto e ás ·emt:Il- · 
âas ofíere:hlas em discussão especial ( diswssào especiaL); . 

Vo~çao_ do requ~rimemo _ n. ·146, de 1935 ( L• legislatura). do . 
Sr. LuiZ V1anoa F1Iho, de 111formações sobre --quotas devolvi~ 
p~lo D~partamento Nacioi:tal de Café, ao Estado da Bahia (discu.S.:/ 
sao wnca); .- .:;.,: .. _. . 
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Votac;ão do requerimento n. 147. de 1935 (1." legislatura), do 
Sr _ Francisco ~1oura, de informações sobre o não pagamento de 
grati ficac;ões addicionaes atrazadas ( discrr.ssão m~ica); 

Votação do requerimento n. 148, de 1935 ( L• legislatura) , do 
SL X:n·ier de Oliveira, no sentido de ser communicado a todos os 
governadores de Estados ter sido incluído no orçamento, para 1936, 
uma quota destinada ao a_t)lparo á maternidade e á infancia (discas
são unica); 

Votação do requerimento n . 148, de 1935 (L• legislatura) , do -
Sr. Arthur Bernardes e outros. de informações sobre a não reinte
g-ra_c;ão de um fuoccionario do antigo Depanamento N aciona\ de 
Saude Publica ldisc!tssão 1t11ic·a): _ 

Discussão unica do projecto n . -92-B, de 1935 (1." legislatura),_ 
cli"fH'mdo sobre officiaes aviadores, submarinistas e medicos, radi<>
l<>gistas do Exercito e Arnlada quando in\'alidados em servi<;o; 
tendo precer da Ccmmi:;são de Justiça com substitutivo ao proje
cto e ás emendas em 3." e -pareceri!S fa\·ora~e'is das Cummissões de 
Seguran<;a. e de 'Finanças ao sub~titutivo da Commis~ão de Justi<;a; 

Discussão unica do projecto n _ 228, de 1935 ( 1." legislatura) . 
autorizando a abertura do credito especial de 125 :400$000. para <~.t.:. 
tender á:; e:xigencia:; do decreto n. 24.462, de 1934; tendo parecer 
da ComntÍs$ão de Finanças. com substitut:\·o á emenda em 2." dis
cussão; 

1." discussão do prcjecto n. 183-:\.,. de 1935 ( 1.• legislatura)_. 
dispondo sobre a collocação !Jierarchica dos aspirantes de marulha; 
coin parecer íavoravel da Commí!'sâo de Segurança; ' 

1." discussào do projecto n. 112, de 1934. concedendo o auxi
lio de 600 :000$000 á Policlinica Geral do Rio de Janeiro, para 
construcção do edifício de :;ua sMe : 

1.• discussão do projecto n. 54, ~e 1935 ( L" legislatura). au
torizando a adquirir a bíbliotheca do Dr. Juliano .Moreira; tendo 
parecer com substitutivo da Conullissão de ·Finan<;as; · 

Discussão tmica do parecer n. 24, ele 1935 (L" legislatura) , 
approvando o acto do T'ribunal de Contas que recusou o registro 
li-Ó accõrdu ceh:brado enrre o Ministerio da Via<;ão c a E strada de 
Ferro Santa Catharina. para cobrança de taxa addicional sobre as 
tarifas em vigor. 

Levanta-se a Sessão ás 18 horas e 5 minutos. 
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119• Sessão, em 24 de Setembro de 1935 

PRESIDE·NCI:\ DO SR. A.NTO~IO C.A.JRLOS 

A's 14 hora,:, coniparcc:cm os Srs . : 

Antonio Carlos. Generoso Ponce. Edmar Carvalho. Lauro Lo
;,es. ·.\1ario Chermont. :\cvlino de Leão . .Henrique Cout·:>. Godofredo . 
Vianna. Hugo •Napoleão. -.Fernandes Tavora. Pedro JFinneza. Hum
berto de Andrade. ·:\11artiu.s Veras. Samuel Duarte. ArnaldQ Sasto;;. 
Antonio de Góes. Heitor Maia. Teixeira Leite. Emílio de ).l;r.ya. ·Fer· 
nandes Lima. Deodato .:VIaia. -Amando Fontes. A:ltamirando Requião, . 
i..,uiz Vianna Filho .. -\.rnold Silva. Jair Tovar:Henrique Dodsworth. 
Sampa.i() .Corri:a. Levi Cameiro .. -\curcio Torres. Bias Fortes. ~1ar
rins Soares. Pedro Aleixo. Levindo Coelho. João Beraldo. Arthur 
T1crnardes ~Filho. Polycarpo Viotti. Furtado de . .l'vlenezes. Carneiro de' 
R~zenrle. Chri5tiano Machado . .\1a~río de .-\.lmeida. Celso .Machado. 
Simão da Cunha. Jacques Montand.?n. )..lorae~ Andrade. Cardoso de 
]vjelJo Xeto. Bias Bueno. H yppolito do Rego. Jorge Guedes. Gomez 
Ferraz. ~1iranda J unior. !fabio .-\.ranha. José Cassio. Domingos Vcl
la~co. Vicente "\1iguel. Raula Soares. Francisco Pereira. Rupp Ju
nior. Diniz Junior. 'Carlos Comes de Oliveira. Borges cie }.Iedeiros . 

. Vespucio de Abreu. Renato Barbosa. :Demetrio XaYier. Ascanio Tu
l:ino. Barros CassaL Adalberto Corrêa. ·Fanfa Ribas. iilicoláo Ver
gueiro . .'\bel dos Santos. Sih·a Costa. Dainas Ortiz. Chrysostomo de 
Olh·e:ira. José do Patrocínio. Ricardo )/fachada. Lima Teixeira. Pe
dro Rache. Gastão Vidigal. ·).Joacyr Barbosa. Louren,o.·Baeta ·Neves. · 
Abelardo .)farinha. Salgado ·Filho. (82) 

O Sr. Presidente - .:\ lista de presen<;a accu;;a o compare-
cimento de 82 Srs. Deputados. · 

Convido os Sr::o . !\curcio ~orre.>, Het1rique Dod.sworth e João 
F-eraldo para .>ubstituirem. inter inamente. os senhores Secretarips 
ausentes . 
. . 

Está aberta a Sessào. 

O Sr. Acurcio Torres- {.Scr-:.·iudo de 2." S ecretario) proce.
d:.- á leitura da .A..cta da Sessão antecedente, a. qual é, sem obser\'a
çroc:s. approYada. · 

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

O Sr. Géneroso Ponce - ( 3." Secretario. scr;:iudo de · 1. ") 
procede ·â leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Oíiic:ios : ... ..r ·~ 
•• ·.-..~.--!!....:.. 

Do Sr. Plínio Tourinho, de 24 do corrente, nos 5egui~te5 .-!r.l{: 
mos: /:,~ ··~'\~.~<i 
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Exmo. Sr. Presidente- Declaro ~ue estive presente á sessão 
de hontem, 23 do corrente. até o seu final encerramento, tendo res
[•?ndido â chamada e votado contra a volta do projecto n. 226, á 
(ommissão de Firi"a.uças. 

Sala das Sessõ~s. Z4 de Setembro de 1935. - Pli11io Toul'infzo. 

- Inteirada. 

Do ·~1inisterio da Fazenda. de 19 do corrente. enYiando infor
mações referentes ao pedido dé releva~ão de pres~ripção para rece
J~imemo ·ode _r:ensão· de montepi9 rlc UD. Amalia ~Ii sseri Gonc;alv.s 
c Maria ~1Iisseri . Ferreira.. 

- :\ quem fez a requisição. 

D;:, ~Iinisterio da Educação e Saude Fublica, de ?4 do corren
te, remettendo a:; ~e~inte:: 

1 "FOR;\.L-\ÇÕES 

Sr. 1.'' Secretario da <:amara dos De~uiados - Attendendo á 
~olicitac;ão c::mstante do ofiicio n. 1.056. de 3 de .-\gosto do corre.n
l<: am10. cabe-me informar a V. ·Ex.. que o -'Decreto n. 24.814. de 14 
ele Julho não e..'\."l:inguiu cargos. mas apenas serviços, ao mesmo ten:
f:'C qu~ passou outros para a {!Sphcra de novas repartic;õe3 c:read3.3. 
Como coruequencia. e tambem do disposto no decreto u. 19.855, de 13 
cie Abril de 1931, resulto~1 pcJen:m ser extinctos, sem prejuízo do~ 
serviços, aproveitadas as r~s~ectivas verbas na amplia~ão do quadro 
de enfem-:eiras, cs cargos enumerado:t na ·~""<posição de mot-i,·os diri
g1da pelo Ministro da Educação e Saude Pulilica ao -Pr~sidente da 
.t<epublica em 24 de julho de 1935 e por S. Ex. eJ.wiada á Camara dos 

. fJeputados, com a sua mensagem de 27 do mesmo met. 

i : Al~ desses cargos podem ser tambem e.-,:tiuctos, por força dos 
referidos de.cn:tos, 05 seguintes presentemente \'agos c constante.> da 
tabella o:-çamentària deste ·Ministerio: 

t ' Insr:ec:tor dos Serviços de Prophyla.xia ....... . 
~ ~heies de tui1Ji!a da InsFectoria de Serviço.; de 
. , Prophylaxia a 7 :200$000 .... . . .. . ..... . .... . 
2 Guardas dtsínfectadores de 1." <da mesma Ins-

pectoria a 5 :390$000 ... .... .•.. . ............ 
5· Guardas d:sinfectadores de 2.' da mesma Inspe-

. . · · ctoria ~ 4 :390$000 ....... .. .. . ...... . . . .. . 
. S ·nes~niectadores éia rei~rida Inspectoria a 3:600$000 
: ~ ·-:\.: 

Total 

28:800$000 

14:400$00{) 

10:780$000 

21:9505000 
28:80~000 

104 :73~000 
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-A quem fez a requisição. 

Do !11:inisterio da Viação e Obras Publicas,. de 21 do corr~nte, 
r~mettendo a se~tinte · 

Srs. ::Vlembros do Poder Leg_islativo. 

Tenho a honra de ~ubmetter á deliberação de v'"V. EEx. a in
clusa e..xposição de motivos que me foi apresentada pelo Sr. m!nistro 
de'Estado da Via,ão e. Obras Publicas a respeito do requenmento 
~:m que o engenheiro Carlo~ Augusto de .\firanda Jordã~ pediu 
c•mce~sào. com fundamento no artigo 201. n. XLV. da lei n. 4J93. 
de 7 de Jâneiro dt! 1924. para construcçào, uso e gozo dr:: uDla estra
cb de ferro entre ·Barra do Rio de Contas. no Estado da Bahia, e 
Sitio da Abbadia ou suas proximidades, nÓ Estado de Coyaz. 

Rio de Janeiro, li de Setembro de 1935, 114.0 da Independen
cia e 4í." ela Repub1ica. 

Gttc:Lio v ... ll.cAs. 

E.'\:POSIÇÃO DE . :MOTIVOS 

Exmo. Sr. Pre~idente da Republica: 

A lei n. 4.798, de 7 de Ja~iro de 1924, que fi:.>C~ll â despesa ge
ral da Republica. para o exercício de 1924, autorizou o Poder Exe
c.:lti,·o. pelo a rl. 201, n. :x!LV, 

"a conceder priYilegio clurante setenta ;umos, para cou
strucc;ão, uso e gozo de uma estrada de fe.rro que, partindo 
da Barra du Rio de Contas, no Est'!,do da Bahia. se diri.ja 
a Sitio da Abbadia. no Estado de Goyaz, ou em suas pro
ximidades, sem Olllts para o Thesouro e mediante as dau~. 
suJas qu-e o Governo est;~.bele.cer, r r::speitado!i sempre o;; di0:· 
reitos de terceiros. ao engenheiro Carlos · Augu~to ;df: Mi-. 
randa Jordào <>u á empresa .que fôr pelo .mesmo organiza
da, ou a quem maiores vantagens offerecer." · · 

Solicitada, pelo referido engenheiro, a . eifectivação dess~ auto-·· 
rização, em requt:rimcmto de 22 de Janeiro de 1924, é. prestada.,-; as 
inforrr.ac;ões a respeito. mandaram os despache~ de 21 de .Abril e 10. 
ele Ju)-ho àesse anno e 21 de Jan'eiro de 1925. que fesse archlvado o' 
processo. dó qual con~tarn dois t'degramn:.as do GoYerno do E stado 
da Bahia secundando o pedido. · .. , 

Dentre 'aquellas informações ~e encontra a ·da. Secreta•·ia. de~:E5; :: 
ta~o deste ).1inisterio, lembrando a 15 de Janeiro de . 1925,;_- qüe<: 
lí~~sa época a concessão j.á não pod-eria ser da~a, porque .a· autonz~ 
c;5o. contida na lei indicada, não 1ôra re\·igorada na· Íeí' di:-ciispesâ:~ 
smra o "txercicio de 1925. ,. ·; . .. !:-'..:o:-:::-.:::::- ·-;. 
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Em 1928_. por officio n. 190, de 26 de Junho, a Camara. dos 
Deputados, em \·irtude de. requisição da sua Commi~são de Obra~ 
l'ublícas. pediu pitrecer sobre o avulso do projecto n. 76, do mesmo 
a1mo. que a~~oriza\·a novamente a concessão_. tendo este :.VIinisterio, 
em resposta, .lhe remettido, com. o avi~o n. 533~G. de 11 de ?:lio
vembro de 1928, co"pia das informações que a Inspectoria Federal 
áas Estradas prestára. ao ser solicitada a mesma concessão, no re-
querimento acin:a citado. · 

Quando V. Ex. exercia as funcções de. Chefe do Governo Pru
sorio, aquelle engenheiro dirigiu-lhe ·a 26 de Outubro de 1931. um r~
querimento pedindo .. de novo_. que se efiectivasse a concessão, escla
recendo que ella fõra objecto, ainda, do projccto -qüc. ~ 192>3, sr•h 
o n. 927 .. de 1927, foi approvado pelo Senado •F e.deral e em seguida. 
rcmétiido á Camara do~ Deputados. mas uio logTou ser submettido 
:-.o J:l~ario por motivo::: -de ordc:m J:Óiitica. segundo affirmou. 

Ouvido a respeito. em cumprimento ao disposto·no artigo 2! do 
decreto n. 21.985. de 20 de Outubro rle l93Z, o Estado ~bior dó 
E:<eercito íoi de parecer que não -existe inconn:niente algum de ordem 
militar. em s~r feita a concessão. 

{) Sr. Consultor Te.chnico deste .7\'finisterio, em seu parecer, 
rr.ostra ser d~. interesse publico a construc\-d.o da ~strada 

" ... pelo de~em'ol·\'Ímento econo~ico que vae deterrnina.
nas regiões .atra\·essadas no E,;tado da BalJia e ainda por 
ser uma linha de penetração. -que, attingindo o planalto de 
Goya.z. permittirá o apro\·eitamento agrícola. pastoril e in

. dustrial désse longínquo hi?~tcrland, ·visto 'qUe o vai ·põr 
e.m communicaçào com o litoral, por uma via regular de 
tra·nsporte. " 

Attendendo á circulll3tancia de se haver procurado· reproduzir. 
t!lil 1927 e 1928, o dispositivo da lei de 1924, contido no art. 201, n. 
XLV, àtraz tran!lcríptQ. - julga. o senhor Consultor Jurídico deste 
!\:f!nisterio mais acertado_. em previsão de. possivel denegação do re
gistro do respectivo contracto, por parte rlo Tribunal de Contas, -
Si.lbmetter o assumpto á deliberação do Poder Legislativo. 

A' vista do que ,·enho de expôr, parece-me que a con~ssão não 
1>ode ser dad<l com fundamento na autorizac;ão "invocada, tanto ao 
Sr. engenheiro Carlo,; :\ugusto de ·~iranda Jordão ou a enipreza 

·que elle organizar, como a quem maiores Yantage.ns offerecer, a.' 
qua~~ só !POderiam ~;er conhecidas mediante abertura de concurren-

- cia publica. 
·concordand!). assim. com o Sr. Consultor Jurídico, tenno a hon

ra de propôr a V. Ex. que o assumpto ;;eja subm.e.ttido á deliberação . 
do .~oder .1-:egi:dati·vo. · 

:~Rio de Janeiro_, ló de Setembro de 1935. - · Jfarqucs dos Reis. 

·· ' . '~- As Commissões de Obras Publica!:.. Tramportes e Viação 
' e.Aç FinanÇAS e .Orçamento. 

~·· .. -.. .._ .. 
:~:~·.i-\·Jjq Minist-erio da !\-far inha, de 21 do corrente, em·ia.ndç . .1 ~-
;~~}!t~,: - .. :" . ~ . -;.· 
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::'>lE:NSACE.M 

Exmos. Senhores ?11t:mbros llo Poder Legisla-tivo --:- De con
formidade com o disposto no § z.o do. art. 41 da Constituição Fe
deral tenho a honra de subrnetter á consideração desse Poder L~
gislativo a inclu~ minuta d~ proj ecta· conc~rnente ao rcstabci~ci
mento do ca-rgo de consultor jurídico do :.\<1inisterio da Yiarinha. 
providencia cuja necessidade bem resalta. da. exposição de motivos, 
:mncxa. apresentada pelo titular daquelle ~1inisterio. 

Rio de Janeiro. 17 de Set-embro de 1935. 

GETCLIO VARGAS. 

Exmo. Sr .. Presidente ela Republica - No cumprimento do des
pacho de V. Ex.. de 25 Je ~'!aio u!timo .. t:."<arado nos papeis que a 
e~ta acompanham. tenho a hcnra dt: passar ás suas mãos a minuta 
cic: um projecto restabelecendo o cargo de consultor jurídico deste 
~1inisterio. afim de que V. Ex. se digne de submettel-o á conside
ração do Poder Legislativo. nos termos do disposto no § 2. • do ar L 
41 <lll Constituição !Federal. 

O cargo de consultor jurídico,. do ?viinisterio da }Iarinha, e.-"<:er
cendo, cumulativ.amente, as funcções de secretario do Conselho do 
.-\lmirantado, foi creado ~lo decreto numero 6.49ó. de 5 de Junho 
de 1907 . 

Com a nova organi:z.ação do Conselho do Almirantado, feita 
~:m 1914. ioram-1he desligada..; as funcc;õcs de secretario, ficanrlo, 
então, com as attribuic;ões constantes do r-egulamento approvado pelo 
Decreto n. 10.737, de J l de 'Fevereiro do mesmo anno. 

Em 1917, a léi n. 3232, de 5 de Janeiro,. supprimiu esse cargo~ 
commetteu o desempenho das func<;ões a um auditor da Marinha, na 
fôr.ma do · · -

"Art. 29. Fica supprimido, logo que vagar, o cargo de 
consultor jurídico do Almirantado, e as func<;ões que lhé 
competem passarão a ser e..xercidas pelo auditor ou auxiliar 
de auditor que fõr para isso designado pelo ministro''. 

F.m 1919, com o fallecimento do·f.unccionar\o eff~ctivo, ficoú o 
cõrgo supprimido, na fórma de citado art .. 29. e, assim,. foi designa-· 
do um auditor ( aviso d~ 3 de Janeiro de 1920), .que vinhà preen- 
chendo aquellas funcções, sem outros vendmentos que não os ·seus · 
pro~rios _de audjtor, debcando. ·por isso, de ser ccnsignada, rios Tes
ft:CtlVOS orçamentos da despesa, dota<;ão propria. para o pa'gaa:ien-
tu do referido cargo. . . _. :~~~ -~ · .:.;_ 

'Ü art. 65 da nova Cocstituição da -Republica, entretailtó;·~d~er~ . 
. !7Jlna ~~ modo categorico que os ju~zes, ainda que· em disP<>iifliiliá~?.~ 
de, não podem merecer qualquer funcc;ão public~, ·salvo _.o .. ~~~i!,#fQ"~ 
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e os casos previstos na. Con;;tituiçã.o; . importando a viulaçãu de~s~: 
preceito na- p.erda do cargo j udiciario e de' todas as vantagens corres
pond~ntes. 

Por não poder continuar a exercer as funcções de consultor ju
r:dico, ficou e-xonerado dellas o auditor que as vinha desempenhando 
até á . promulgação da Constituição . ·· 

Tratando-se de um orgão irr.prescindh-el como orientador do 
-conselho do _AJmirantado e do Ministerio nas questões de ordem 
jurídico-militar e cuja suppress~o deíinitiva traria á Administração 
~a\·al, é obvio encarecer a necessidade do restabelecimento des,;e 
cargo. . 

Cumpre-me, ainda. informar a V. Ex. que ouvidos o D_r. Cun
sultor· Cera! da .Republica e o ~Iinisterio da Fazenda, para melhor 
justificar a necessidade dessa proYidencia, foram de parecer, respe
ctivamente, •' não pos!:(l. mais pre\·alecer, diante dn q\le di,;põe o arti
go 65 da Constituição, o dispositivo legal que attribue as iuuc~;õe~ 
d~ consultor jurídico do !11.inisterio da );!arinha a um auditor ou 
au..'Ciliar de auditor que 3ão juizes. em Yirtude do disposto no Titu
lo I. Capitu-lo IV. Secção V, da ·Constítuiçita '' e que "justificado 
co:no se acha, não se oppõe -este }Iinisterio ao attendimc.mo do pe· 
dido". 

' .. 
. Rio de Janeiro, em 5 de Seten:bro de 1935. - Protugc11t·s Pe

reira Guimarães. 

MlXt:'t_\ EM ~ROJf.CTO 

Rcstabclccc. a partir de 1." de /1111ciro ele 1936. o cargo de cou
.mltor jurídico do J1inistcrio da. :\farinha 

Art. L" ·Fica restabelecido, a partir de 1.• de Janeiro de 1936. o 
cargo de consultor jurídico do ~inisterio· da ~Iarinha, competindo
lh~ os vencimentos annuacs de 36 :000$000. 

Art. 2." O consultor j urídico. directamente subordinado ao 
::VUnistro. será considerado como um íunccionario da mais alta ca
t~goria tf cquivalentt; na ordem hierarchica, aos di rectores geraes 
dos sen:iços do Ministerio. ficando-lhe extensiva tod;;. a legislação 
concernente aos funccionarios publicas civis . 

• â,r.t 3.". :0 gabinete do consultor juridico será installado junto 
· i Secretaria 'de Es-tado dos Negocios da :\hrinha ~ terá corr.o au
·xmares sub-~fficiaes. infer-iC?res e praça~; em numero jul!rado ~uffi

- ~i_ente em lotação fb;ada t:elo •}finistro. 

- Art. 4.". Ao consultor juridico. como orgão consultivo do ~Ii-
nis~~ e do Con,;elho dÕ Almirantado. compete.: 

. _ . a) · consultar com seu parecer touo~ os papeis que forem re
;. _ :.gtet_ti~os pelo Ministro para seu estudo; 
\;/:~:~·: : É) : ::desempenhar-se dás attribuições que lhe são commettidas 
0_~-~~~·~~~~~to;.~o Conselho do Alnliran~ado, estudando e relatan
;.-~:;~?.?~.'-c.~-~~-~ dos s~s · consultores, todos os assumptos de ordem 
::::-;~~!;-~~:._o~ ·de 'in.terpretaçào de leis .e ·regulamentos·; ·. . - · 
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c) prestar esclarecimentos á Justiça Fed~ral e local para a 
Gdesa dos direitos e interesses da :União em pleitos iorenses. 

Art. 5.". Sempre que tiver necessidade de quaesquer esclareci
mentos para o bom desempenho de suas funcc;ões. poderá solicitai-os 
directamente a qualquer autoridade da ·~ari11ha. 

Art. 6.". O éargo de consultor jurídico será provido por ba
charel em sciencias jurídicas e sociaes,. satisfeitas as exigencias 1e
g7..es. para a nomeação de funccionarios publicos, mediante concurso 
de títulos. realizado de conformidade com imtrucções que íorem 
approvadas pelo •Ministro. 

Paragra.pho unico. 'Terá preferencia para a nomeação o bacha
rel com pratica. ,de legislação de :.'11:arinha. comprovada por e:'Cercicio 
GO cargo no ::v!iniste.rio da :.'~!farinha. por mais de dez annos . 

. -\rt. 7." NM casO!'. de Jic.ei1Ça ou impedimento por mais de trin
~a dias. o Gov-en10 nomeará um substituto para exercer, interinamen
te, o cargo . 

. -\rt. 8." Revogam-se as disposições em contrario. 

- ~4,.' Commissão de Finanças. 

E" lida e ,•ae a imprimir a !'eguinte 

REDACÇÃO 

N . .3-B - 1935 

1\i:clac~ão ji11al do projccto de resolução n. 3-.1. de 1935, ( 1." te
gi.slalrtra.). que L'UQII-Mra o art. 149 do Rcgim~:uto /nt~:mo do 
C amara uas disposições do art. 45 da Constituiç<io; com subs-
titu.th:o da Commissi'io Exccuth·a. · 

(Vide Projs. Res. 6 e 7 - 1." Leg: - E:.,.ec. 10) 
\ 

A Cama r~ do:; Depntados resolve: 

.-\rt. 1.•. Os §§ 3.• e 4.• do art. 112 do Regimento Interno da. 
C" amara dos !Deputados terão a segtti~te redac~;ão: 

"§ 3." Os requeTime~tos de u_rgencia poderão ser ;'Presen
tados em qualquer occásião e só porlerão ser· submettidos a appro
~açãó se assignados por cinco Deputados e se· justificados . dá tri-: . 
C•tma po~ um de se.us signatarios. que dirft em resumo, no ésr>ac;ó • 
de: lO mmutos, do conteúdo da proposic:;ão e ccntroversi~ porven-
tura a seu respeito. n · · 

. "§ 4." .Independerão desse numero de assignaturas os reque·-... 
nmentos de urgeflcia subscriptos pelo Presidente de uma Com~ : 
missão. pelo relator do projecto a -que se referirem, ou·. por.·, güál~; 
<;uer membro da ~fesa, se.rido obrigatoria a justificação· prév{3.~na~-
i'orma do paragrapbo anterior." . .. · · ' . . -\~!;::3f;;_" 
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· Paragrapho unico. Accrescente-se no art. 112 do Regimento 
!:1tc:rno da Camara dos Deputados o segtlinte paragrapho: 

"§ 6." _-\s urgencias ,·otadas para os projectos que augmen
tcm d~sFesas. e que não tenham F-ido originarias da Commissão de 
Finanças. só produzirão effeito 4S horas depois de concedida!i pelo 
r·ienario. -

A rt. 2.". O a.rt. 149 do Regimento Inte.rno da Camara dos 
Deputados terá esta redacção : 

"A-rt. 149. O projecto v~:tado total. ou parcialmente. pelo 
P residente da Republica. será distribuído ás commissões compe
tentes, segundo os fundamentós do véto, e c·onstituirão nellas ma
teria preferencial. 

§ 1.•. ·Desde que se funde o véto na inconstitucionalid~de 
uc: projecto. ou de disposi<:ão vt:tada, será obrigatoria a suá ~:e
messa á Commissão de Constirui,ão e Justiça. 
. § 2.•. A Commissão a cujo e..x:mie fõr en,·iado o projecto 
d~verá c:mittir parecer dentro de dez cl~as. a contar do dia do 
seu recebimento nella. 

§ 3.". Se as Commissões não se manifestarem sobre o pro
jl•cto vetado. ·dentro do prazo do parag-rapho anterior. podcril elle 
:icr incluído em Ordem do dia. independentemente de parecer, 
pelo Presidente, cx-officio, ou por deliberac;ão da Camara. 

§ 4.". ·o projecto. <1U <1s disçositivos do projecto. Yetados. 
s::rão,. impreteri,·elmem-e. incluído:; na Ordem do dia, com ou sem 
parecer. até c 30." dia do seu recebimento pela Camara. 

§ 5.•. Q projecto tOt'\lmente v~:tado será sujeito. elll globo. 
·a uma sõ discussão e ,·otação por escrutínio secreto. 

§ 6." Em caso de Yéto parcial. a votação do:> di~positivos se 
brá destacadamente. 5alvo -á (:amar<~. o di reito de. por maioria de 
votos. optar por outra forma de ,·otac;ão. 

§ 7.". Votarão '' sim" os Deputados f:n·oravei!l ao projecto. 
<.-li á dispo~ição vetada. e _,não'' os favora,•ei.<. ao \'éto. 

- § 8.". O projecto: ou a disposição, yetados que não con~e
guirem a maioria absoluta dos votos da totalidade legal da Ca
ruara dos -Deputados. estão rejeitados. 

§ 9." No caso do projecto. ou do:> artigos. ,·etados. mantidos 
·peJa Camara ~os De.putados. <lependerero do voto do Senado Fe-
deral. ·serão a elle reruettidos. · 

• _§ JO. O projecto ou artigos, Yetados_. mantidos pela Carnara 
: d.os Deputados. que não dependerem do \'Oto do Seuado Federal. 
_serão de,·olvidos ao Presidente da Repuhlica para a formalidade da 
promulgac;ão. · 
· - .§ 11. O Pjesidente _da Ç:uuara do$ Deputado~. promulgará 
çi;~mo,--lei ·o projecto, ou a parte delle. vetados, se o Presidente da 
Republica não o promulgar dentro de q\tarema e oito hora,; após 

-~ ~~- rcmes_...a pelo Poder Legil:lath·o. 

~-i·=*,~;:·~,~~ RedUa-se o art. 1~5 .. § 3:. letra f. do Regimento 
~ ~ ·-:~ii.t_e~o' :43':~·-C_amara dos Deputados, assim: 
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"f) os artigos de projccto de lei, que o Presidente da Repu
blica h<l!ja vetado." 

Accrcsce.nte-se ao mesino an. 185. § 4.•. esta letra: 

f) o projecto de lei ,·etatlo pelo Pr~sidente ~a Republic.a." 

A!r. 4:·. Substitua-se o art. 154 do Regimento Interno pelo 
<>-eguinte: 

".~rt. Le.i de fixação dt: forças arinadas da União é a 
que detem:ina o effecrivo. do pessoal do Exercito e da slarinha 
Õl· Guerra no:> vario:; quatlro,; c categoria~ que o;; compõ::m" . 

§ 1.'. Compete á Con1mí~são de S~rauça Nacional dar 
parecer sobre Q projecto de l~i de iixacão de fcrças, elwiado pelo 
Presidente da Republica. oiferec~ndo-lhe as emenda;; que con
siderar ncccssarias. 

§ z.•. Se, até o <lia 20 de ·}Iaio do primeiro anno: legis
),.tura. não tive.r recebido o projecto de fixação das forças apre
s~ntado pelo Presidente fd:t Republica, a Commissão iniciará ~eus 
C$tudo~ sobre a lei em ,:igor. elabórando a proposição_. que ap.re
senr.uá á Mesa a té. 5 de Junho . do mesmo anno. 

§ 3.". Se.. até 5 de ] unho do primeiro anno de legi~latura. 
n5o ti\·er a r:\ie:;a recebido o projecto ~m•iado pela Cornmissào de 
~egurança. incluirá em Ord~m do dia da Sessão seguinte o pro
iecto offerecido pelo Pre.sidente da Republica, ou. se não houv~r, 
soh a forma de projecto, a propria lei em vigor. * 4." O acrual § S.". 

§ 5.". O adiamento da discussão de~sts prCJj~ctos só se fara 
~-elo prazo ma."~: imo cb 72 hora,; ; e o da :(\13 ,·otação.. pelo d~ 48 
hora::;. 

§ 6: . o actual * s-. 
•. Art. 5.". Os Deputados q ue desejarem qualquer informa

ci!o da~ autoridades publicas apresentarão seus requerimentos e.~
criptos ao Presidente. da. Camara, que independentemente de lei
tura. em ses!'ào, debate e votação. os fará publicar no Diario áo 
Pod.·r Lcgislo.t ivo, com o respt:ccivo despacho. que só J=Oderá s~r 
1ãO sentido do deferimento. . · 

§ 1.". O despacho e a publicac;ão não poderão . ser retarda-:
dos por mais de 72 hora..; . 

§ 2.".. O P residente. sempre que o autor do requerimento ·o 
solicite. ,·erbalmente ou por .escripto, deverá affectar a decisão 
do me.smo ao plenario da Camara. submettendo-o, em sessão, á 
ieitura. discussão e votaç~o nos termos -regimentaes . 

. -\rt. 6." _-\ccn:scente-se na secção VIII :- Das t•agas, ~ do 
Regimento Interno. o seguinte artigo~ ·.·. ·.- / 

Art. O Deputado eleito ou nomt:.ac!o para uma· comai~~;(~·. 
r-rman~nte ou especial e . que. presente á Sessão. da. eamat-a;.-nio-··· 
comparecer a d\1as reuniões ordinarias consecutivas das ~rê.íeridiis.::: 
<:ommissões, perderá o seu logar, sendo. nom~ado, :deS'd~_)õgC?;7.:o~~ 
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Sl:U su!Jstitutu pelo Presidente da Camara, ''.i:"-officiiJ . ou a re.qué:. 
rimento de qualquer Deputado. 

Art. 7.~. l{evogam-se as disposições em contrario. 

Sala da Commíssão Execuch·a. Setembr<l de 1935 . 
.t111fonio Carlos. - Pereira Lira. - Caldeira de .4./t·arl!ltga. 

O Sr. Presidente - Está finda. a. leitura. do Expediente. 
Ha sobre ·a mesa um requerimento que vae ser lido. 

E' lido. apoiado c posto em discussão o -segui1~te 

REQt;ERJ]\JJ:l':TO 

N. 150-1935 

(Primeira legislatura) 

·Requeiro, depois de cliscutido e votado pela Camara. que a 
;\-lesa peça ao Sr. ).fini:>tro da Viação informações que e5dareçam: 

• a) se "A Amazon Telegraph Company Limited ,., que ex-
vion. Olõ sen·iços de cabos sub-fluviaes na região amazonica, cum
l)riu as obrigações consignadas no art. 136 da Constitui(ãO Fe
deral; 

b) se a mesma companhia e:>tá iunccionando regularmente 
até esta data; 

c) se o :\{inisterio da Viação tem conhecimento de qual
quer proposta de revisão do contracto que aquella Companhia tem 
cl)ln o Governo .Federal; 

d) se o Governo !Federal tem pago :i. Companhia, ponnJal
mente. a subvenção annual de f. 17.125 a que se obrigou por con
tracto: 

c) se ha interesse para o Paiz na manutenção <le.~~a su!>
ve:nção, finda em 2 de Abril de$te anno. 

Sala Q;t!; Sessões. 24 de Setembro de 1935. - Gomes Ferra:;. 

Encerrada a discussão e adiada a ''otação. 

·. 0 Sr. Lauro Lopes - ("Discur~o enviado á :\1esa) - Sr. 
Presidente : O "Diario do Pode,. Lcgislati~·o'· de 19 do corren

·-te . .- que li ~uando retido em rnC\l lar. por uma grippe impertinen
~e, tt:u um discurso que o meu querido companheiro de represen

·~ção · Sr . Plinio Tourinho mandou á mesa e no qual bõrda com
):ti~iit~ri~s em torno de um tele,."'ramma que ·S. Ex . . recebe.u do Che
:: fcjlo~Tritegralismo no Paraná, o meu Yelho profe5sor e amigo Dr. 
·::.,vieirn~"de '.:'\:lenêar. · · 
: 't··;::.:t';ieyo_ responder-lhe com a mesma. arma e na mesma arena: 
"" ·\.~ .. ·., ~ ·. · .. .-. .. ...;·. . . . 
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si S. Ex. se apro~·eita.sse da tribuna para extrant.ar attitudes . do 
,.0 ,·emo do Paraná. justo que da t ribuna lhe;; respondelõse. :Mas. o 
~eu eminente amigo e adversario niio qui~, muito nobresr.ente,•· 
romper a linha que vimos mantendo, - nó;; da representação pa
r;.~.llaeme - de não- transformar a tribuna parlamentar em t anque 
d~ lavagem de roupa su:ja da política. regional. E a::~sim apcnãs· 
mandou- á 1:Mesa. para que fosse publicado no Diario da Casa, o 
seu discurso - protesto. o que ora tambem faço com estas pala-. 
v:--as. que têtn ó unico ohjectivo de não deixar passar em julgado 
conceitos ali emittidos por S. Ex. . 

O telegramma que o nobre Depu.tado· Plínio T ourinho rec~
ht-u e incorporou ao meu discurso é este: 

"·Go,·e~no proh ibiu publicações no~sa pagina " Dia
rio da :\>Ianhà ". que hoje a. traz em brauco, tornando pu
blica determinação official na primeira pagina mesmo 
jornal. Actos puro arbitraria sem •justificação possivel. 
Re.clama imprensa t! . autoridade_,;, _l..u.o;picío~o~ re~ultados 
eleiçõe:;: conhecidos. Oito sec~ões apuradas ne:;tas temos 
555 yotos contra 669 gove;no, sendo depois e~te partido 
mai,; \"Otado. Faltam 36 sl!cc;õe:> desta Capital. Dcsconjle
cido a inda qua~ totalidade pleito. Em Rio Negro eiege- · 
mos metade Camara. Nossa aifluencia. urna.~. disciplina. 
ordem. cxacto cumprimento instrucçõcs físcali~ção con
traste outros partidos, estão impressionando opinião pu
bl ica. -v·alendo maior propaganda ,,osso ·rno"·imento agof.à 
augmemado acto Governo prohihindo nos~a pagina.''. 

Conhecendo como conheço · os Srs. Vieira ck :\lencar e. ~~a~ 
Hut:l Ribas, quero fazer justiça a um 1: outro. acreditai1do te:. 
nham abusado da assignatura do primeiro no telegramma em que 
<Cttribue viclem;ia ao ~egundo . . Qu, então. de,·o attribuir o citado 
te.!egramma a 11m novo processo de propaganda integralista aliá:-; 
intelligente e h abil. . . · · 

Sim. Porque o Professor Vieira de Alencar, que é j urista <ie 
rcnc;me c ach·ogado dos mais brilhantes nos auditorias da. terra 
de que eu e o ·Deputado Tourinho nos honramos de ser filhos, -:
se de facto se visse impedido d~: pregar seu novo credo pelá.. im
prensa de Curity-'ba, não procuraria, por certo. o remedio contra a 
violencia num telegramma que é meno:: um prot~sto do que um 
brado de enthusia.smo precipitado pela votação que · sell!; adeptos · 
conseguiram no ultimo pleito municipaL . . 

;Essa vot ação. por ser boa. e me;;mo superior á obtida pelo . 
P. S. N .. a que -çertence o illustre Deputado Plín:-o Tourinho. não 
deixou de constituir derreta tanto mai:o~ íne.:'Cplica\·el e tanto maii-< 
!amentavel para os adeptos do .Sr. Ví~í ra de Alencar,. quando·· 
vejo pelos jornae$ de Curiryba ~ de Ponta Grossa que nesses 4C!~ . 
importantes municípios de rr.eu Estado, assim como em .aJgu·ns · 
outros. coUigaram-se contra a situa<;ão paranaet1se ·os intégralis..-7 
ta5. 1.1ni.onistas, 1Liga :Catholica e, em P. Grossa. mais o - J?artido.: 
Municipal Independent~:_. -:- colligação e.sta que dá. um ·valor.~ii~ ~ 
t;n·el á victoria obtida pelo Partido Social demccq.t~c'? •. ·em·:i~~-; 
todo o Estado e e:'Cplica a superioridade de Yota.ção .• dos·~:caJiÇiàa_.::~ 

. . .. --· ..... ~· . · ..... 
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tos do Sr. V ie.inL de Alencar sobre o par tido a qu~ pe rtenc~ o Sr. 
Tourinho. . . . .. . 

Mas a verdade é -que nenhuma \'Íolencia houve no Paraná. e ~ 
o proprio Chefe de l''olicia do Estado quem declara que não prohi
biu c irculação de pagina integralista nenhuma e apenas exige~ .sem-
pre,. sejam respeitados principio;; de leis em ,·igor. . 

- Pormittir-·mc~á o Sr • . Plínio Tourinho que affirme, - e in
voque para a affirmativa o seu . propr io testen:unho, - que no 
t··os:;;o Estado todas as liberdades são · integralmente respeitada;; . .Q 
r.osso a.rnbiente não se pre.~ta .a violencia de qualquer especie; ao 
_l;aranaense, em materia de liberalismo, ninguem !e,·a a paln:a. e ;:o
dos conhe-cem o ~:spirito . isento de . paixões do Gm:ernador ?-.Iano~l 
R~ba.s. · . 

Affiima o Sr. Plinip Tourinho em .seu discurso que o governo 
do Paraná. e quiGá de outros Estadcs. ainda ,;e encontram com a 
bocca torta pelo uso d::> cachimbo t:m 4 annos de regime disc_ri-:. 
cionario. E' uma injusti<;a. que- S. Ex .. faz - impensadamente, e~.
tou certo - _aos Srs. :VIario Tourinho e :\{anoel Ribas. Esses dois 
honrados paranaenses. p-rimeiro um, depoi:~ outro. servindo leal 
e patrioticamente ao Paraná, nos 4 annos de dictadura, assegura-

. r:,m sempre um regime de resp~ito a todos os direitos. ~ nenhum 
dclles se desmandou em vio!cncias. , _ . . 

Tranquill ize-se o meu eminente e presado companh tár-o de re
presentação: - a •Constituição que S. E.-.._. ajudou a iazt:r t:stá 
sendo e será sempre cumprida em terras do Paraná. Se S. E::>:. ti
ver quaesquer duvidas a respeito. medite um pouco sobre os ter
mos do te1egramma que propositadarr.ente .tran~crevo aqui 1: yerj
ficará que os partidarios do Sigma gosaram no ultimo pleito, 
como sempre aliás, de tão amplas liberdades -que o Sr. Vieira de 
Alencar termina o seu despacho louvand:> a disciplina e a ortlem 
com ·que seus cor religionar ius agiram no curup riroemo das ins
truções rara fiscalização do pleito na qual a sua chapa ob::eve 

· tambem os suffragios -da Liga Catholica, de directorios municipae; 
da U. R. P. e dos independentes. . 

E S. Ex.. que é um espírito j usto, concordará conm:igo em 
que o Paraná é a terra da liberdade. e mais ~ambem en1 que o;: 
processos -de propaganda intcgralista e.->t~o sendo de rara habíl i~ 
dade? -e.is que já e.~tão conseguindo nella. por me.ios indiréctos eii.l:
bora. o:; proprios ardorosos deiensores da liberal democracia. como 
;> -Sr.- ··Elinio Tourinho... · 

.- . ·.0 .. Sr. Fernandes Tavora :.._ Sr. President~.' ,-ou tratar. 
:.hoje, . de <tSSurupto assaz conhecido, mas nem por isso menos me.
re~edor da attenção de todos aquelle.s que se interessam pelas fi

:'!l~!J:Ç3-,S _nacionaes. -Quero reierir-me ao contrabando. m.ateria ba:;
:,~te .. deba~_da_ desta tribuna_. e.spec-ie ele cancro que vac: corroendo 
.yorazmente as -nossas finanças. roas para o qual, infelizrr:ente. to-

: .. ~f>s::-:estão , de. accordo que ~ difii<;il ~ncontrar um remedio. ·-Não 
·.:m~_,}o.uvo;:de havei-o -encontrado. Em todo o caso. quiz. trazer á 
:-:.J;am.~~ ·uma opinião .que não. é minha mas que não pare.:;e des
~Mfri!?;':d~_-,P._ois é de um. . velho fu.nccionario· -c-:n.upetc;nt~:: e que d1,1-
;_.~::':l}.~t!;r1C?ogqs. annos s~rv1u ao . Pa1z, estando. por consequencia. em 
~~1f~~~~f.'~é: dar .conselho que talvez não . seja infructifero .. 
tfM~l~~~.bx:~~e_::'para_ não cansar ? auditoriq. A idéa é_ simples. ~. 
~p~~~;._.p~- .nao_. nao me detere1 longo t~po na tnbuna... (Iej . 
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Sr. Preside-nte. um dos problemas que mais tem preoccupado 
os iesponsa-veis pela administração financeira do Brasil é; incon
testavelmente. o df'-•win da.,c; rendas feder;t~<;, sangria, por assim 
dizer, ininter~upla, que vae anemizando e combalindo, num cres
cendo assombroso. as finanças nacionaes. Se, por· um lado acarre
ta d:minuiçã.o das arrecadações que deveriam ser fcitas, por outro 
ol:>riga. a novas taxações que compensem os d~icits. duplo pre
juízo ao contribuinte honesto e aos orçamentos, jamais equilibra
ciQs. O contrabando é do inteiro dominio p;.1blico; e. nesta mes
ma tribuna. foi el"le, ha poucos dias, longamente discutido pelos 
representantes do -E!'tado. -em que é mais desassombradamente 
pràticado, em que assumiu as proporções de uma qua~i !nstituição. 
O seu montant<: é impossh·el precisar mas poder-se-ia fazer um ra
pido calculo', confrontando as ~uantidad~ de certos artigo.!!: (prin
cipalmente os de luxo), de produc.c;:.ão nacional ou estrang~iros. 
cc>m passagem pelas estaçoo· fiscaes, com as que são apresentadas 
ao consumo do Paiz. Se uma tal estatística fosse· feita, a despro
porção seria de_ tal ordem -que talvez conseguisse demnv~r de sua 
r.ttitudc musulmana os responsaveis pela coisa j:uulica. Vh·emos. 
entretanto. num estupido circulo vicioso: Os contrabandi:;tas le
:<am profundamente - o fisco; os nossos estadistas augmcntam as 
:--:-ibutações já existentc~tou criam novas, para remediar o defiót; 
todos allegam as .-xigencias fiscaes_. como justificativa do encare-
cimento da vida ._ . _ . 

Ser-á pc,;si\•el que os nossos actuaes go,·ernantes, conhecedo
:·e~ que são de um tal estado de coisas não procurem modificil-o. 
atlendcndo as no:<~as prementes necessidad~s financeiras e a pro-
J•ria digt1idade .nacional ? . 

De-vo consi-gnar que não estou aqui faz::ndo opposição ou 
com intuito de melindrar quem quer que seja. _ 

Chamando a attenção da 'Camara para o assumpto. uno ape
na;; a minha voz ao côro dos que estão a clamar em todo o Bra
l;i} e nesta propria casa. contra uma terrível diathese que vem, de 
muito longe. empobrecendo e em-ergonhando a )laçii.o: _ 

.Reconheço que algo se tem procurado fazer. desd-! a monar
chia, no sentido 'de fÔr teTIDO á despudorada lesão dos cofres J)u
hl:cos : mas. se o:;; remedios até agora indicados não ioram ·ca7 
pazes de travar a marcha triumphal do contrabando, nem por isso 
e;;ramcs desobrigados de insistir no combate ao mal evidenté; . 
cujas terriveis consequencias slo tlo palpaveis e desastrosas. Para ; 
11iK>· ir mais longe. basta lembrar que o ).iinistro da .Fazenda do 
Governo Provisorio, o cminc.nt~ Ruy Rarbosâ. já· as~im se exprés:.. 
l='a\·a. tm relatório dirigido ao -~farechal Deodoro: ' -'Varias tdll 
sido as medidas decretadas pelos governos pa:;!!<idOs pâra impedir::: 
C't1 attenuar o contr<~.bando, que se faz: nos dh•ersos -pontos -do ~ 
p~iz, com especialidade nas f ronteiras do E:;tado de São P~dt:o fdÓ .~ 
R1o Grande do SuL ·De longa data vem o contrabando na. noSsa. . 
fronteira meridional. tendo }Jil.!õ~ado por diversos periodO!L-,deL=..in~~ 
tensídade, mas :.:ombando sempre dos ·vario3 e.--..:pedientes -teiitadt>s< 
para sua repressão effectiva." .. - ;:' r.:;:_~~,;_: 

.-\.,; commissões fiscacs. ct.rjo r~<;ultado. a waior pa'rti':das~v·e~''
.zes. 11éio passo r~ de c.rtmsÓs rdcüorios 11os archi-.,os · : a.'.,toie~cii{ 
c~fici!ll e ill~gal nos · despa-chos; o abaixamento da,s:.~f~~~~ 
Clarnento. ma_1s ou meno:; activo,. têm sido -os ~~die~~e_s~~*~<?r;~ 
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improficuamente empregados. "A tolerancia nos despachos, , ver
dadeiro accordo com os contrabandistas, s6 conseguiu desmorali
z.;_r .o fisco nas fronteiras. mostrando .a fraqueza do gover no, na 
repressão do crime". A tarifa especial .. a pr incipio parcial, e de
pois integral.. nenhum resultado produziu, senão enriquecer al
guns commerciadces em prejuíz-o do maior numero . Esta 
desigualdade no pagamento dos impostos, em fa,·or de um Esta
do, indica apenas a impotencia do <Governo para lutar com cri
minosos, dignos de severa repres:ião. "'' E" hoj e. ponto incot:~~ro
,·erso que a tariia esçecial, sem conseguir os fin,; que o Governo 
t<:ve em vista. foi apenas, em .sua criação; un~a arn1a política. e 
sua sustentação -é somente defendida por poucos interessados. '? Não 
dt:vt:ndo o Governo consentir que continúe semelhante estado de 
cousas. cumpre çôr em jogo os mais severcs meios de acçào de 
que dispõe a administração para fazel-o ce:-sar. Com esse it1tuito 
venho, Generalíssimo. sujeitar -á ·vossa consideração e assignatura 
o decreto que. cem esta exço!'i~ão dt motivo,;, tenho a honra d:: 
aprese!ltar- \·os. •Capital ·Federal. 1." de Fe,·ereiro dt! 1890. RuY 
H&. r bosa." 

Dessa exposição, resultou o decreto n." 196. · de 1." de .Ft\·e
r eiro de 1890, criando a .Delegacia Fiscal :}ara a repressão do con-

. trabaudo. no .Rio Grande do Sul. e dando outras pro,·idencias a 
ttspeito, inclusive a de equiparar ·esse crime ao de moeda ial~a. 
A!' providencia;; estabelecidas nesse decreto resultaram improii
cuâ.s, segundo o declarou o ministro da •Fazenda. 4 annos depoi!' 
(em 1894. nos seguintes termos: ~Delegacia. Fiscal no Rio Grande 
cio .. Sul - Estabelecida pelos decretos ns. 196. de 1." de Fevereiro 
e 805, de 4 de Outubro, de 1890. não preenche actualmeme o f iro 
de sua cxistencia. 

Nos p·rimeiros t~:mpos. apes= das difficuldades que lhe oppu
zcram na .pratica. prcduziu magníficos resultados, reprimindo o 
contrabando que se f<IJ!:in, em larga escala, na frontejra meridional. 

E' que a salutar provicl~ncia. do Governo não t::>tava . ainda 
e::q:lorada (:elos contrabandistas. que. recclhidcs a posição xpectan
te e pesquizadora, cogitaram dos meios de nullificar a a-cçào fis
cal e reent:r.l.r no caminho das intervenções defraudadora.<.. ~ara 
isso. puderam acautelar-se na política local qu~. infelizmente, não 
Ih~ re-fugou abrigo~'. . 

Esse rela.torio não teve sorte differente. e ioi, como o do .Dr. 
: ;Ruy· .Barbosa e os que o precederam . dormir ~ob o p6 dos archi..-os. 
·:porque assim o exigia o regime de tra.nsigencias, tão ao sabor dos 
interesses politicus inconfe:;~a,·eis... Sempre no intuito de com

, bater·o"màl; o :Governo tFederal f irn:ou com o Estado do Rio Gran
;_a e-,do ·Sul ·um convenio. appro..,:ado pelo decreto n.• 3.305 .. de 2 de 
~·J~o; de 1~99. -pelo qual incwnbia ao ultimo o serviço externo .de 
~"'repressão do contrabando. TamQem não deu resultado esse conve
-~ruo:~iEn ·1910,- foi e:-.:pedido um no•o reguJamento. a que se refer~ 
·;-;0;-D~creto n. 7.865. de F evereiro elo mesmo anno, sendo denuncia
;:.do::~o;-:convenio e :restaurada a Delegacia E special. Em 1913, teve 
~-~~'=:':Oelegacia· outro regulamento, pelo Decreto n. 10.037. pre
~~i;,_iiª~~'nelle,:·até entendimentos ·com os nos3os consules e agen-
~,fe.S'fdiplómãticos.·· ·.. · 
~J::~j?gía:vam ~·esse regulamento duas medidas que · parecian: de 
;;:~~~.~~a.; ·a jui:isdiç.ã:o ~ ~Delegacia sob. tcdos os ·pontos ·do 
.IC>o.~~~~· ·"f·.~ "· . ' • 
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territorio nacional ligados á zona limitrop_he por est.radas de fer
re. e normas ·especiaes quando ao despacho para consumo, de. 
mercadorias procedentes das republicas do Prata, dentre · e! las, a 
matricula ou registro dos commc:rciantes que se habilitassem á im
JJ<Jrtac;ão daquella origem. Apesar de todas essas precauções. o 
contrabando pouco diminuiu e o Decreto n. 12.328. de ?:1 de De
zembro de 1916 transferiu o encargo · da sua repressão para a Dc
l~:gacia ·Fiscal do Thesouro Nacional, no Rio Grande do Sul, ex
t<:'ndida a juri~dicção desta a~ a .Foz dp · I~la..'i:<.Ú , no Paran'á.. e 
ainda todo!i os pontos ligados á fronteira pelas vias- ferrea:s . 

. Essa. em rapido escôn;o, a história da lucta c-ontra o contrà
bando. no periodo repltblicano. · 

Que proveito ad:veiu á Nação de tantos decretos e ·regulamen
tos ? A re.:;posta está na cons.ciencia de todo!\. Os contrabandistas, 
cada vez mais poderosos -c audazes. zombam do poder publico, que · 
scientemente ludibriam, e escarnecem dos milhões de compatriotas 
qt<e, ingenuamente. pagam impostos e mourejam no labor ho-
P.t>sto! · 

De tudo isso se infere não ser dessa especie o remedio capaz · 
c!e erradicar da:; terras fronteiras a gramma .tenaz do contrabando. 

Interrogando antig{• e illustre funccionario, assaz conqec_edor. 
elo assumpto. fez-me elle ver· que o uni co meio possí-vel de resguar
d<..r o~ interesses fiscaes naquella zona. seria o qut-· de um modo· 
positivo. desfizesse prete.:..:tos para a approxima~ão da. frontc:ira de 
rncrcadorias sujeitas a {j~reitos de importação, exceptuadas as que 
!:e considerem factores essenciaes ao desenvolvimento industrial 
<io Estado do Rio •Grande do Sul, naquella região. Realmente; a fa.
Cttldade de despac'har. ali. toda esp~ci~ de mercadoria consumida 
no Paiz, faculta a.o~ fraudadores contumazes a conducção de ar- . 
tigos que podem ser havidos como destinados a uma regular .na
cionalização. mediante o pagamento dos respecth·os direitos, mi!S'
nlo porque os · seu~ portadores podem sempre invocar que · se 
cucaminham ás repartições -competentes para o ·processo de des-

' p;;cho de importação. Essa faculdade. diz ainda o provecto ·fimc-. 
cionario, acima alludido. deve cessar, deve desapparecer, porque 
c•>m ella, de.•;a:pparec~rá tarnheru a possibilidade do accõrdo tacito 
co~ os conlrabandi~tas a -que tão claramente se referiu o :V{inistrõ 
d:.. •Fazenda. em 1890. e para -o qual concorrem elementos coactiv'os 
c1ue se não declaram. ma~ bem se comprl':endem. Entre i::ss·es, fá. 
mencionava Ruy Barbosa o abrigo de que. os contrabandistas ··se . 
1-occorrem. razão precípua. do mallogro c!o convenio de .1899 ·· cu.ja -i 
inviabilidade era evidente. . . · . · .' ·' · ·-

Do que fica ~posto. ~ecorre logicamente que.· afastando-'s·;.:. 
a: rossibilidade dos factos. créa-se antomaticamente a ·Íin:POssil:iil1.:.: ; 
cládé da tra.nsigencia criminosa. e da actuação, assás· co'nheê:idâ;:::.: 
da.~ influencias locaes. · · :. ·.,.,.._·~:~ 

~as.-·como realizar esse dcsidàatnm, pergunta tão· os ·qii~.~à: 
OU\'~? Respond~: ~ ainda uma ~imple::?_ questão de. logica:': Sê-:.(lâS~ 
muluplas alfa.ndegas · existentes na fronteira riognindense.:-·!;:'.'.::1!±'\ 

. :0 SR. VESPUCIO DE AJ!REU .__,_ O· discurso de v ... ~·:fãZ~/ér.ef~' 
q~,e só no Rio Grande do Sul é que ~c - passa. cõnt'raoanaó;~!fül~l~ 

· \·. Ex. que nos portos marítimos tal não se .. dê? . ··~:-~:~<!!fJ$<~ 
· O SR. FE:RN~l\!NDIES · TA!VORA - Das -~irui'.ls'~à'J1,:~as-a 

· :lâQ se ·pôde inferir que só no· .Rio Grande s·e :llaSSe;~cõntralt~B'~ 
-·- . . ·' - ' . . "" : . .:." .~:;r.o ... ~ .. ~~·'~~·- ...c-·.:.,..._~ ...... ~ 
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Entendo que esse facto occorre em todo o Brasil, porém a sua fre
quencia :é maior nos limites .com a -~rgentina e o Umguay. 

O SR. V!iSPUCIO DE Aua.::u - V. Ex., entr~tanto, só se vem 
referindo ao Rio Grande. 

O SR. PERNA(NiD.E.S TAVORA. - Venho explanando o 
~ssumpto de um modo geral. 

O SR. VESPUCIO DE AnREU - O discurso <le V. E.:~. . repor
tando-se de maneira tão directa ao contrabando no Rio Grande do 
~ui. pode até empanar o brilho do.c; fe.c;tejos Farroupilhas que ora 
se real i iam no· meu Estado: 

O SR. ·FERN:\!..'\l!DES TA.V:ORA - Declarei. desde o inicio 
de meu discurso, que iria 'abranger o assu.mpto. genericamente. O 
nobre Députado.. se aguardar a e-xposição de meu~ argumemos. 
verificará que o meu objectivo não é o <lue S. Ex. suppõe. 
.. Eu diria que i ainda uma simple$ questão de logica. s~ das 
multiplas alfandegas ~xistentes na f ronteira riograndense se apro
vc::Ít2m os cuntn:bandistlls p.n. justificar sua industria criminosa. 
ciaro é que demos supprimil-as. Paraceril, á primeira ,·i:;ta, que 
c:;se act'ó' .assumiria as proporções de· uma grande reforma ou ir ia 
ahalar o equi1ibrl'o administrati1•0 do paiz. 
· -- Nenhum rnoti•o ha para semelha.ntt' receio. 

O SR. AscA::><Io Tvnzxo - V . ·Ex. ·pode dizer quanta!' alfan
degas ha na fronteira ? 

O SR. FBR!~A)l'DES T.-\ VORA - Pois não : Sant'.-\nna do 
L h.rramento e Uruguayana.. .\\ém d tssas temo~ as al-fandegas de 
Pelotas - a ma.ior inutilidade a meu ,-êr, - Rio Grande e Porto 
Alegre. 

O SR. AsCAxio Tunzxo - Estas ultimas não $àO alfandegas 
de f ronteira .. 

.q SR.. VESPUCIO o~: AnREV - :\lfa.ndegas de fronteira são 
a::>enas as de Sant'Anna do Livramento e Urug1.1ayana. 

O SR . . FE}'{NANtDES TAVORA - Nada justifica a e.xis
~tncia das Alfandegas de Uru~ayana e Sant'Anna do L\Yramen
to. p9js. cada uma dessa~ cidades. com populac;ão rclati,·amente 
pequena. tem um consumo diminuto de artigos de lmw. para os 
quaes não se faz necessaria uma estação fisçal que as despache . 

. O SR. V&sPuCio DF: AnREU - Todos os paizes que têm fron
teifa;s 'possuem alfandegas terrestres. Tal acontece. na França. na 
!talia: em todâ. a parte. emfim. 
·.. ·. O S;R. ·,FERN A•NDES· TA \TOR ... -\ - O il}ustre collega tenha 

· a ·bondade de esperar o desenvolvimento <h meu raciocínio. 
~ ·: .:...iO· SR. VESPVCIO D& ABREU - E' por estar acomparihando a 
~ ÃÍ"gÜmentac;ão de V. Ex. que ·renho pontilhando de yez em quando· 
. cr.•$e\1 -discurso. · 
~{-~~-o _ .SR. FERN·A!:.'ID.ES T AV ORA - V. Ex. v·erá que . não 
~~Q;qua.lquc;r má vontade. nem me move pnrti pris ·alitlDl. 
: :·:--... ~·Q~~o a , Pelota.~. ninguem conipreheuue put: que lá existe uma 
0~a'nd~ !: 'A .medida não prejudicará. de modo algum, aquelles 
~:x:;<!fi~~?Jl.~O~; ~ronteiric;os. essencialmente pastoris, porque o · estabe
~~w.:~:~:-1'4~~5 _de Rendas Alfandegada.~ . n~es peri:nitti rá im:
~~~t;lt_U.d9,-~que. prc;c1sem para o -seu desenvol\'lmento, despàchando 
~ó~~~W."~~-s..:~@cl~dos · na. tabel\a. H. e.'Cpedida a cir:cular ~· 89, 
~~'1-~~J~~;;:de · l934: · 
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A~ alfandegas actualmente existentes na.queiJas cidades .. ~is
tar.tes sen·em apenas para •f.rci-litar o ingresso em território_ brasi
h:iro, de tecidos finos e J:erfumaria. posteriormente endados para 
outros Estados. Só vantagens e.xcusas ~odem expii-car porque. sen
do aquellas lccalidadcs de muito mais .difficil accesso, a ellas i:ão 
u:r mercadorias-de facil descarga nos portos litoraneos, proximoli 
aos grand~ mercados com;umidores e a elles ligados por ·vias re
gulares de transportes. · 

A medida proposta justifica-se ainda mais em rel:!ção á Al fan.:. 
dega de Pelvtas 1:! deve t!Stender-se á. de Porto Alegre. q~e . ~er:i. 
\·:mtajosamente substituída por uma Recebedoria •Federal de Ren
d.'IS. semelhànte á ul.timamentc installada em São Paulo e que 
t&o IJon$ resultados tem produzido. ., . . 

o SR. v~:SPUCIO DE AI:REU - v .. Ex. :-abe quanto rende a 
di! Porto Alegre? E. a terceira Alfande::a do Brasil. 

O SR. FERNANDES T.'\V:ORA -A Alfandega de Porto 
Aiegre. repito_. seria vantajosamente substituída por uma "Rece
bedoria Federal de Rendas ... 

O ~R. VEsPucro DE .-\.nREc - Isso já foi tentado, sem produ-
7.;r melhor effeito, no tem~_;o de Prudente de Moraes. 

O SR. .FEHI~AN!v2:S T .:-\ VOR.A - . . . st:mt!Ulantt: i rt:cen
tl"mente installada em São Paulo. 

A carga destinada a Porto A-legre. soffrc. Sr. Presidem~ . ria 
de reg-ra. uma baldeação em Rio Grandt!, chegando áqueUa ci-· 
.dade em embarcações menores. cuja fiscalização nem sempre: É: 
iacil, propiciando o des-.-io de volumes ou sua substituição, ·me
tiiame as manobras em que são ferteis os defraudadores da~ .l:'êÓ; 
elas publicas. 

O S1t. VF.sl'UCIO D:E _-\nREli - V. Ex. então não conhece os 
meio, de fiscalização. O naYÍO· que entra no porto do Rio Gr:mde 
é acompanhado por um guarda aduaneiro até Porto Alegre. As5im, 
n5o é possível desembarcar coisa alguma no caminho. 

"O SR. FE&N'A:NDES TAf\;:OR.-\ - Ademais. adverte n:eu 
íliustre informante... · 

O :3R. VESP"GCIO DE J\.DREU - O informante de V. Ex: é 
mllitO parcial. · 

O SR. F•ER~ANDES TA;VQRA- ... a estructura do ·orça: 
n1ento da União cem base mais firme e mais desenvolta na.s rên~ 
das internas. cuja fiscalização em centros industriae.~ deve· absor~ 
'-·er toda a attenção das autoridades encarregadas dessa. vigila"n
Ól. "Bipartida. a attenção fiscal uiio . i cio efficaz. Con;ém sua· 
convergencia para J:Onto unico. para uma determinada . classe d~ . 
tributes. que, con3tituindo fcntés de rendas internas. são; .. no .-é'm-: 
ramo. por aquelle motivo. forçoMmente descuradas". "IDa. :_mw:_
tiplici<iade de repeti,ões con: o rue.sn1o objectivo deflue a coJ?.jiàri-~ 

. c;a de uma nas outras .• e o apparelho ·iiscal ·se apresen~ afrqü,.-ca;:, 
l o''. " Creada a .Recebedoria, tornar-:;c-á, no centro industr.ial, ·.que'. 
é Por-to .-\legre. tá. scmclhánça do que succedeu. t!ID . Sã:o ~Paul.oj~ 
mais cohesiva a fiscali<:ação . .. ·. ~---~-· .; • · ·~ 
. 0 SR. V~l"\.iClU IJE All~ü - •0 caso nã~- ê ·o ::mêslnÕ::f&id·; 
l'aulo ~ uma ddade do interior. sem vias .de communicâ~i>=:m~ifl~ 
ma. de modo que não. tem necessidade: de· alfatÍ~~-::·.Ert.iY.~;:>:ii!:;15~ 
~\legre a alfandega se jmti:fica. porqu~ se.:tr_ata~.dé'~:>,~?.;f~;:!!!?;ÇJ 
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O SR. FElu~:\NiDES 'rA V.{) R:\. Porto fluvial. N ão tem 
necessidade de alfandega. . 

O SR. VESPUCIO DE AR:Br:u - V. Ex:. pensa que porto de mar 
é so aquelle .que fica na costa do Oceano.? Não : é todo aquelle 
que tem navegação transatlantica. 

O SR. ·FERIN1ANDES TAVOR"A - "Crea.da a Recebedo:""ia. 
-- dizia eu - tornar-se-á, o centro industrial, ~ue é Porto Alegy-e. 
i.. ~cmelhanc;a do que succedeu em São Paulo, mais cohesiva a 
f iscaHzaçâo, e as rendas crescerão íor~osam~h:, obtendo, assim. 
o Thesouro Nacional recursos que hoje lhe escapam". A provi- . 
dencia Jem.brada em nada -prejudicará a florescente capital. " To
das ·as mercaaorias .estrangeiras de que possa necessitar, · lhe che
gam facilmente pela mui proxima alfandega do Rio Grande, de 
modo que · ellas. sem os -,..exames da fiscaHzação onerosa. de um 
bdo. c sem os inconvc:.nientcs de sua imperfeição. do outro, attin
girão. Porto .'\legTe j>á nacionalizadas pelo pagamento dos direitos 
de"víuos ''. 

·Rio .Grande será, assim, o. ponto nuclear da · importa<;ão geral 
. no Estado; o-._que, al-ém da economia resultante da e:"\:6ncção da!' 

reparti<;ões indicadas, restringirá gnndemente o campo em que 
medra. actua.lmente, o ccntraba!ldo. á so•pbra de conhecida:: to 
lt:rancias. 

O SR. VespucJO nF. AnR~ü - I sso é querer matar um port-::> 
de mar su rgente e progressista, como o de Porto Alegre. 

O SR. FER'N.-\ 1'-IIDES T.-\ VORA - ~ão perderei tempo l!.m 
· demonstrar a necessidacte da e.xtincçã.o da a.J.íandega d~ Pelotas. 

em .referencia á qual. diz o competente technico a cujo saber e 
experiencia venho recorrendo: "o que admira é que se haja tolera-

. do .sua existencia ". · 

Como as de U ruguayana e Sant ':_-\nna do Livramento, a al
fandega :di: Pelotas deverá ·ser substituída por· uma Mesa de Ren
das· alfandegada. administrada por funccionarios da Fazenda . 

. ;,u.-.,:iliados por outros destacados das repartições fiscaes do Estado . 
. · Realmente, a alfandega de Pelotas_. entre a. de Porto Alegre 

. e a ·ue Rio· Grande. -é coisa· absolutame11te de.snecessaria. 

O .SR.· VESPt:CIO DE :\.BRE.ti - V. Ex. desconhece que as mer
·.cadorias que passam pela alfandega de Pelotas vã<? por "·ia la
~ustre· e fluvial. E' preciso attender á. condição topogTaphica do 

; E!-tad_o. Não é fazendo discursos aqui que V. Ex. resolverá o 
. J..•ro~l~a. 

. . . . O . SR. FERINAN.DES T AlVOR.-\ - Uma só me;;a de rendas 
; .. ~_faudega_da. é. mais do que sufficiente~ · 

>~; .. :;·. :O":.Sn. "VESFUCIO DE .'\BRIW - 'É' alfandega da mesma ,fórma. 
·}.·:· .. .-.. o SR. FERNAlNDES TANO:R.-\" - E. apparelho mais custo~ 
·· ~o~ <~ :r.il~"fãndega. · • 
,; _;-· ;i'.; _O_._S_R •. V ESPUCIO DE .-\BREU - Mas. é muito mais efficiente. 
··:·.''; .L··~:~~·R.· . FERNA!\TDES TA VlOR.-\ - De resto. não ha necessi
\:Gàd~~-~~''.~lfaooega, ,para de;;r:;~cha r artigos fin::>s. ·~-\h i t:xactamente 
t'~Já"~.-~~:; co,~trábando. De'.'emos t irar esse pr'etexto. O indivi:
~-~~npgg~!~e~ :uJI!a:•casa. só d!1xa que ·nella entrem pela frente e 
~=h~ô~ltii9Efti#'dos:. :· 
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- O SR. VEsN;cro DE .. '\n1um - Os fornecedores e.ntram pelos 
h:ndos. ~o Rio :;e usa muito isso. _ . 

O SR !F'ER.!.~.A:..'l\JiDES 'I'.A!VORA - As alfandegas d:: .Sant' 
J-,nna do Livrarr.ento e Pelotas sio pon~:; tr~zeiras. Tttd~ quanto 
vE:m por ~á é excüso. . . . _ 

O SK. VESPli'ClO oE AmtEv - Não apoiado. Prot~~to. Não é 
e':cuso I! claro. ' 

O SR. FER)I'A•NDES TAVO&.A.. - Si o individuo tem um 
c:1minho curto, que lhe facilita o desembarqllC. c o transport~ 
clns mercadorias. ·e proeura: outro mais longe é porque tem in
tt>res;;es inconfessaveis. 

O SK. v~:sJ•vcro ot: AnR~:t; :...__ V. E~. 11ão ei'tá · considerando 
h~tn o5 factós: Estrl de parti pris contra o Ri_o Grancje. 

O SR. AsCAXlO Tor.~o - O nobre orador apresenta sug'
'ge.-;ti)es para acah;lr cnm o contrabando. e as examinaremos com 
o grande apreço que S. Ex. nos merece. Mas. não queira ac:J.bar 
c?m as alfandegas .do •Rio Grande. porqu: no:; encontrará. pela 

. frente. mima campanha tcnàz contra as medidas que propuzer. 
(.-\poiados da bancada- Rio Crandense). 

O SR. FER~AIN!D'ES TA:V.ORA - Mostro. aqui, que as al
iandegas do Rio Grande do Sul, com exccp<;ão da de Rio Grande, 
c1ue é. realmente. a po~!a de entra:Ja do Estado .. são apenas pre
ttxtos J:ara contrabando. 

O SR. As!.:.-\:>: lO Tt;Jnx<> .- ~ão apciado. V. Ex. ncrdõe qtte 
Pl:o concorden::os com a sua apreciação. · 

O SR FBRNA~IDES TA VORA. - Affirmo que são pretex-
to;; 1=ara cotitr;~b~ndo. . 

:o SR. AscANIO Tt.rBIXO - O contrahandi,;ta não precisa· de 
;m:textos. Passa o contrabando. pura e ~implesn1ente. 

O SR. -FERN•A );-DES TAIVORA - S: actualmente a .Forc;a 
l'uhlica do Rio -Grande pega um individuo com mercadoria;; fi
t oa:' nas proximidade~ de -Sant'Anna do 1Livramcnto. de Pelotas 
ou de Uruguayilna, ellc: <liri: you despacl1al-as na alfandega m~s 
JtTOXÍma. - - ' 

O SR. AsCAl'IO TL'~1:>o - Então não podemos importar mer
cõ'ldorias finas? 
~ . 

O SR. PERN .-\::J1DES TA VO RA - Pelo5 fundos. não: De-
':em. fa.zel-o pela alfandega do Rio Crande, que é a uni~? pprta 
<.1e c.ntrada_ r;ela qual de\;am irr.portar. · · ·:_

O S8. ·v~:sr·ucxo DE AnRF.t.r - E' porta que fica fechada, c~m •·s fronteiras ·aberta-s. · · · · · 

OSR FERNANiDBS TAVO.RA - Ago~a. ~e depois de. i:..~::- 
tincta.- essas a~ fandegas forem pegados indh·iduos condúzin&,·
nlercadoria~ d: contrabando, esses indivíduo~ não têrr: . pàrà' onde 
õl!Jpellar: Si a policia quizer cumprir seu dever.: te rá· de -preil- " 
del-os. ,. :~ 

O SR. -RF.XJ\T() B,\JUiosA ~ E no Rio d~ Janeir.o_ não:.:exiSt~· 
cl'lntr.tl,ando ?· _ . ·, ;--.· ··: 

O SR. •FERNA·NJDES ·T.-\.ViORA - - A industria ae · conti-:1!~ 
b:mdo tem occnsicnado até mortes dentro cl~:.1.a bahia-: ---. .'.,i ,,;i,~~ 

O SR. · .'\sCAl'>to Tum);o - Quero ·dar uma info~'Ção ~i~ 
V. _ Ex. : a seda : aqui .no. Rio de Janeiro .é mai5_ : ba~fq~~~!la~ 
fronteira. - ---~ -l:><;~:..,~_Q 
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O SR. FER~A!NDES TAVORA - .Isso não sei. )<ão posso 
a\·aliar. ·sei é que em toda parte: se passa contrabando e n1io 
i~noro que "o contrabando. e111 ~ua maioria, transita t:.xactameute 
pdas fronteiras do sul. E' natural. -; 

.-\g-ora. se não apresentam O\ltros remedios, apresento eu este. 
~~ão posso assegurar que sin·a, mas me parece niio ,;cr <le.~tituirlo 
t:c:: fundamento. 

E' preciso salientar que a propria Me~a de Rendas em Pelotas 
:;i, se justifica pela circumstancia de para ali convergirem as es
tradas de. ferro do Estado, e.:<igindo fiscalização mais severa, por 
fnnccionarios de carrei ra, na Fazenda. · 

Não ten:os a velleidade de crêr que as pro\·idencia,; indicadas 
:::ejam sU'fficientc:i p~ra ~:xtirpar de vez o yelho cancro que en· 
"rtmena: o uosso organismo fiscal, ·porque ~eria: o mesmo que attri
l.mir-lhes o poder de mudarelll, u~ um mómcuto para outro, a 
mentalidade de homens habituados -ás aYentura~ e ao crim.::. )l'ão 
tenho · du,·idas, porém, de que, postas em prat:ca. representam uma 

.real economia e têm a..; probalidades de reduzir consideravelmente 
o contrabando. 

E ningucm negará que. numa época. de. aperturas financ~iras. 
c.vmQ aquella em que .nos encontramos, o ?rimciro r~,;ultado. i:;u. 
é, a economia, por si só, justificaria plenamente o seguinte pro
jecto · que tenho a honra de subme.tter á. con~ider:u:ão dos Senho
:·es Deputados: 

l'ROJI::CTO 

... -~rt. 1.". São extincta:; a,; aliamlegas de Porto .\\e
gre, Pelota,;, U'Tuguayana e Sant'.·\nna do Livramento. 

Art. 2: Fica creada em PortQ :\lc~rc uma. :Rece
bedoria de Rendas .Federaes, com attribnic;ões e compe

' tencia definida..; no Decreto n. 21.9í4. de 17 de Outubro 
de 1932. relativos a identica !'epanic;ão na Çapital do 
Estado de São Paulo. 

Paragrapho unico. O num-ero, classe e vencimentos 
dos iunccionarios e empregado;; da Rect:bedoria, ora crea
da. serão os constantes da tahella annexa. sob n. 1. 

Art. 3." Ficam creadas Mesas de Rendas alfandcl!:a
das em Pelotas. Uru~ruavann e Sant'Anna do Livramc:1~to. 
no Rio Grande do 5;1. com o pessoal e vencimentos i:ldi

·cad?s. respcctiYamento! nas tabellas· ns. 2. 3 e 4. 

-· :\rt. 4: Compete a essas 2Vf esas de Rendas. aiC:m das 
~ . ~- .... a'ttrihuic;ões inherenles il fiscali7.ac;ão c arreeadac;ão das 

... · rt:ndas federaes. cobrar direitos de importação, para con
. .. ,, '-v-·>,.sumo dos generos,. ou productos constante." dó'\ tabella H. 
=~·;/' · .,, . :C:<pedida. com a circulá r n . 89. d~ J ul11u de 1934' '. 
:~~~~~~~~:.; . , r . . . . . 
.-;:; .• :.-t0,.SR...,.,:\ .F.SI>t:CIO DF. AnaEu - E' u~1 projecto7.inho arrumado 
~á.fc!~~~~~-~:- . · ... 
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O SR. FER~ANDES TAVORA - Absolutamente . Da'reí 
dl!pois a meu illustre collega um exemplar afim de vuifical-o. O 
funccionario que me fez R suggcstão actualmentc está fóra do qua
dro . Não tem. por conseguinte,. c1ualquer interesse. Seu intuito é 
patriotico. 

O SR. FA~l' ·' Ru:,\s - Muito mal inspi~do. 

O SR . FERNAXDES TAVORA 
· pl'ojc::-to: 

Prosig0 na ·l~itura do 

"Art . ;;:· o~ aclmini~tradort:>. C;<crivàcs 1: auxiliares 
refer idos na_.; tabr;llas a,cima indicad:~~ exercerão es-;e:; <.:ar
f.!o,; em commi:<são c: por clesi~a<;ão elo I nspector da Al
i:~.ndet;.t <la citl:ldc do Rio Grandt!. 

Para;rrapho unicrJ. Para os · c;ul{OS de arlmínistr acio• 
rc . .; sómentt: poderão ~er dc~i~n:t<los funccionarifJS de ca
tegcria igl.!al c;~ :m~erior f. de 1." escripurario da al!udi;
~la ::I ian:lega elo Rio Grande. st:ndo os esrrÍ'\'ães destaca
dos do (1uadro do,; sel(undos e terceiros c:::cripturarios da 
mcsm;1 AI fande:ga. ou dt: car;!os cqui\"ah:nlcs em outras re
parti<;õe:;. 'JUan•lo ::cu:: titular~.; ali ten h;un e:o.:ercicio. 

An. 6.'' Fic:l 1ÚOdificaclo o IJUadro elo pessoal da Al
fand~>.;.l do Rio Grnncle. que será o con~ta.nt~ :la tabella 
numero 5. 

Art. 7." A jurisdicc;ão dR Ali:mdc~a elo Rio Grande 
cstcnder-::1c-á. r esgt1ardada ;t comperencia cJit lJelegacia F is
cal no El!tado, á.s 1)1e,;as de Rendas, ora crez.das. cuja ar
ree:Jdação será sempre incorporada i1. ela alludida Alfan
:le!{a. para todos O!' cffeitos; continuamlo. porém. a ser 
fe ito o recebimento do respectivo muntru1le pelos meios e 
modos actualmente acloptados ou que venham a ser adap
tados. 

Art. 8." Os funccionarios que occupa.m . carg.')S e,,_ 
rin~to,; c:m virtude desta lei. e c1ue se encontrarem nas con- · 
clições der:Jaradas na Coostitui,ão de 16 ele Ju!hn de 1934. ' 
em o ar~ . 168 e seu paragrapho un ico. serão addidas ás ·re-~. 
parti~õt:s de Fa.zenda. no · Estado. nas ouaes e."<ercerão 
funcc;ües compativeis com os Jogares extin-;:tcs. ··ãté · qu·:_ 
'\'Cnham a ,;er aproveitados em cargos equh":llentes . • . ,. •:.~- · 

Art . 'J." O ~iinistro d:f Fazenda expedi ri:. instruc~Õ.et~. 
sobn: o despacho ou consumo elas mercadoria!'. · ~xi5tii'ite.t:S 
nos ar~ut.zens d:ts Alfilndegas ora extinctas t!.xcri?.~ihi'S-i 
as que. "Por -l ncluidas na tilbdla H , já refcriik!., ;possainlficà:r$ 
!>Oh il J.,.ruarcla das .M~sas de Renda.s creadaS :por:~~~~J~r:~!J 
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Art. 10 . Esta lei terá plt:na execução at~ 31 de De
zembro do corrente anno. 

- .-\rt. 11. Revogam-se as disíJosiçc)es em contrario. 

S:-.la elas Se!>slies. Setembro rle 1935. Fcrm:udc.f Tar·ora. 

O contrabando. ussumiu. neste. paiz. tamanho 1.-ulto e 
.•e yuJ;:-arizou ele tal morlo: em certas regiões do .Brasil. 
4ue os. frauclarlorcs elas ren~:ts vuhlicas menosprcs:un os 
reprcsentaJ)le~ clfl fisco e. chegam talv<:r.. a compenetrar-se 
de que e::-\ercem uma actividad~ !\enão licita. pelo menos Lo
lera vel. :\ culpa será menos desses inveterados. delinquen
tes do •qe daquelle~ que. soh pretexto;; varios. mas ,;empre 
inconfes!'<.lveis não se pejam de sobre elle.c; lançar pressu
rnsamcnt~ o 111<tulo de sc::u prc::stigio. para libertAI-os das 
sa:lcçi)cs penaes. 

Desrle os primordios da nacional iclade. surg-iu o mil I 
cru~ clecretns c rc~ul:unento~ numerosos debalde hão pro
t-urado extirpar . 

Não sendo possh·el dominai-o pela forc;a. pois que e.."ta 
nãc flóde: !;Cr ubiqua. necessario é lançar mãll de outros 
m~ios que extreme.o; de violencia. consig-..tm pouco a. pouco, 
corri~ir. j·á que não é po::,;ivd clirr:inar int~:g-ralmcnte il 
diathcse que nos e.'<ame: r:: cnve:rgnnha. 

Estudando as causa.s r1ue mais concorrem para o des
envoh·imentc do contrahandc em nossas fronteiras meri
dionnr::s. rhc~a-:!e à conclusão de que o actual ;tpparelhit
mento fiscal facilita grandemc:nte a sua pratica. quando 
mais não seja, pelo i:!cto cle ju,;ti ficar o transito n:t 7.Cna 
limitrnphe de mercadorias finas. que: só as al fandcg:ts ma
rítima." deveriam uespachar. ~ão se comprel1ende, real
mente. porque permittc o Governo a nacionali7-"l<;io. ao 
lon~o de nossa inunensa irontt:ira. de: artigos úe luxo que 
alli chegam. procetl~ntes da Europa. \·ia !{io da Prata, en
o:ranclo em nosso territorio pdas portas tr.tzc:::ras. •1uando 
de\·criam nellt: ingre~sar pela port:\ da frente. que é a Al 
fandega rlc Rio Gnl!lclc. ~sse ingresso por um caminho 
hem mais longo c invertido. si, ~e explica por intere~st:s 

· · ' e..xcusos; c é in felizmente a es>es intere::~es (Jue o Gover
no est;\ · servindo. com as al fandegas nàs fronteiras rio
~andenses, não :\l'lmente cle.snece.,saria~. mas absolutnnu:n

" Ú r:onlraproc.lu~:entl:l'. O remedio s~ impõe: :1 instar .o prc
te..'-'tO do transito de tac.s mercadorias por aqcdla 1·e;rião. 

; c..,'tinguindo l'.S repartições criada.-;· jmr<t de~pach;t)-;ts. 
. Dir-se-á que isso uão irnpc::tliria o ~:ommercio crimi
-~-: npso; mas é claro que. n!io podendo mais Íll\'OCar a proxi

~;.;; · .:Jijida,<)e _de esta~ão fiscal para \1111 pretensó despacho. todo 
,.::r-~ •-;; .. iEdi.vidu6 portador rle taes artig-o~. naqnella regiãn. será 
~{·-~~--~~~ . c_9.ntrabandista que ter~l de õljustar contas com a poli
." ·Jf., --:;cia::'.:..se. .esta..quizer cumprir o seu dever. Impõe-se. pois. 
•"t«o."'~"""'-··"' • 00: , ,. -. 
~ Y.~ ~~- c;xtin~<;ão da Alfandcgas de Uruguayana . . Sant' Ann.1. 
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do Linamento, Pelotas e Porto Alegre, e o melhor appa
relhamento da de Rio Grande, unica e legitimà. porta pela 
<JUal devem entrar na.quelle Estado as mercadorias que 
iazem o objccto de inveterado . contrabando. Substituidas 

. por Mesas de Rendas as tres primeiras alfandegas e por 
uma Recebedoria de Rendas Federaes a quana. tuç!o· fi
cará nos seus d~ridos termos: na fronteira, as Mesas de 
Rendas alfandegadas só despacharão os artigos da tabel
Ja H. isto é: aquelles d~ que precisa o Estado para seu' des
envolvinlento : em Porto Alegre. será feita melhormente a 
fiscalização e arrecada~ào das rendas internas, . pela _Re
ce'bedoda, e· a .4,1fandegà de Rio Grande. corlveuientc
m~nte apparelhada. de ·accôrdo com o · disposto nos. quadros 
anne.xos, se encarregará <la perfeita nacionalizàção de todos 
os a,rt!gos estrangeiros. entre os quaes estão os que :~li-
mentam o contrabando. . 

E' _possh·el que. desta tentativa. como de tantas outras, 
não colha o paiz os fructos collimados. mas tudo. me leva 
a · crer que improficuo não será o esfor<;O UÍ:>pl!lldido, se 
adoptaclo fõr o nosso alvitre, producto aliás ~e acurado . 
es<udo e longa experiencia de quem, m~lhor que o signa
tario. pede ria 1 ~sponder pelo sen exito. 

5c. por ácaso, ainda desta vez, não forem concret1-
zaclas os an!'telos dos que lutam por um Brasil melhor, bas-
taria le\'ar (,nl conta a economia. resultante deste. proje
cto. sem prejuízo e pro,·avelmente com augmento das Ten
das p:bJjcas, J:ara justifi:ar plenamente a sua appro
va<;ão. -. 

Sala das Sessões, Se~embro, de 1935. 



Cânara dos Oei)JtadOs +Impresso em 28/0112015 15:56 + Pág na 24 de 85 

. . ·, --, . 
~- -· - 733 --:-

ALF.-\::\DECA DE PORTO A!.ECkE 

Conven~ notar que em regra os creditas aqui indicados ~ào 
sempr e excedidos. 

Pe~scal . . ... . ....... .. ...... ...... ... ... .. _. .. 
:.\'Íatcrial ..................... . ......... • .. 

Pe~soal . 
Material 

AI ~andega do Rio Grande: 

Alfandega dt: Pelotas: 

.Pessoal ...................................... . 
l\faterial _ . . _ .. _ .. __ . _ . . . __ . . _ . ... . __ . . . _ . . . 

oi) 

1.031:664$300 
S4:000$000 

1.115:664$500 

922 :líOSOO::l 
30 :0COSOOO 

952:17CPCO 

312:643$~00 
.12 :000$000 

34{)~3$800 

Alfandega de Sam'Anna. elo Livramemo : 

Fesso~l . 
Material 

225:651~00 
28:000$GOO 

' . 253 :651$800 

-. --- Alfandega de Untguayana: 

·Pessoál.. 
' .Material 

·-
·.j i 

Totilt 

,Despesa. segundo o projecto .......... . .... . .. . 
~DiHererio;a para meno;-; ..... . ........... .' . . . .. . ·-~ . . 

36i:238$700 
42:000_.;000 

409:2.58$i00 

3.0/5:38Y~OO 

1.902:738$000 
·1.172 :651$~00 

:j.:~::_~Ç~yém notar · que em regra os creditos aqui . indicado,; são 
~-~,ippq;~. e.."<!=~.didos . ~ . . 
-t..-:1~~9, AR. RENATO BARllOSA - V . Ex. quer ac:a.har com a Al- · 
?;!~9~., _çle- P orto -A.Iegre? Não se lembra de que ella ~ a terceira 
~<li:i;$ras.iJ.? Isto importa num acto de hostilidade ao meu· Bm<lo 
sf.9ü;tf~~~ q~al protestamos e em que não consentimos. 
~~~~9fi,i,R1,;~;f:ERNANDES TAVORA. -:- Não é esse ab:;oluta-
gm-ente: :o ..-:tntu1to. 
~4<-~~~r:~~?M~~~l~i 1<'"-L;oRES · - A _Alfand~ de Porto Al~e 
~~1I~"«,.,!~;'~~:-~e~1p_o -~e . P~~ente de Moraes ... sem resultado ai 
~:;:§:IJ~_Of2::1!!1!l1Ç _que ;tiVeT<\m de restabelecei-a. . 
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O SR. FERNANDES TAVORA -~ Póde a .Aifandega de 
:Port, :\Jegre ser extincta melhorando-se a do Rio Grande. 

O .SJ!. REN.H-c BA~I10S.'I. - Como matar um porto de mar que 
surge victor!samcnte ? V. E~. desconhece inteiramente o Rio Gran
de do Sul. a não ser que tenha rn:í. YOntade para co!Tinosco.-. 

O SR. FERN·.~ ~~ilJES TAVOI<A- Anenas encaro a questão 
sub o pontu ele vista patriotico . V.· Ex. a está tomando em outro 
sentido. · · 

O Sr~. V.EsPt.:CIO nE AnRJm - O projecto é verdadeiro acto 
ele hosLilidade e nús levantamus a luva. Havemos de comhatel-o 
Cl.l1 qualquer terreno. . 

O SR. FER!\~\~DES TAVORA - Eu disse que trazia ape-
nas ü~1a idéà. · · 

O SR. VKSI'L' CIO JJK A~tREli - · Idéa infeliz e em momento ainda 
m:;i:; inft:lí;(: ,quando · promovemos festejos pelo Centepario Fa:r
rouriilha . . ' . . . . 

. O SR . FERNANDES. TAVORA - A. Camara que '$Obre t:Ha· · 
~.: pronuncie. :-Jão tenho, a.bsolutament~ interesse algum no proje
e<o. !'en'ão o que rlccorrcr ia do meu patriotismo. 
· O Sr.. Asc:1.xro Tuurxo - A Alfandega de Porto Alegre já 
fcli c:xtincta como castigo ao Rio Grande do Sul. e teve de ser es:: 
talx!leci.Wt. . 

O SR. 'FEl-t:-.iANDES T:\VOR.-\- VV. EEx. hão de con
\•ir _t!!Íl l.jUt: c:u não iria ter o intuito de hostilizar o Rio Grà~de 
elo Sul. . 

O SR.. AscAXJO Tt;r:rxo - Não ·es tou imputando · esse propo
si:o a \' . E.....-:. !\-las. V, Ex .. sem o c1uerer. está incidindo no ·.mes-
mo erro do passado. ; ' 

O SR. FERNANDES TAVORA - Digo. sómente, que a 
.\lfancie!!<L do Riu Grai11k como porto principal do Estado ... · .' · 

o s~ . Rex .... TO BARt:os ... -Não é o porto principal. Se v. Ex.. 
o conhecesse não dirin isto. · 

O SR. Fkt:DJ::Ktço Vior.FE.'-"D UTTFJ. - O 'orador deseol"ltece a 
naYe~ção transatlantica directa para Porto Alegre? : ':' 

O SR. FERNANDES TAVORA - Não clesc<mhe~o; 'l'tas 
acho qu_e ~ de pequeno calado. 

O StL Fnf:DF.RlCO \VoLFF:x.tn.rn ·tu. - Navios ha que vêni -2i
n:ct:unente da Europa para PortQ Ale;;Te, e que nem tocam no porto · 
de Rio Crande. . 

O SR. FERNANDES 'L<\ VORA - Navios de pec1uêno _ca;-' 
laclo . . . · .' . . · . ·:· • ·;- · .. 

O SR . . FREDERICO \IVol.fEXlltiTTEL - .·\hsolútamente. ~!- ,~ ·!, 
(Tracum-sc ou/r(ls apartes.) . . ,. ,· •• 
O SR. FER:~A.J.~DES TAVORA. - Penso que• a A1fa.ndêga:,; 

elo Rio Gr.mde é mais que sufficientc para as neces!ldai'l~.'dáqifelle'·· 
Estado. . · . _ ... · . :.:· :~>~·( .. ! 

Em todo ca~o. ahi fica a i<lC:a . . e declaro mais ·uma \iêi-1lõs·HJ,:,;· 
lustre~ representantes gauchos que o meu intuito· náo· é ciutr'Õ~i~õA 
o de t razer para i <Jui uma opinião _para ser ' discutida'. · .·• ,; -~f'~~ 

Não tenho, para com os pre;.o.aclos collegas, nêDhUJ!i~ãrti!jf.s;;: 
ao contrario. a todo!> me P\enclo pt;l~ reaç~es m~iS ·~~!:i~~I~; 

O SR. AsCANlO ·Tt:BI::-<o - .~llas, rec:rprocas.''· .,_ -~~.:=;'f.~ 
O SR: FER-1\!ANDES TAVOR:A ·_:.::. :-':· : : 1e•-'qu~Ôk~!~ 

~1onram. · · .. ·.· •.. :;. - .' .:.: :7 :":' .;. ;,~·:.::,.;.xtr~.~~~~ 
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Éra o que tinha. a dizer. 
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Hyp-

poliro· do Re.go. . 
O Sr. Hyppolit{) do Rego le o s~guime discurso: - ·• S.:

nhor Presidente, venho hoje trazer á consideração de:>ta Casa um 
projecro de lei creando uma Mesa de Rendas Al fand~ad:1. em São 
.Sebastião. cidadt do littoral paulista servida por um porto maríti
mo tão amplo e abrigado que o devemos considerar como ulUa: das 
dadivas com 'JUC o Creador quiz distinS"Uir a nossa. terr~. · · 

E não té .só o çorto, Sr . .f're,;idente; toda a zona é um ::~.:;lum
brameuto só comparave! ao que se êxperimenta nesta grandiosa 
Capital. Já o rlis:>e. ,;ymhetisand'!. em bellas palaYras. a impressão 
ger al. o illustre engenheiro, geogr_apho ·notavcl, Dr. João Pedro 
Cardoso. a quem S. Paulo deve os· mais inestim;tveis sen·:ço:; . Es
creveu o em mente paulista : .. Raras são· as zonas tão bellas como 
esta·; o mai-; ·a,; praias. a.-; montanhas e o ·c~o formam ·um conjunto 
tão lit~dó, que não hesitamos erii .. proclamai-a como uma tias mais 
formosas que possuímos .• Pouco~ são, enrretanto. os que coultt:cem 
tanta rjquc;za e tanta belle.za escondidas e ignoradas naquelle re.can
to .do Estado. ,. 

0 pOrtO de S . $~bastião. situado neJõs:-, l:Jello ;;cemLTiO. ~ n:al
mente. um elos melhores portos do Brasil. ~e não me,; mo do mundo. 

O SR.· Dr:-:rz JuSJOK- Abrigadissimo. canal profundo . 
O SR. HY·PPOLITO DO REGO- E' o que affirmam. t«m

bem en_l pareceres já muito divulgados. grandes cmgenhei ro~ esçe
cialístas em portuaria, urasileiros e estrangeiros. como os notav'ci$ 
Fónseca Rodrigues, o referido Joãu 1-'edro Cardoso. Gonzaga do::: 
Campos: Alves de Faria. Almirante Mouchez. Barão de Roussins. 
~1ac-!'.1illan . Lopes da Cosia. f'indley, ).totel, Bayley c tantos omros. 
· · O SR. ,DzNiz ]ti:KIOR - E. r-or experiencia dirt:ct~ .. a •·Hluc 

Srar · :une". 
· O SR. .HY;F'FQLITO •1)0 REGO - Perfeitament~. a ·' .Dlue 

~lar' L~n!!:", que ali faz apc.nar seus e.:xc:dlt:ntes paqu.:res . 
- ·.Adniira, pcis, Sr. Presidente. que es:>e 1-orto não tiress<! tido 
aintla aproveitado como factor economico de rele•ante importancia 
·q~ê. é .. -; á serviu, porém, no passado, no;; tempos coloniae:; e antes 
.ela· abertu~ das duas grandes vias ferreas : a Central do Brasil e a 
:S;_ P.al?Jo ·Railway, que o ·vieram isolar áo desemvoh·imento J.:miis
ta .. ·E,.estaciomu:ia ticou a encantadora e tradicional cidade de São 

.;Se~tião. berço de intrepidos bandeirantes. de gente boa e acolhe
dqra,- çle muit;c; famílias ilustres. e que a 16 de :rta.rço do p•oximo 
al;!iiO .-~e ;commemorar. com sincero amor civico. o seu terceiro ceo

· t~nario~de::elev.ação a ..-illa. -, . 

""""' ~;()cSR. Dt::.rz Jt::-:IOR- Não se esqueçam do nome de Anchieta 
t;~~ss_~-;.j),ppt;m.unidaae. . ' . . ._ 
~t)~rp;:-S~ .HYPF!OUTíQ DO REGO . ....:. Aliils j:i h a o nome d~ 
~cliíêtà.; : assignalando uma das mais forn:O!\:tS ilha,; daqndia partL! 
~i!~i]'{F!J<ii'ãl,~que, · Co(;lllO .tudo o Bra~il. ·uia.; t::>quc c:;1 à júmai~ u nom·; 
;~~aC:;:E,~gelh.ador das praias e das selvas 
'W~Es~céllerité porto. Sr. Presidente. tem sido. porém. objecto 
id~~Ô~~'esb.iaós:; e. projecto!S . Pl':nsot: em. :anrovéital-o :t Compa
f!ili~~"üfi~-;~ê]~tradas ·de, Ferro .. projecta;do prolongar as sua:S 
W.~~l~~i~~:.::~tê'1ã:: ·-:Ue. iorn~a:: a .ficar utna. :strada indep~n~ 
;9~.!1.22~-~~t~~~e~~~~:t<;Q.~ _d_e_ e:xp~_çao. .. . ~ 
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_Pen5ou tambem ncs~~ grande porto, para a elle ligar-se por 
linha que poderia partir de Campinas, a Companhia ~'l:ogyana de 
Estradas cle Ferro, que. assim, teria: nova e robu5ta fonte de receita 
c sahiria da situação de estrada tributaria. 

· Visaram-r.' o tambem · para uma linha ferrea que o ligasse a 
Paraisopolis. no Estado de Minas Geracs. traçado que passaria por 
.Mogy da~ Cruzes, jacarehy, S . José dos Campos ou Pindamonhan~ 
gaba. · _ 

E este patriotico e util objccti\'O, Sr. Presidente, poder-.í. vir ain
da a Fer realizado pela Estrada de Ferro Central do Brasil, mes:
mo qu~: -seja. · por emquanto, sómente a construcção do raq:~al de 
:\fogy. das CruzB até Jil., jnstificando-:~e ,para Í!;to_. - por ser obra 
util 1: prouucti'l.'a - uma emissãu especial de apolices para pagamen-

. to da const.rucção' e que ser iam Tesg:n:adas com as rendas liquidas 
do novo ramal, - projecto que ainda trarei á considera~o desta. 
c.ligm Camara. simultaneamente a um outro relativo ao estabd~ 
cimento de porto franco naquella paragem do nosso littoral, tal 
como tem sido aconselhado por nota ... ·eis hpmcns publicas do Brasil, 
notad:unente pelo illul'tre e eminente Dr. Cincinato Braga, o gran
de patrício. cuja ~loriosa e.."istencia tem sido uma assombrosa. . de
dicac;ão a todos os p1 .:>blemas que interessam a nacionálipad~-. 
(ApoiCid,,s). . ~ ·. '· 

O S~t. Dt~Iz J r.: XIOR - Só não concordo com o Sr. Cincinato 
Braga <JUando quer ligar o Paraguay á-o littora.l paulis~a. qu~do !,na· 
o porto de São Francisco. l!i em baixo, quasi em linha recta.. \ 

O SR. HYPPOLTTO DO REGO....:.... São Sebastião daria um 
excdlente entreposto para o commercio- sul-americano. podéndo;-o-_ 
perto de São Francisco, no Estado de Santa Catharina, contribUi~: 
com o mesmo no desenvolvimento d.:sse commercio. : ~, __ ::. 

o SR. MoR.Af.S .'\;:(J>'kAOE - Aproveitado o porto de São' se:
bastião. no Estado de São Paulo, uma enorme e..'\7tensão de l~as-. 
íerro,·iarias já estaria construída. e em serviço. p:tra prestar assis
tencia i e:\:portação dos pair.es sul-aruet-ieanos, -como a Bolívia ·e 
Q Paraguay. · -

O SR. HYPPOLITO ' DO REGO- E.~ctamente. 
O S!:. · Dtxir. Jt::-.mR - Sou ac.im;t de tudo brasileiro. Vêem:: 

o:; nob;-es collegas qu!! cotloco o caso perieitamente dentro dos }Ui'-:· 
:os para.llelos. Quanto á 'Bolívia. muito bem ; Pé!-raguay a -·s~ta~ 
Cath:uina, ev-identemente. E' a lição elo,; parallelos. . . :- :.:~. 

Q SR. H Y PPQLITO DO REGO -=- E não se dígà:,· S~~,-:erê:-: 
~iclente, que é absuTdo pensar-se em .construc9ão de estrada. .ae:i 
Ícrro. em melhoramento da Central, em sua maior expan~~o;/~"*.: 
:tlarg;!mc::nto da sua finaliciade economica, social e até e~~t_eg1~ 
quündo o f'il iz está sem credito e com as suas finanças aii::eõeritã.;;:; 
das. Não, Sr. :Presidente. não ha nisto nenhum absurdo- r' . ·::E~:;]~ 

· O SR. DI~IZ h::xiOR - Ao contrario: a idéa de V .\ 'EJc';"'!dêm::' 
concorrer precisa~ente para melhorar a situação ecÕnomiCã~·(io~ 
P:úz. · . . .-_;_;J];E~ 

O S~o:. -~SCA~.;lo !v~rxo :- ~ nob;e ora~or ~ f!l~it?~~,~.~ 
ta. Nossa s1tua<;ao ·nao e ass1m tao ma. -· -· ,...;..- ~,;,r.;ii;t~~.>,) 
-·. O S_R. HYPPO~ITO DO RÉÇO - AÕ · GoY,~t~~ 
d_e_ suc~eaer um outro que levante ~o credito. p~l?licof...;.<itle~u~ 
1~,1' • .a_o·-~~s~!- ~~ PI,O!Jl_oVa.a fe_li.cidade-~df? ·~o!~.:-~.W,~~J.ic!~Bte 

: 11ança ,de _naoon.a::s ·e !esn:-angen·os·.: ·. · "' ?.-=:: -::~~~[-~.!::~~ 
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0 SR. DINIZ Jt.~NtOR - Levanta-se o credito publico com 
grande obra~ de tomento e desenvolvimento ecunomico. 

·o SR. HYPPOLITO DO .REGO - Sim, Sr. Presidente, 
)la de vir um outro Governo que dedique attenção aos graves pro
hlernas da admú1istração e saiba proveitosamente reflectir sobre 
conceitoS; como estes, que a respeito das nossas possibilidades eco
nomicas. confonne divulgou o "Correio da Manhã", acaba de fa
zer o "Financiai "Times": 

"Com melhores meios de transporte o Brasil poderia 
tornar-se uma ameaça a. todos os demais paizes producto
rc:~ de · algodão e outras materias primas . Actualmente, 
porém. as communicações são más e ha ainda muito a 
fazer-se para os constructores britannicos de estrada.;; de 
ferro. ca~o desejem lançar os olhos e as energias na.quella 
direcção. " 

O SR. Dn:xz J~;?\IOR - Nem p0rque recebemos lições como 
e~ta ' tomamos o Yerc]adeiro caminho <la solu<;ão dos nossos pro
blemas. 

·O SR. HYPPOLJTO DÓ REGO- Não queremos ouvir con
selhos cCimo esse, embora de .gente estranha. 

. O SR. DtNJZ JtnooR - O que se quer, aqui, é cortar de 
qualquer maneira no orçamento da Despesa . 

· O SR. HYPPOLI'rO DO REGO - Proseguindo nestas mi~ 
nhas considerações relativas . ao porto de São Sebâstião, . devo ainda 
dizer, Sr. Presidente. que, quando se deu. em passado recente, o 
c:cngestionamt:nto tio porto de Santos, teve tambem o ~ande pau
~is~a e ncitavel brasileiro, o saudoso Dr. Carlos de Campos. apoiado 

·por illusti-es engenheiros e pela Associação Cotnmercial de São 
J~aul_o. a louvavel idéa úe levar a Surccabana da capit.U do Estado 
· ào importante porto. dando, assim. completa e absoluta autonomia 
~ essa. grande via-ferrea e resoh:endo, ao mesmo tempo, o grave 
~p~ob~~a que então tanto p1·coccupava as classt!li productora.s e o 
commercio do Estado de São Paulo . 
. · . o s ·R. DiNIZ }UXIOR - E:..'tendcr a Sorocabana a São v;.: 
éênte? · 

· _Ó: SR~ HYPPOLITO DO REGO - A São Sebastião. Agora 
é-que ir!t. ao porto de Santos. 

· · .Tambem o modesto Deputado que est{t neste momento ·se di
:.J:igin~o .. a est.a nobre assembléa, quando f~ia parte do Congresso 
.. do .ESta<!o, .em 1929. tev~ a honra de apresentar e defender um pro
. · · veio a ser transfonnado em lei, autóri7.;'lndo o governo a: 
rn""'"";;;,... um m9lhe para atracação n~~se mesmo porto, que ficaria 

' estradas de rodagem a <;>utras localidades do littórâl e 
;_~~t~.rio·r. llPrOYeita,ndo-sc. tarito quanto possivel. o traçado d~ 

c\9 ?adre Doria., ·assit\1 chamada a que fõra aberta 
.., .. .,...,_~-. P.elo grande paulista, Constituinte provincial, Padre Ma-= 

<:n.oel~;..~ de Faria Doria c trancada pelos seus adversarios em 
;;o!.M.I!~'i'i'comll· '· -~epresali~ á. sua participação no movimento. ~iberal da.-' 

. de W29, . o euúnente Dr. ju!i9 Prestês, o 
publico, a cujos. dotes de gTande admi

~e ·s~o Paulo, obteve do · ~vernÕ 
~~?;,;~§j::?.{~~-:::-7~ ;-;-:-"~:::--t' ~;_ . :· :_·,;~ =;.~ . ...:: .. - .. _'?:·· 7 .· 

.~-. . :·~;.·::.::....-.. :. ::._ ·:--!.7":.: ....... 
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Federal; para u Estado, a . concessão para aproveitar .o . porto de São 
Sebastião, bem corno o de São Vicente. Foram feítos os . rt!~pecti
..,.03 estudos e orc;aroentos, ~s os acontecimentos políticos de 1930 
impediram a execução dos louvaveis e patrioticos empr~~endimen
tos, posto que outros homens de •S. ·Paulo, na chamada republica nova, 
procuniss.em r~lizál-os, entre os quaes manda a justiça que se men
cione o então Secretario de Estado. Dr. Oliveira Coutinho, ora 
com assento nesta Casa como brilhante representante profission<U. 
(Apoiaà.os) . · · 

·. ·O SR. OLIVEIR.\ Coun:-mo· - Agrad~ido pela reÍerencia. ·. . 
. O SR. Dnnz ju:NIOR. - Aliás,· o .traçado ·Mayrink-Santos· 

São Vicente. -é golpe poli:tico not<~~vel, de emancipação da ~conoillia 
paulista. e, po'r conseguinte: da brasileira. Assim o comprehendi 
quando era adversario da 'candidatura do Sr . Julio Prestes á pre
side.ncia da Republica . 

.O SR. HY'PPOLIT.Q DO REGO - Sem esse traçado ficá
riamos realmente jungidos ao ver-dadeiro privilegio que tem ti~o. 
a São Paulo ·Railway, unica ~strada de que dispunhamos para o 
JTiar, para importação e e..xportaçào. . 

O SR. oDrNIZ. JuNIOR - E'. acabar com o funil de ouro da 
Si: o Paulo .Railway. '

0 
. ' .. 

O SR. :HYPPOLITO .r;o REGO - A . concessão feita. ao 
EMado de São Paulo para apt~oveitar o importante pót"'fo,f 
S1 . Presidente, ainda se acha · em v-igor e assegurada mes~~ 
mo pelo ar.tigo .5. ·, paragrapho 2. ", . da Constituição, n su1 ..... · 
rante, a1íás, da emenda ru. ·Bancada Paulista na ·constitumt'ê.;· 
cia qual tive a grande honra de 'fazer parte. ': . 

·E, conforme tem sido. amplamente divúlgado, deve o · Góve~~ 
no do E stado iniciar em bre.ve as obras projectadas, auspietosó 
facto .que determina.ci a necessidade de desembaraço e des~rga· ~
la.at~riaes destinados á importante construcção. .: ·; 

Além disto1 Sr. Presidente, ha um outro facto de relevante 
significação . para a :bella zona servida pelo alludido porto; . E ' ··1ã:'· 
procur a das suas excellentes terras para o plantio de bananeiras, 
laranjeiras e coqueiros, que ali se desenvolvem com v-d.tltàge'IIi; , 
sem se falar na possibilidade. ·da cultura do algod~o, experiinerl-:~ 
tada. com exito em outros tempos. · ,. 

No · 'Valle 'do· Jcqucriquerê, entre o~ municipio~ de Carágiia:.~ 
tuba e São Sebastião, ha, presentemente, grandes. laran]!lés'.~.· :o-ª.: , 
nana.es plantados pela Companhia Brasile1ra de· Fru1:as, que' 'ae~ 
brasileira. SÓ t~ o nome, . POÍS é constituída de capitalista5f ú:í'::: 

· glezes. · ~· · · · . . · · . 7 ·, .':f ..:_: ):}=i: 
· E os opümos productos dessas plantações têm sido .'collôcad"os;~ 

. vantajosal\lent.e, n a .Inglaterra e na. Argentina, tanto {!Ue o vol\inie.'~ 
da t:.'qlortação no corrente anuo: já está: calculado em um:~milh'ãb} 

. ê meio de cacllos de ·banana e 30 mil caixas de frutás dtr1Câs~§.& 
: ·E essa . vultosa s:~:fra, Sr. Presidente, é toda embar.ca~~ó;. 
porto de Sà!J Sebastião, em grand.es paquetes ~gl~zes;:jit~.t~j] 
n1.~~o dev~ ser despachados. · . · . ·:"'.:~';'..!,~~~~ 

· <;umpre, pois, aos poderes·.pubhcos, ou melhor;· . . ao~EStãã~ó~ 
dever pri~ario. de reconhecer .a existencia. des~e . pherlô'menàf:-ecb~ 

. n.omico, acautelar: e ··fiscalizar os_ inte.resses·· nàci'óDáéS.t':io~ 
···lindos· · ·'··· ·" ·'-. · .. · .. · :-.. ·= · .. ... . ·.-:··~,..:<~~c;P:.;ttr~-:;J 

. . o _- . . . . . . - - . . . . - _.-: :.::_:_.: .. ·:: . ··~r~:~~~~ 
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·· .': · JustiÍicCL-se, · pois, a c reação que ora p•oponho, . conforme o. 
projeçto tambem àssignado pelo meu illustre -companheiro de re
prc.scntação; ' Bias ·Bueno e que dei.xei sobre a mesa, nos tennos 
s~guintes: . 

" Art. 1. • Fica creada, na cidade de' São Sebastião, littoral 
<lo Esu'do de São Paulo, uma -Mesa. de R~:ndas Alfandegada, su
bordinada á .:\lfandeg"a. de Santos, observando-se, no que fõr ap:pli-· 
c.wel, o artigo 136 da ~o,·a .Consolidação da5 leis das Alfandegas 
e Mesas de R~:ndas. . . 

Art. 2." Emquanto não houver verba. destin~da a essa :~viesa 
de'' Réndas e não fôr organizado o quadro do seu pessoal, a -·Al
tanàega de S;~ntos a proyerã. de pessoal e material nece~~!rio. 
Durantt:. ·~t.t: r~:gime. a:; rendas arrecadadas pela mesma M~a ·de 
kendas serão recolhidas i reíer.ida· Alfandega de Santos, .como :-en-
das dessa repartição. · · 

_-\rt. 3." O co\lector e o escrivão. da Collectoria Federal, ex
tin~ta por· dfeito desta ·lei, serão aproveitadps ·na ,).lesa de Ren- · 
ôas, com vencimentos nunca. interiores aos que corresp_onderem i · 
média dos. 3 ( tre;) ultimos annos, facultando-se-lhes, outrosim, a 
o1>Çáo por outra collectoria de igual categoria ou immediatamente . 
saperior. O archi,·o c: ma·teriaes da collectoria serão entregues á . 
Mesa de Renda:> . • · 

· Art. 4;• - Revogam-$t: as disposições· em contrario." 
. Quanto ás de~pe$aS 'com ~ssa ~esa de ·Rendas, nenhuma pede 
o -projecto - -eili que a mesma. rc:pa.rtição ficará subordinada á Al

. fandega -de Santoll como dependencia desta, <Jue aliás, já designa 
'~funccionarios ~eU$ para acompanharem os '\'apore:; ~straogeiros 
que navegam para São Sebastião . · 

:: .,_ ~a tambc:m uma outra consideração : a :Yiesa de Rendas póde 
- aproveitar o material e as ve.rbas da lColleetoria Federal que .. s~ 
. ~gue, providenciando-se mais. tarde para a dotação necessa
ria; con forme detern1inà o ar·t. 50 § 3." da. Constituição, certo como 

. é que o art. 183 da mesma Constitui~ão só se reiere aos encargos 
·. es.~eciaes e não ÍL organização dos proprios servi~s de arrecadação 
.das rendas publicas, St:lm os quaes não teria o governo meios para 
tomal-as effectivas. · 
·-·::··.São e!\tas, Sr. ,Presidente, as palavra5 com as quaes procuro 
:justificar.-.. .a· crea~ilo de uma .l\1esa de Rendas Alfandegada em 

' · Si!õ ·~$enastirio, projeeto que formulei, certo de· estar prest~ndo 
'Tseniço: á minha lJella. e f uturosa· terra nara.l. ao meu Estado e ao 
::·B~il. · (Muito b~·m. :Paluias. ·o orador. é cicmprillwitado). 
:·•.~v;:;: . .-· %":.""': • • • 
_,..:~ .~0-SR Presidente Està f inda i. hora destina da ao .E...x-
~Y.Ç~ieitte. • ~. 
ifi1.= ~: :. . -· 
.·oc - - -.Yae-~e pnssnr it Ordem do dia. (.Pa11sa)_ 
~r~~~l,:-~--p:: . 
{,:~~!.~.,,-. ·. · Compar~:cem mais, durante. a hora do Ex-
:...:::fl:;~Ç.:;:.:!" .'. · pedi ente os .Srs.: 
f~~-=-~r,.. 
~~',._}Ji~l~o-~ .Ladi. -~~erdrã. ~ira. ·CaJd~i~a. · ·.-\hrat·e1~g~ .' Cla_ro :. uc; 
~~~?-~,~1r.o Jun!or . . feuel_on ~erdiga~. Clemen~mo Lt~boa ~ 
~~~Jiae_o~g,_<le.::Alme!tl~ ·- _.Ca_rlos -cRets- Ehezer Mo:e1ra. Agenox: 
~!~]i.!~,!"-~ ... G.ayoso·_ .. ,Fr~re · de._".-\:ndrad.e: -Democri~o Roch~ : 
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Jos~ de Borba. Figueiredo Rodrigues. Xâvier de ~:>liyeira . _José_ 
Augusto. Alberto :Roselli. .?vfathias ·Freire. Herettan~ _ Zenatde. 
Ruy Carneiro. Souza Leão . j<'lão Cleoph:ts.· R,ego Barros. :~dol
·pho Celso: Barbosa Lima Sobrinho. Domingos Vieira. Arthur: 
Cavalcanti. Ald.e Sampaio. Oswaldo Lima. Humberto Moura. 
Simões Barbosa. Orlando Araujo. Valente de LinJ_a. ·Sampaio 
Costa. -Melchisedek Monte. Barreto Filho. tManoed Nov·aes. Cle
mente Mariani. ;Laúro .Passos. Pedro Lago. João Mangabeira. 
:f'rísco Paraíso. •Magalhães Netto. 'Francisco Rocha. Octa ... ;o_ 
:.\Tanfr-1beirà. Pedro Calmon. Arthur Neiva. Raphael Cincuiá.. 
Edgard Sanches. A trila .Amaral. Homero Pires . Asdrubal Soares .. 
l!baldo Ramalhete. •Franci~co Gonçalves . Pereira Carneiro: Ama
ral Pei..,.oto. · Candido Pessõa. Henrique Lage. Sªlles Filho. f:..r
tbur .Bemardes. Carlos Luz. · .Noralâino Lima. Pinheiro ·Chaga_$ . 
Clemente Medrado. José Braz. Theodomiro Santiago .. , A.ddio,. 
~faciel. Augusto Viegas. Washington Pires. Daniel de Carvalho. 
Vieira ·:\!arques. João Penido. José Bernardino. )Jatta Machado~ 
Simão da Cunha .. Rezende Tostes. Delphim ~oreira. Theotoni~ :Mon
teiro de Barros. \Valdemar J:erreira. Barros Penteado. Gama Cer
C!~leira. 'Cincinato Braga. Castro Prado . .)facedo Bittencourt. Alves 
l';,lma. Teixt:ira Pinto. Roberto Moreira. Meira Junior. Justo de ').fo
raes. Jairo •Franco. Triro de Loureiro. Corrêa da Costa. Vandó-
ni de Barros. Plínio Tourinho. Arthur Santos .. Octavio da Sil
\'cira . José Muller. Dorval :M:elchiades . Annes I?ias. Peqro Ver
gara. João Simplicio • .Frederico Wolfenbuttcl. Victor R~so~
r.u. Dario Crespo. João Neves . .Oscar Fontoura. Aniz Badra. 
F.rmando Comes. Sebastião ·Pomingues. Pt:dro Jorge • .Franci$c;ô 
di .Fiori. Abilio de Assis. Antonio .Carvalhal, Austro de Oliveira. 
. .;rthur da Rocha. Francisco -~loura. Adalberto Cama!gq . . Al
berto Surek. Ricardino Prado. M:a.rtinho Prado. Ferreira Liuia: 
Oliveira Coutinho. Paulo Assumpção. Castão de Brito. Ro~[!:o_ 
S.im~msen. Leoncio Araujo .• França Filho . .-\u~sto ·Cor:sinq: -· 
Cardoso Ayres. Vicente <Gouveia. Sylvio Leitão. Paulo Mart~ns_; 
Moraes Paiva.. Thompson Piores. (135). ; : \--. . \ 

Deix:am de comparecer os Srs.: 

Arruda :Cama.ra. Agenor Rabello. Café Filho. Deodôro:,.de: 
.:\!endonça. Abguar Bastos. José Píngarilho . Agostinho · Mpiitej- .' 
r o. .Genaro Ponte. Li no · ·Machado. Gerson :v!arques. -A~elmaa 
R~cba . P!iJ?-iO Pompeu. Olavo O!i-veira. _::Monte ·:'-rraes .. )e~,ia~--:-. 
!o.:.otta- R1cardo Barreto. Gratuhano Bnto. Jose Gomes . . B.ottoi· 
de Mt:nezes. Odon Bezerra. Osorio Borba. Mario lDomirigU.e?.'3l 
S:_verino -:Mariz. Motta Lima. Mello -Machado. Carlos .qç;;;_g~;=;; 
mao. J. J. s~bra. Pinto Dantas. _.6Jfredo Mascarenha.$ . .- Leõn~' 
cio Galrio. Nogut:ira Peni~o . Julio de -N~vaes. João ~~~!:~~ 
·Raul Fe:nandes. ~?uardo Duvivier. Bento Costa. :çierme~~~'§!I{~ 
C,esa.r :rmoco .. Al1~1.0 Cos~la.t. Praão K:Jly. ·Lontr3.: CosUf;i':~~ 
~~~~Filho. _Nilo Av~renga. Lemgru~r. Filho. ~andetra·y~ugn~~ 
J.·_ab10 Sodre. Juscelmo_ Kubitschek. Negrão de 'Lima: Jó10::1,~en...{'~ 
r.qu~. Anth::_o_ .Botelho. , Bueno .Brandã'?: Be~-~·:.E~~s.~ 
A?reu Sodre. .Paulo ~ogueira. J?ereira_ - ~ima .. :_:'~t_ó.·s~~ 
.Oscar :;tev~on. Carlota de Queiroz. "Ver:-guei_i:ô ;-.ç~;&tr2,W,pm .. 
S:s!llpato V1dal . . Laerte -Setubal . -- Felix ·Ribu:-:::AurêliáÍfO~ree'itê 

. -~ .... . •. • -· • • - • •• • ... .. "';:.,-:"~.,_,,o?'"~...,.~.d...~ 
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Horaci~ Lafer. Laudelino Gomes. Abelardo Luz. João Carlos. 
Daptista Lusardo. -Raul Bittencourt. Eurico Ribeiro. Martills e 
Silva. .. Vieira .:Macedo. · Alberto Alvares. Vicente Gal!iez. Arlindo-
Pinto. Barreto Pinto (76). · 

ORDEM: DO DIA 

O Sr: ·-Presidente - A lista de presença accusa o compare
cimelltO de 217 :Srs. Deputados. 

Vae-se proceder á votação da materia que se acha sobre a . 
me.<~a e da ·cm1sta.nte. da· ordem do dia. · 

Vão s~r julgados ou não objecto de ·deliberac;ão tres proj ectos. 

São, succeJ;sivamente, lidos e considerados 
objecto de deliberação os seguintes 

rROJl::CTÓS 

N. 271 - 193S 

( 1.a Legislatura) 

Deno11iina fieis de anna:;cm os actuaes guardas de arma.::cm 
da E strada de Ferro Cen tral da Brasil 

(Finanças - 265 - 1.• legi~latura) 

; .·,. '? Porle: .Legislativo decreta : 

. ··:-- ·· lrt. 1.• Os actuaes guardas de anua.::tmt da Estrada de 
•Ferro Central do .Brasil passarão a denominar-~e fiei.r de a.r~ 
?iia.::e?n; 

'·: . . ~ ·Paragrapho unico . Serão effectivados ne:;te cargo os 
ac_~aes "guar-das de . armazem. -, .. : --
~ -~~:~ft;._t. _ .2." . · O f iel dd anna.::~:m que -contar mais de doi:> annos 
.:~~c·.e.ffec~y~ e.xercicio e revelar aptidão para o .servjço, poderá. 
:·_g;~ ,PJÓ~_?Yido a · praticante de 2.• classe de agente, independente-
~mente.4de .-cotlcurso: · 
~-~~f~j:;~~~~~- ; o ~ . 
:.;"?":., ~,·M 3. . Revogam-se as disp_csições em contrario .. 
).:;;-Çj;:~~t:~ 1~· '· . . 
!'::fj.: .. ,Sãla.:·<J.as .Sessões, ,23 de Setembro ·de 1935 -.Caldeira de Al-
?t,âf.ê.iiga:':~· 
;~:-J~!~i~~. -~ 

- ··; .··· !iLStificação 

~--=·~.: 7 ~ . 
. . .~;>.,_,_ ... f~.!~aç~~.s dos · cargos não de~-em ser aTbitrarias · nem. 
~~Bf3~~g.~~~S.?~~es~cn~~r, s_~prc· as fu?cções :que .l?es sãQ 
~-~!i:_~~f~?.·~: . r~ ;,\.i ·~ · -· · ·. l · ~ 
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Acrualmente'. oci:orre grande imp·ropriedade de' ·<ien~minaçiêr 
C?lll Ós guardas ·de anna=f111 da ··Estrada de _.Ferró Central . do 
BTasil. ·· · · 

Auxiliares director do agente, elles exercem funcções que lhes 
impõe~ grandes responsabilidades: . . 

Todo o sen·iço_ de carga e descarga das mercadorias e encom
melldas que passam pelos ann:uens das esraçõ~ lhes est~ affecto . 
.ímpondQ-lhes a necessidade de manter rigorosa e exacta escri-_ 
· i)tnração. . . . 

:Esse,; funccionarios j.á nãp são meros guarda$. Prestam ser
--.:iços relenntes, d,evéndo . leg~lmente ser substitutos dos pratican
tes de agcnt::. · . . . .. 

Por esse motivo, -tarebem. deverá ser-lhes pem1ittido o · acces
so a esse cargo, -independentemente de coneurso. pro,•ada. ·a: sua 
<'-?tidào para o · serviço dura.nte deis annos de effecth·o exercicio. 

<;on$iderando· a · uatureza do -serviço e as responsabilidades ·· 
-dclle re~ultant~, foi exi~da a esses dignos e esforçados ser~i~ores 
c!o Estado a f1ança de 2 :000$000. · 

S. 272 - 1935 . 

c_?riJ?1eira -legislatura j 

Dispõe .{obre pcnsõc.~ de I/IOII/epio 

(Finanças 266 - L": legislatura) 

Art. Lo A partir de 26 de Outubro de 1930. as p~ns5es·. de=. 
~lontepio civil, já concedidas e .as que vierem a ser concedidas~·á:~ 
partir da data do presente decreto, obedecerão, t:ara tcdos ·o:~ effe;_-~:' 
tos, á legislação que rege a cqncessão de pensões do montepio mi:.:~ 
litar do Exercito, ás .quaes f icam equiparadas; resah-ados~ pórérii/ . 
C•5 direitos adquiridos. · ' · _· . . :_;; 

Ar L Z," Ficam eliminadas, do art. 19, n. 1.. do decretõ- 695F::; 
d<.> 28 de Agosto de 1890, as palavras <femquanto não mudar .-·:d~!. 
e~tado, casando ·com pessoa · civil", e do ar L 23. ~ do - -, =·· 
decreto. as "com militar. seja do Exercito ou . da Armada_'~'· 
como a parte. final do artigo 1." do decreto numero 20:199, 
Julho de 1931. q_ue âiz: ''com a -redúcc;ão correspondente:~ 

. çq, da i_mportanc::ia. respectiva". . · . · 
· Aft: 3." Re~lará, . para o;.effeito do calculo da 

ht'lla de v~.::ncimentos que vigorar per occasião do 
itmccionario; estendendo-se . esta regra. aos funcciOtianr'"""·'n•m 

: l"'laticos e . con3ttlares. :. . ' 
.'\rt. 4." F~c.un r.~vogad~s o art. 2Z, do decr~ro . n. 

~ as dispõsiçües êm contrario. - . , ' . 
Sala das Sessões, 23 de Setembro d; · 1935. -

- Jl(lracs _Pai-.:a. ,-:- T~{ornp_s_o!t Flor<"s Neto. 
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existenda .impossível .uas demoçradas. AJ.ém dessas razões de" or
dem moral e constitucional, outras ha que merecem a artenção do ' 
legislador. Cite-se, por exemplo, o caso de um pensionista qu~, 
cq~eguind,o ~ma collocac;ão para enfrentar as . difficuldades da 
vida actual, perde 2!3 da pensão que lhe deixou o pae ou o mari
do ou o. irmllo, etc. Haverá coisa ma.is injusta? A -pellSão é fei ta com 
c objcctivo de amparar a família. Desde que ella é inswificiente, na
tu~ill ·é que ,se busque- outr~s recursÇ>S para melhorar a situação da 
,;da:. Não ha, al-ém disso, nenhum nexo, relação ou dependencta, en
tn• o montepio e os recursos c.btidos de trabalho honesto e digniíi
l~ante: A pensão resulta da obrigação creada ·entre o Estad:> e. o func
cionario. O primeiro recebe certa itnportancia ·do segundo, cóm a. 
obr igação de pagar, por sua: morte, á. sua família, uma pensão 

. proporctonal ao ordenàdo. Não hâ. como confundir coi;;as distinctas. 
~\-Íercce, aSSim, O p.roj.ectO todo apoio, pelas· ra.zÕeS dé Ordem InO
ra.J, _constitucJOnal e até de dire1to prrvado• que rE;sguaràam ·03 
ccntractos ou pactos contractuaes de intromissao de elementos que 
r.;.o estejam dedivamente estipulados . para o seu exacto imple-
mento. . . . 

" 
Decreto 11. 695, de 28 de Agosto d e 18Ç0 

. . ·Ai-i. 19: Serão considerados membros da família. j:ara her
_C:ii.r ·ª- J::e~ào, as .gssoas adiante desigr.adas, attendendo-se que ha. 
p.<e(eren~ia na pnoridade ern que ,:ao menc•onadas ; portanto . 

. ~ara- qu~ recebam os contemplauos em um paragrapho. é nt:c~ssa
~:fiô. ,~.e não e.xistam membros dcs coritemr.Jo;.dos no paragrapho an-
::- têrior : · · 

.. I . - • ... 

~ ;.~·.-- São, pois, herd~iros da pensão : 

<T.~-1.• A viuva, emquanto viver honestamente, ou emquanto não 
rnudar· de estado, casando com pessoa civil . 

. . . :~· - !'... . 
~ .. ; .,_ .. , _., , ·' 

;::...·:C. ·i·j · .... -.. -.. ----. -. · .. --... --.. -: -..... ---... -. : -. : .. · .. ... -. .-.-: 
_22_. · Igualmente perdet'á a pensão a viu v a que casar com 

·::.:::.=.:::-.lo.·- que nao seja do Exercito ou da .:'1-tariuhà. · 

2i Se a viuva casar com militar., ·seja do ·Exer6to 
"'"~"!;,.U~C:?''~d.- l.JUJla, CO~lSerYará toda· .. a pehsão, '110 Cli.SQ de 11ã0 haver 

mencionados no artigo supra; porém, se hou-
metade da J:ensão e~ beneficio desses herdeiros: 
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tancia res]:ectiva, ser pcrccbidãs cumulativamente com os proven
tos de funcção. ou caf!?o .. public·o. 

. . .. . ... ... .. .. .... ....... .... ... .... : .......... . .. . . . .. . . .. ..... .. ... .. .. . 

~. 273- 1935 

(Primeira legislatura) 

Crêa will' ._'vfcsa: de Ri•r1dns Alfmulega.da na cidade de 'Süo ·S cbá.s-
. tião, littorol ·d~ Estado de .São .Paul~ . . 

(Finanças 2~7 1." legislatura) 

O Poder Legislatiyo dec.reta: 

Art. L" . Fica cr~ada, na cidade de tSão Sebastião. lirtoral do . · 
E~taclo de São Paulo. uma ),{I!Sa. de Rendas Alfandegada, 'subor- · 
dinada á Alfandega de Sarttos. obsen·ando-se, no que fôr aplica
vcl o art. 136 da Nova :Consolidação das Lei~ das Alfandegas ~ 
?ll~as de Renda..; . , · · 

Art. 2." .EmquantÔ não houver yerua destinada a essa ·.M:esà.· · 
C:e Rendas e Úão fõr organizado o quadro do s~u pessoal, à Al- .' 
íandega de Santos a proverá do pessoal. e material nec.essa..ri~s-~ ~ 
Durante esse regime, as rendas arrecadadas pela mesma :Mesa de~ 
Rendas serão recolhidas :í. referida Alfandega de Sant'os como"':: 
rendas dessa reprtição . ~: ' = .• , 

Art. 3.v {) colle.ctor e o escrivao da Collectoria · Federal;\ êx~:::. 
t!cta por effeito deSta lei, serão aproveitados na 1fesa· de ; Rê~da.S;:;-~ 
com vencimentós 11unca inferiores aos que corr.esponderem· 'á~liié:...;,f 
dia dos tres ultimes aonos, facultando-se-lhes, outrosinl, · ~a ,ol>Çãc;;'· ~ 
}JOr .outra Collectoria de igual cattgor1a ou im.mediata.mente 'Sú~:.. :.-:: 
rior. O archivo e materiaes da Collectoria serão entregues á;,M~~ 
de Rendas. :· · :• ~ 

-·. ···:·~.:·~.:~.~~ 
Art. 4.• RC\·ogam-se ~ disposiçüe~. em comrario. . . ·.-·. ~ .. ~·.:~'1:-1 

Sala das Sessões, 19 de Setembro de 1935. - Hyppolito ~ " 
l<r:go~- Bias Buc1to. . .. -
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· AI~ disto, ua zona Ser.\;ida pelo_ mesmo porto de São Sebas
t!ão, ha os grandes laranjaés da Companhia .Brasileira d-e Fru
ctas, que esti ex-portando os seus productos para a Inglaterra e 
para a Argentina; avaliando-se. SÓ a safra deste anno em um milllãO 
e meio -de cachos de bananas e 30 mil caixas de frutas citr iéas, 
tL1dO . embarcado no perto de São Sebastião em paquetes inglezes, 
que al in:esmo -devem ser despachado's com evidentes vantagens 
economicas e -fiscaes . 

· Para não haver despeEas. ficar-á a .:).{esa de Rend;~.s, cuja crea
ção se propõe, subordinada. i Alfamlega. de Santos, como depen
dencia desta, que al.iás já designa funccionarios seus -para acompa-
uhar_em os. paquetes _que vão a São -Sebastião. . 

Apro~eitará ' tambem a ·mesma ~lesa de Rendas o material e 
as -.:erba.s da -colle~toria ·Federal 'que se. e:-..-tingue, pro,"idenciando
se, em outro e.x-ercicio financeiro .. para a dotação necessaria, nop 
termos do art. 50, paragrapho 3. •, da Constituição. ao que não 
ser-á obice o art. 183, que evidentemente não se refere á organiza
ção dos proprios serviç-Os de arrecadação das rendas publicas. sem 
os ·quaes o -Governo não teria meios para tornal-os effectivos e 
prpductivos, 

LEG!SLAÇÃO CITAD.-l 

·-.. . .-Artigo 136 da N1YVa Consolidtl{iiO das L'•is das Alfundcgús c 
Mesas de R.:>1uicts da Rcpublica. 

-. 
·. ·Art. 136. Na iMesa de Rendas de Antonina. Estado do Para
~·:í.,._ que. é considerada Estação dependente da Alfandega de- Para.
·naguâ, emquanto convier aos interesses da fiscalização das rend~ 
a seu: cargo, s-endo seus cmpregado3 immediatamente subordinado3 

.ao:_lnspector; da mesma Alfandega, observar-se~âo- as segttintes 
~sposiçôes : 

-:"'- f 1. • . Os Jogares de Administrador e Escrivão devem ser pre
~c~idos por ~pregados da Alfandega de Paranaguá,. escolhidos 
p~r·se~.Inspector .. os quaes perceberão, além do vencimento do em
.-pt~o:qu~· tiverem: o Aáministrador, a gratificação. mensal de 100$. 
-e.:o~Escrivão, a de 50$; sendo semestralmente ~ubstituidos nessa com
·~ssão, para a qual ~erão preferidos os que· tiverem mais pratica ·do 
s~rviÇo e ·com especialidade do de Conferente. e abonando-se-lhe a 
·quintiâ ·.precisa para seus -trarisport~ . 
. ~-!:~)~~-h-:_ . : . . . 
&X#§::~·: . Nesta~ .Mesas de 'Renda, cujo porto é habilitado para o 
·C,om.mer_cio directo por embarcações naciona.es ou estrangeiras, se
~~õ~i>!?c,êssados os despachos de mercadorias estrangeiras, sujeitas 
~Clke.i!QS.~_de consumo, sendo-lhe. por-ém, vedados os despachos de 
A~!9i~~9~.e exportação para outros portos do mesmo ou de diffe
l!~~~Ç[.~a~o . . 

.... . - ··-;~[~: .. :. .:··... . ... _ .. - ... · -·· .. 
. )~~-~~-_sua escriptu~ação, na_ _parte relativa aos ~ -des'pachos'"' 

'i1 nswno;_.e>. 0)1tros sen nços propnos das Alfaodegas. e· Mesas, 
ser~~~!;J:-?~:;especia~. qu~ depois de encerrados no fim' de 
~t;~~,;;.~~~- ~reme_~~o_s: a .~'\l_~dega de -~aranagu'à, ·~. 
~~9ê.:t._~~~.~~o_s,_: gu!as, d~cu;mentos de receita · ~ despesa, 
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h:.l;mç9 e mais paJieis para ali se proceder ao competente e: ... ame e 
sobre. sua moralidade c c.""<actidão e prá1nover- se em tempo· a to
mada de contas dos responsaveis pela arrecaâação. 

§ 4.'' O Inspector óa Alfandega de Paranaguá, além de. attri
buições que lhe competem na fórma do art. 84 deste Regulamen
to e mais Legislação em vigor, inspeccionará a miudo, por .si ou 
vor empregado de sua confiança, a referida 11esa de Rendas. de
signando sempr_e que entender conveniente um ou mais emprega
óos para coadjuvarem o · trabalho. 

. § 5.• As. decisões que proferir o Adniinistrador nas duvi
das e. questões suscitadas sobre material especial á .'\lfandega fi 
carão .dependenteS da approvaçào do Inspector da Alfande.,ooa de 
F'aranaguá. cabendo sómente das que iorem dadas por est~ ·Inspe
ctor os recursos estabelecidos na Legisla"çao em Yigor para o Mi-
ni~tru da Fazenda. · 

· Exceptuam--se ·os processos administrativos de contrabando ou 
apprehensão feita nos limites da juri3dicção da. referida. Mesa de 
Reuda.c;, o~ quaés serão nella. pn:parado$ até a decisão final, ioclusi:
Ye. ficando. esta competindo ao Inspector daquella Alfandega com 
recurso ~ alçada s uperior.· ( D<!é:ictos ns. ·7.063, · ele 31 de Outubrõ 
de; 1878. 8.~12, de 24- de Março de· ~883, arts: 15, 17 e 18, peci
:;ões ns. 85. de· l8 de Pevereiro de 1879, de 31 d~ Janeiro de ~883, 
de 25 de Abril de 1884 e. de 16 de ,!\{aio de 1891). 

O Sr. P res ident e - Vou ·submetter a votos uma redàcção 
final já publicada. ; ·, 

• : 1 

E' appro"·ada a redacção ·final do projecto n:-135-A: , 
de 1935. 1.• legislatura. que revigora. por dois annos· a va-;· 
!idade do ultimo concurso para medico da Policia · )1ilitár 
do <Districto Federal. 

O Sr. Presidente - O pr~jecto \G.t: á sancção . 

O Sr. P aula Soares (pclu "orrfc111)- requer e obtem .dis- , 
,V!nsa 5ie impressão da redacção final do projecto n. 58-B, de' l93S" 
(1.• legislatura) , afim 1ie ser i_t:nmediatamente votada. ·· · ·· ~~·y: ..... -

.. . . .. " .. -~ .. ~ 
E' lida t:, st:m -observa~ões, appro,·ada a ~eguint~ · · --:~. ;~,l· .:~ •. 

REDAC~.\0 

~. 58-13·- 1935 

( Pr inteira legislatura) 
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O Poc!er .. .I.€gislativo decreta: . 

_.),.rtigo unico. A contar de 1 de ]u_lho do corrente anno, en
trarão em yigor. para effeito de transferencia de offic!aes d9 
Exerc\to para a Reserva de 1. • classe, os limites de idade estabele
cidos no art. 18 da ú..e.i de Promo<;ões (decreto numero 24.068. d:: 
29 de :Março de 1934 ), reYOg4Ôas as disposições em contrario. . ... . . 

Sala da CommissãÓ. 19 de Setembro de 1935. - Valmtc ác 
Lima. Presidente. - !feitor. ~\t(a ia. · Vic.-'11lt; .:lfiguef.. - Yttrio 
C.orrêa do Co~a. 

·. 

O Sr . Presidente - O projectc vae á sancc;ão. 

Passa-5e á materia constant~: da Ordem do dia. 

· ·. Votação do projccto 11. 226-:\,. ác 1935. proroga11dc 
por 10 aml.bs o .mbvcuçiio dada á ·• Ama.::ou Tt:Lcgraph''; 
lendo parecL-res. com substituti<:os, das Commissõcs dr 
Obras c de Fi11anços (prccc11dcudo a t:otncãn 1~111 reque
rimento do Sr. Ribeiro Junior) ( 1.• disctmão). 

J 

.. O Sr. Presidente - Vou submetter a Yotos, em primeiro 
log:~.r~ o requerimento. 

O Sr . Gomes Ferraz {Pela ordem) - Sr. Presidente ~-a
mos votar um projecto cujo artigo primeiro reza assim: 

"Fica. prorogada por 10 a1mos, a.ya-rtir. de 2 i1e Abril 
de 1935. a subvenc;ão de que · g-oza a ·Amázon ':felegraph 
Company tLtd., em virtude -de se~1s contractos .. " 

,- .,.::, ld~tica. disposi.ção C;Onsagram os substilutivos. tanto u da 
Commissão de Obras Publicas, como o da de Finanças. 
- . Essa companhia. de facto; explora os servic;os de cabos sub-flu

. y)aes· na · região amazonica. em çonsequencia de ";uio!; contra.ctos. 
, , . · O primeiro delles foi feito em 1895, de conformidade com o 
·Décietõ. n. 2.000: de Z de Abril do ·mesmo anno. Outros foram ce-

_-Iêbrados com a mesma companhia. de accordo com os -Decretos ns. 
~-7~~- <de 25 de ?vfaio de 1911; 10.395, de 3 de ~-\gosto de 1913, e 

· 7:48l ;:·cte Z9 de Tulho de 1909. · 
·-.:i·i:::<;> . avulso, .entretanto, s6 tra.z a transcripc;.ão do contracto cele
~'.bi:ad~:rem. virtude do. Decreto n . . 7.411 e silencia quanto aos· de-
,_~·ais . . 
~ :=.:::.~~~; o artigo 143 do Regimento Interno, combinado tatr.
~:,cpm.:_ o. artigo 184, prescreve que " nenhuma proposição appro
:::iãndõ~.ççmtractos ou concessÕes poderá ser acceita ~la Me~a da 
~<:;~.m.~.Ea sem que transcreva por e..-ctenso todo o contracto ou con-
~m~~!)~~.'.: .. ~ ,. ·. 
~~~,ts.tas';:condições, pergunt;~oria ~ V. .E.."t., Sr. Presidente, se 
~~~~.r§j~q,.~~e, vez que não transcreve todos os contractos nos 
~~-~...sl~~nt~! ~ pn condic;ões . de ser ,.atado pel~ Ca
~~~~-~.o-~.e~e-;-nega~,va~~-c~querena a ·.Y . . Sx. ~-:retirasse . 
~.!.~~--~ .... -- ... ••• • • ,. • 
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da ordem do dia, afim de ser cumprida essa formalidade r~mei1-
tal. (M11ito bcmr.) .. 

O St. Presidente - Desde que um Deputado reclama, para 
o fim -de se esclarecer sobre a materia. a publicação do contracto, 
que realmente não · figurou nos intpr~ssos apresentados á Camara. 
3 mi~ só resta uma solução: a retirada do J>rojecto da Ordem do 
dia, até a .divulgação do contracto· cujo ccnhecimento um depu
t:tdo considera imprescindível para a elucidação de seu voto. 

Permitto-m~ entretanto, pedir a attenção das Commissóes.· 
afim. de que se orientem J;tO sentido de que todos os documentos 
referentes a projectos sejam est<Unpados .. nos avulsos . ou incluídos 
J :os pareceres. de modo a não se ·reproduzirém casos como ~te. 

Vota{ào do projfcio 11. 179-A·, de. 1935. (1." lcgis
Lawra); regulando a /.jccnça. das f rm ccio1/arias· casadas 
com frmccion.arios publicas. cwis o" miliJares: com pare._. 
ccr da Ccmm~isséio de Fina11ças faz:or(l'i:cl. a.o substitutivo 
da C ommissào de Justiça ( 1." discussão). 

ApprO\·ado o segtiinte 

l'ROJF.Cro 

'!'J. 179-A - 1935 

( 1. • Legislatura) 

Art. 1.• As mulheres que e.."erçam funcc;ão publica e que se
j:..m c.asadas com funccionarios publicas. ou cids, sujeitos á re- . 
mo!;iii.O. serão licenciadas sem vencimentos, a seu requerimento,_ 
pelo tempo que durar a commissão -ou nova funcção do seu'·ma.:; 
rido. . ·. 
. Paragrapho unico .·A licen«a. se.rá ~onçedida, mediante . requ.~:--

nmento instruido com documentos que provem o ~lle,o-ado . .. ·· 

Art. z.• ·Rev ogam,-se as dispo!: íções em contrario. . '~. (~·. · 

~o Sr: Presidente - o' projecto passa á 2.·· disru~sã~ . . .:· · 

Votaçõo . do projecto iz. 174-A, de 1935 -c L· ~ l;gtii.a~.~ 
tura) , 11z,()d~fican~o o ~ 1." do art. 83 do Codigo de .'Ça{~ 
c Pesca, .vtsatuio amplwr o campo d~ pesêa parti· anuidõ:. 
rcs; ánn ·pareceres., favoraveis das .Co711lm·i.ssões- ·dt:·-Ag(i~i 
cultuJ>a, com cmend.a. e de .Co11stitrtição .. e lt!stiça:~,{:_~~·-: 
discussão) . . · : ~=· :;ri-·: 

Appro,·ario Q seguinte . ·"-~,\i·.;· 

. N. 1: .:·: 1935 ):~~~~l) 
. : . ;;~f,~"F.>it_.< 

( L" Legtslatura) · . · · .::0:'~.~;.;.--~~:-\.'! 
. - :·_ .p·{'';;:·J::..~~~~~ 

.. · · ~;\Tt: 1:• · .0 § 1.•' ~o ,art. 83 'd_o Codig4 :·de' .• Ç~~:;~ê[-~~~ 

:~g;;~~~~õ~eiu~n~~r~~~~-~-23-~72~. de 2 .. · d;?~~:~~i"~~N-
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"0 amador de pesca poderá praticar a pesca costeira, litto
r:mea ou interior, e utilizar-se de embarcações arroiadas ·nas .. re-
partições competentes, na classe de recreio" . 

ArL 2.• Re,·ogam-se as disposic;ões em contrario. 

·o Sr. Presidente - O projecto passa á 2. • discussão. 

Votação do twojecto "· 127-A, de 1935 ( 1." legisla
I urn) . . prorogando por rmr amr.o o pra:;o para o regi-st1·o 
cit•il dc 11111.rcinumto; com .ru.bstitl~lrvo da Commissão dc 
!t~stiçu ao projecto c ás emendas .offcrccidas em disc1ts
scio especial ( discusslo ·especial). 

O Sr. Presidente - Dur:mte a discussão especial deste pro
jecto foram offerecidas as seguintes 

E~.U::!o(DAS 

)J_ 1 
) 

Emenda substÍhltÍ\•:t 

Art. e As pessõas nascidas no territorio nacional. depois 
àe 1.• 'de Janeiro de 1889, inclusive. e de cu·jo nascimento não 
eiista o registro civil, t~rão <le supprir essa f.alta ate; 30 de J unho 
de 1936, sob pena de incorrerem os responsa,·eis por ella nas com-
.m~nac;ões estabelecidas no Decreto n. 19.710, de 18 de .Fevereiro 
de 1931. 

· .Art. 2 .0 Aquelles a que se refere o presente decreto. compa
recedio pessoalmente ac cartorio do Registro Civil da jurisdic;ão 
·de' suâ residencia actual. seja <jual fôr a idade, munido da respe
ctiva rccrtidão negativa fornecida pelo official do Registro Civil 
da ·localidade <>nde nasceu, e se possível da certidão de baptismo. 
p"ro~edendo-~ como se segue. independentemente das justificações 
.a que se refere o artigo 57. do regltlamento que baixon com o De
C:rêto n. 18.542. de 24 de .Oezembro de 1928. 

·:·_ ~-, :~-\l_'t. 3_-D ·Ficam ·redgorados os demai~ dispositiYos do Decre-
· .. to ~; ·19.710, de 18 de ·Fevereiro de 1931. para o eifeito de proro
. -g;tr-se o prazo de registro civil de nascimentos . ... . - . 
~-- _--. Sa1a das Sessl5es. 12 de · Julho de 1935. - Ncgrão de Limo. 
· -;:.-•·simão. da Cunlro. - Marlius Soar<· .r. - Lcortcio Galrcio. 

:~.~ .. ~-- - . . 
-,~ ·:!. ;:: .-. :N. 2 

--··:.:·· 

~;ifi~:~:~r.ir, depoi~, de. '~registro ~\"il . d~ na.sci~~n:: ~~: 
-~ ·';:;;,l,~:--:.-atp_lic_adas as dt.Spostçocs dos artrgos 2. . 3 .• 4 .• .) . .. s.· ·e . 
'='~,::.a'o~·Decreto n . . 19.710, de 18 de Frocrcirc cfc 193F. 
!'·~'c:'\-·.-,e;-<~...,;. ; .... ~1. __ :~ ~. •• • • 
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Sala das Sessões. 13 de Julho de 1935. - ·Edmrmdo Barrt:'to 
Pinto. 

O Sr. Presidente - As emeudas ~:: ao projectu priwiti1·o i!
Commissão de 'Constitui<;ão e Justiça apre.semou o s~oouintt! 

PI:OJ ECTO St;J':STITI;Tl\'0 

. .-\rt. L" 0:> nascimentos· occorridos no territorio n:icional 
desde 1.• de Janeiro de 1889. qllC não foram registrado:; no tempo 
p~oprio. devem ser levados a registro dent1·o do prazo de .um anno. 
n•ediante : 

I - peti<;ão e despacho do juiz togado do .cível do Jogar do 
n::.;;cim~nto, se o registrando tiver 12 anno;; de idade ou mêlis; 

2 - declara~ão no :; termo;; de~ arts. 56 e 68 do Reg. que 
baixou com o Decreto n. 18.542, de 24 de Dezembro de 1928. 5e o 
registrando tiver menos de 12 anno,o;. 

Art. 2." A petição a que se refer~ o n. 1 do artigo anterio;:, 
a..'i.~ignada pelo re~strando. se maior, ou por seu repres~tante le
gal, se menor, conterá: ( 

1. •. o dia, mez. anno e Ioga r do nascin1ento: 
2.ft.. a declaração de ser gemeo quando as;;im tiver acontecido e 

de ser legitimo ou iilegitimo ; -
3.•. o nome e o preuume do registrando: 
4.". a ordem de filia~o de outros irmãos do n:esmo prenome, 

· que e."<istire.m ou tiverem existido; -
5.", o nome. prenome, naturalidade t: profi:osiu do,; paes; o to:. 

gar e cartorio onde casaram e a sua residencia acrual; · 
6.". ·os num~ e prenomes de seus avós paternos c matefl\Od; . 
7." o tempo de sua residcncia no Di.stricto do .Registro .. <: . ~ 

lc•cal de seu ultimo domicilio; · 
S.". a atte,o;tac;ão de duas testemunhas idoneas. 

Art. 3." Aquelles que. nos termos dos artigos supra, fi~~eni 
a:; declaraçces para registro. ~erão isentos de quaesquer -comnüna- · 
cões ; os que a_<; não fizerem fic-.&.rio sujeito;; á,; comminações -=do 
art. 55. do Regulan:e.nto que baixou com o Decreto n. 18.542. de· 
1928, s~:m prejuízo do cli~po~to no ·artigo 286 da Con~olidação .. das 
Leis Penaes. . · .- .·· . ~;~:~.::.: 

·Art. 4... O official do Registro Civil, sempre que squbei-, do
nasci meu to de- pe:;sóá, occorrido em seu ·districto, . depois da::publ~:.:.-: 
cação desta lei. que não tenha sido. no tempo proprjo, régistrado~· 
intimará por escripto os responsaveis a prestarem a.~ declar~:. 
n:spectiva~. dentro de 10 dias. soh pena_ de multa de 10$000 a.:SO$l.OQ~~ 

~ . . ·. ·~ . ~ .·_ .. .;;;_2_~i~ 
§ 1." A intímacão se far.á por carta. rln cffich\1; em_dú:'âÍ; ;;'\·~;,. 

uma da.~ quaes entregue ao desiinatario mt:diante . recib();·.p~'êlté::. 
passado na outra vi":. Sendo, o:-<festina-tari~ Ana!pl_!~~tO,t~~~~~ 
~san?o-!le a dar o r~c1bo. sera o. · f~cto _ attestado· •pg~ldü~~;,:~· 
!IOas tdoneas na propna carta d~ ~ntm1açao. . ___ ..._ .. ::. ~&-~ 
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§ 2: Não acudindo o intimado ao chamamento do offi
cial <lo Registro Civil, este. autuará a via da carta de intimação 
em seu poder e a. fará conclusa ao juiz competente para que este. 
cnvindo o orgão do Ministerio Publico, fixe a importancia da 
inuTca, tendo em vista a~ condições sociaes e d~ fortun_a. do 
<4uluàdo. 

§ 3_0 Decorridos tres dias da intimação do despacho fixando 
;-, .multa, serã e.xtrahida a guia para pagamento em seU o federal; 
fmdo o 'prazo de .cinco dias. não effectuado o pagamento. caberil 
a ccbrança executh·a na fónna processual vigente . 

. § 4." Ao extra h ir a guia. mencionada no paragrapho preceden~ 
te, o official intimará, na. fórma do § 1.", o responsavel a vir, de~ 
L;}ixo de Yara., fazer as declarações para o regisrro. 

§ 5: Quando, attendendo ás condições do responsavel. con
:;:derar o juiz ine.xequivel a multa applicavel, poderá determinar 
<l.esde logo a intimação na fórma do ~ 4.". 
. . Art. 5.• Sempre que autor idades, funccionarios publicos ou 
ministros ·religiosos competentes para celebrar casamento com 
eHeitos civis, verificarem, no exercício de seu cargo, a inexist-en
cia. de registro de nascimento de qualquer pessõa, :;erão obrigados 
a remett>e.r ao Carturio <lo Registro C~vil ali notas que puderem 
colher .. parà .que o o.fficial ·cumpra o dispo::lto no art. 4." desta lei. 

Pa.ra.grapho unico. A faltó\ <le cumprimento do disposto neste 
artigo sujeita o responsavel, quando funccionario, á suspensão do 

· c;;.rgo por seis mezes a um anno, e o dobro na reincide.ncia atê a 
ãemissão, e. <rn se tratando de ministro religioso, á. suspensão tem
pararia ou definitiva da facttldade de celebrar c<l!.'amento com effei

" tos civis. 

Art. 6.0 Serão t:xpuhos do territorio nadona.l os estrangeiros 
, que se valerem <l.a presente lei para obter por meio de declaraçõe,: 
.'falsas os direitos que só a brasileiros natos se conferem. 

i !Art. 7. 0 Para o dfeií:o de pre5cripção da re:;ponsabilidade. pe
nill do~ declarantes e das -tes temunhas, considerar-se-io praticados 

·f!:.. delictos de falsas declarações e falso testemunho. no dia em 
QUe-forem os mesmos conhecidos. · 

_-\rt. 8.~ A d~claração para registro dos nascimentos occorn
,. dos .a Dlõi.Ís de seis. kilometros da ~~de do cartorio de Re!Pstro, po
. ·derá<tambem ser feita p'erante o professor pu~lico local, observados 
:;,~ó. que-lhe forem applicaveis o:; dispositi\·os do titulo II, capitulo 1V 
:O,do. ·Regulamento que. baixou com o •Decreto n. 18.542, de 24 de 
_,nidembro ·.de 1928. 
~ ~::~.~~~;~;~: 
},..:_::;:;~a,ragrapho unico. O assento lavrado em folha · avulsa pelo 
~J!t~~~~r~ .. ~~ignado por este. pelo declarante e testemunhas. :;erá 
!4-en.!:_r_?:;<}e. ' 15 di~s entregue· ao official do Registro qúe, depois de o 
~~r:od~~: no HVt-o proprio, archivnrá a rcspccth·a .. fclha. 
~~~~~~~~·. . . 
~*~~~.;-9.":_ -:A falsificação de declara<;:Õe;: ;;ujeitará o re:.pon,;:wd 
~~ti~;~d.g~ªit..":252'da Consolidação das. Lei:;; Penae::, 
... l""': ...,·.t,_.~--.;\ -:... ··~·,., • • 
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.'\.rt. 10. O official consi~11ari no termo do registro a cir
cumstancia {}e ter sido este feito em virtude desta lei . 

• -\rt. lI. Revogam-se as disposições .eo: contrario. 

O Sr. Presidente - Vou submetter a vetos o projecto 
substituti_vo. 

Appro\·ados, succes,;ivamente, os art:>. 1." a 11 do _pro
j ecto substitutivo, ·ficando prejudicado o pl'imiti -.:o e. ·as 
emenda.~. · 

O Sr. Presidente - O -projecto vae á Conunissão de Re
dacc;ão. 

Vem á. )1esá à seguinte-

l'lECI.AR.'I.<;.-\0 DE VOTO 

Declaro h;~.ver votado contra o proj"ecto n. 127-.-\, de 1935, que 
proroga por mais um am1o o prazo para o registro civil de nasci
mentos; porquanto a prc.:ogac;ão successiva, como ha muitos annos 

. se vem fazc11do. demonstra a falta de ordem e o menosprezo da 
populac;ão J:elas leis do IPaiz. . 

Acc'resce qu-e. como demonstrei no meu discurso de 11 de Ju
lho. relath·o a alterac;ões no :Codigo El~itoral, a pern:issão, ora ,.<>.:
tada, contribue J:ara a fraude no alistamento eleitoral. 

Sala das Sessões, 23 de Setembro de 1935 - Don:Ól -Mcl-. 
clziadrs. 

Votaçàn do requerimento 11. 146, de 1935. (L" lcgllia- · 
t11ra). do Sr. L ui:; Via11na Filho. de- ·illfornwçqes sobre 
quotas dc--..-olvidas pelo Dcparlamc-llto Naáoua/ de Café, ao 
Estado da- J3altia (disct~ssão unica). 

O Sr. Presidente - Vou submetter a -votos o -requeri.róf!?tO._ 

O Sr. Clemente Mariani (P!lru c1rcaminlrar a 'Z:otação)_·_:_·· 
Sr. 'Presidente. devo declarar a V. Ex. que, embora con.stand_o'_ de _ 

· ~·ublicac;õe.c; officiaes todas as quantias rceebida!i pelo Thesouro· do~ , 
m~u Estauo, não só -do DeJ:artanrento ,Nacional do Café. como~px.o:-.. 
veniente de · qualquer outra origem, a ·bancada do Partido -SÇ>cial' ~ 
Democr-atico da· Bahi;~. nesta Casa. dará seu voto favoravelmente -á.- · 
avJ>TO\'ac;ão do requerimento porque deseja que se façam .todq_~::(_,s~ 
esclarecimentos sobre questões da administração publica do Estad~:~: 

.Outrcsim. accrescento que, se o illustre autor do reQucriDientô·· 
quizer effectuar a <:onferencia dos dados obtidos. atrav'és-·ê'Sié-',pé:· -: 
di.do de informações, com os constantes da escripta do Th~ou'fõ.:;_o:~. 
Governo do Estado da Bahia terá o maior prazer c:w iacitit'âé-llié:~ 
tudo o que. possa conduzil-o á realização de seu -objectivÓ_;7,(,..~1f~~!:.~ 

. be-m) . . . . , - -~ ::..~~-i-1?.: 
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Em seguida, é approvado o requerimento. 

Votação do ·rcqucrimcllto 11. 147, de 1935. (1.'- legiSla-
tura), do Sr. F-ranciscb .. 1/oura .. ·de il4ormaçocs sobre o 
não pagamento de gratifica.çacs oddiâonocs atro::adas 
(discussão unica). 

Appro,·ado. 

Votoçiio d<> rcqucrimc11to u. 148: de 1935_. (1_.• lcgi.s
lo.IZLra), do Sr. Xa-..'icr de Olh·cira_. 110 seut ido de .ser 
comwmu'cado a t odos os g<n~cmadorcs de Estados tc_r sido 
iltcluido 110 orçauumto, para 1936. uma q11ota déstiJJada ao 
amparo ú mote-mi-dade ~ á illfnncitt ~ discus;.ão unica). 

Approvado: 

O Sr. Presidente - Vou subroetter a ·voto;; o requ~:rimt:nto. 

O Sr. Abelardo Marinho (Para cncami11lrar a ::otaçào) 
- Sr. Presi~ente, o requerimento cuja vota,ão V. Ex: acaba de 
annunciar contem ma.teria. a roeu vêr de !huito pouca importancia 
para que a Camara dos Srs • . Deputados com ella desperdice :;un 
actividade e seu tempo. 

· Ora. trata-se de dar aos Governadores do;; Estados a informa
ção de que no or,amento_. que ainda não está votado, se destina 
uma quóta ao amparo da maternidade -e da infancia. o que deve 
de facto figurar em nossa ~ei orçamentaria. por forca da Consti
tuição. 

Mas, Sr . .Presidentt:_. não poderr: parar ahi as minhas couside
ràções. 

: O requerimento. a cuja votação se va~ proceder a seguir. tem 
nma segunda parte que. a meu vêr. e de accordo com os precedentes 
d~ Casa, não <leve ab5olutamente ser apprcn·ada ·pela -Camara. 

· Ha! dias, um collega noS!;:O requereu que a Caroara dos ·D~pu~ 
tados ·:ch:unasse :1 attenção das _-'\ssembléas Constituintes Estaduaes 
.p;u-a ·a materia r elativa .ã representação profi~sional. a qual, no en
tender do autor do requerimento. s6mente ooderia ser incluída nas 
Coni;tituic;ões estaduaes se a percentagem dos Deputados classi!ttas 
éorresp"ondesse a um .quinto dos Deputados eleitos pelo suffragio po
p:ular. ·A Camara do!' Deputados desprezou a ma teria. -
/ ·. O requerimento que ora se e.-.::amina propõe que a Camara se 
_dirija: áós- govemadores dos Estados, chamando-lhes a attenção nara 
·c ~ ~~ó ~constitucional que manda_. imp~rativ~mente. que os Esta
:~os..:e - Municipiolõ resguardem 1 % de sua receita pa"ra o · amparo á 
maternidadé e á infancia.. · · 
-'·:;~~Sr." ·Presidente: em relac;ão ao amparo i matemidad~ e á· in-

-'f~cià;";\ia. <jualidadc de hygienista que sou. ~ámais nt:gart:i qilal-
."cútel- médida que procure. attendel-o. Trabalhei durante oito -annos 
~~~~~ctôria de ;Hygit:n~: J:nfantl! e_. po·namo_. muito ante~ da Con
J~i:{néia~<.l.a·' I:rifancia. provocada pela Mensagem-do Natal do Sr. Ge
;cili~"\Y~~. já .pediatnos se concedesse toda protecção á matemi-
~~€é::_~.;~~cia. - · 
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Pre,·alecer-se. por-ém, a Camara de materia de tão grande re
(;~,·ane.ia para <iesperdi,ar a sua actividade ~om um movimento de 
aic-.ance -tão reduzido e cuja finalidade mal se encobre. não se com
iJreende realmente. Quero crér mesmo que a Camara dos Depu
t:>.dos não r;óde e.-<ecutar o que se contem no n:qut:rimlinto, sem des-
cer de :;ua digni<lade. · 

.O SR. SouZA iLEÃO - :Muito bem . .Votarei de accordo com 
· ·~·. Ex . 

.O ;SR. .-\.B-EL.-\'RDO -~f.AJRI1NHiO- {)uso por isso ~edir á Ca
mara a rejeição do requerimento .em apreço, como attentàtorio aos 
s~us fórus de dignidade. (J f.rtito ócm). · 

O Si. Magalhães Netto .(Para cnca!uinl1ar. a 1:otação) .
~r. Presidente. de pleno accordo com as consideraçõ~s que acabam 
de ser feita-" pelo meu vn:zado collega, o nobre Deputado Sr. Abe
h.rdo :Vfarinho. 

Toda a m inha vida profissional. toda a minha ,·ida publica se 
tt-m orientado no sentido de promover quallto possível o bem estar 
do po,·o. batalhando pela melhoria de suas condições de saúde. Sen-

. do assim. toda a minha vida: profi:-sional se tem ,-otado á protec<;ão 
cia infancia ~ nosso m eio. por is!.o que sinto a vt:.nlade daquelle' 
crmceito do sabio americano.: segundo o qual -é a creanc;a o cidadão 
çotencia da Patria. ( J1rtita bem). . 

E é porque-- de tal sorte tenho pugnado. com desassombro . e, 
Deus LOu\'ado !, com efficiencia . .que m~ sinto bem, Sr. Presidente. 
declarando que voto contra. desassombradamente, contra, conscien
tement~ . . . 

O SR. ABELARDo MARI~Ho - Contra patriot~camente. 
O SR. :MIAIGALH:ÃES NETTO - . . . contra o yequerim~nto 

<io Sr. Deputado Xavier de Oliveira. · 
~ão é por esse meio, não é ·pelo intermedio de requerimentos 

i:•operantes em sua absurdex. que COI13Cguiremo!l resolve.r o problelli~!;· 
cla crean<;a de accordo com o ideal q ue defendemos. Todos os· bra- . 
;:i!eiros sentem a necessidade de orientar o seu esforço nesse sen- · 
tido. - . 

O requerimento, como demonstrado já ficou pelas considera.., 
ç6es opportunas do .Deputado Abelardo ;.\tiar inho, é um requerimen:.. 
u, que, approvado. representaria uma exorbitancia por parte dá. 
Camara dcs Srs. Deputados. 

' Não reconheço á Camara poderes para pedir. a attenc;ão ·do_s . 
Gc.vernadcres est~doaes e das Assemblléas Legislativas para o-~:.. 
primento de um dispositivo constitucional. Cabe a esses Governos. · 
necessariamente, cumprll-os. Si ~omassemos qualquer attitude ~es- .. 
;,e ;~entido, amanhã teriamos de fazer .o mesmo relativamente:-:a'~· 
quaesquer outras disposições da :Constituiçio. (Apoiadosj . </~. :J 

Em synthese, S r .. ·P residente, o que se quer podeda e_u, d~J.ogç.> 
rt.:sumir, -evitando requerimentos futur<;>s., é que a C.amara. c!Já~e}a..:: 
atten,ão dos Governos dos Estados para que. seja cwnpridá a.:.Con.,:..~ 
s;itui~o -como se lhes .fosse permittida a desobediencia is i..rilpedf~· 
ti~·as determinações do •Estatuto Fundamental da Republi~-'r}.'f::;:>. 

. . .... --··~~~~~~~~ . -~, .... . ~,-~~- d .... 
. Em seguida, é rejeitado o requerime1=!_to. n~~~~~.:'4 

qe 1935. :.: .. .!: .~,::i:i:Z:...~&'t? 
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Votação do n:qucrimc11to n. 149. de 1935 (1.• kgisW.
tura), do--Sr. A.rtlwr Bcrn~trdc.~ e outros, de i11fornu;çõi:s 
sobre a 11dc rcinlt!JrOfÕD de um. j1wccio1~rio do a-ntigo 
Departamento Naciouàt de Saudc Publica (discussão 
mrica-) . . 

Approvado. 

O Sr. Presidente - .Passa-s~ á ruat~ria em disclts~ão. 

piscussão unica do projccto n. 9.2-B, de 1935 ( 1." 
l-egislatura)_. dispondo sobre officiacs a<.:iadort:s submari-
11istos c medicos radiologistas do E.r,·rcito c Armada 
quando iwr.ralidados ru~ scn-:iço; trndo parrcrr da- C omm is
são dr l11stirc com sr~bslituti-t•o ao projccto i: ás cmc"das 
em 3: c pareceres fnt·orcn·âs das Commissõcs de s.·gurau
ça L' de Finançus ao substituli~·o da Commissão de Jus
tiça: . .. 

F.nc.errada a d iscu,;sào e annu~ciacla a votação. 

O Sr. Presidente - Durante a 3." 
1
discu,:;são de:~te projec.to 

foram offerEcidas as_ seguinteil 

N . 1 

Ao art. 1." - Em vez de: inYalid?-cto~ em :;.crvi<;o e fôr pro~ 
\:a da a sua ... " 

Digci-se : " invaiitlados por accidente em ::ervic;o de ;ua especia
lidade. provada esta circ~mstancia em inquerito rigoro::o por um 
ou mais conselhos de im·e!'tigac;ão. e a .... " ., . 

·. 
. : ~o árt. 4." - Depois de: "por i~walidez ' ' 
.·.' .·.. . . . 

_ '·. · Digà-se : "em '\'Írtude de ac.c.idente em ser viço na:< ciréum~-an-
9~~ j~e .. e~ta I~ _menciona.'' . 

L.~;: Sih._ das Sessões. 11 de. Julho. de 1935. - L,•<,·i (anl<'iro . 
. · 

N. 2 
... ~: 

·. · <~e.dij~-se, as:>im. o art. 2.·: 
~ ':. ·-~~·=:-;..."'"'-:-·.: - v • 

:.-·· ::ÓS .'officiaes rlo F.xP.rcitn e da .~rmada. inch1;:;ive av1adorê5 e 
:'3p_bm.ip':i~stas,_ :qúandÇ inva)idaçios ~r accidente em acto de ser
;viÇoJô~:fo.r-Iesões adquiridas e~ combate e fõr pronda a sua in
~~~e~:~. ~pecc;ão de saude_. ··por junta de tres medicos. serão 
::t:j:nsferidõs -·~ara a reserva com os vencimentos integraes que esti
i~etêm~~~benoó · nã:·oc-casião .do accicletlt~ ·ou' do combáte. exdui
Jdas:~~~âtffiaçõ'i:s' êsi>eciáes , ·_ · · , .. · · · ' ·· : · · · · · , .... -·-.-- &~ .... - . -. 
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Sala das Sessões, em ll _de Julho de _1935. - Edmando Barreto 
Púrto. -

)i. 3 

Redigir. assim, o art. 2 • · 

"Se findo um anno de invalidez continua rem sob os mesmos 
·padecimentos e no mesmo estado de saud~ comprovado ainda por 
nova inspecção de saude. 5erão promovidos -ao posto .immedia.to in
dependente de vagas. sendo reformados. em- seguida, com as· van
rngens que lhes competirem : 

Accrescentar o seguinte paragrapho : 

. '~Paragro~.pho unico ..- Não podem fazer parte da nova inspec
c:ão de saude medicas que tenham :íunccionado na junta medica a 
que se refere o art. 1."". 

· Sala das Sessões: em 11 de Julho de 1935. - Ed11wndo Barreto 
Pinto. · 

· N . 4 

· Redija-se, assim, o art . 4.": 

"Fica o Poder Executivo autorizado a revêr as reformas por 
invalidez. que estiverem em desaccordo com os preceitos desta lei. 
applicadas, porém. as tabellas vigorantes ao tempo da inactividad~'~: 

Sala da.c; Sessõe~, 11 de Julho de 1935. - Edmundo Ba.rrúo 
Pinto. 

N. 4 
. -- .:""·· ~ . . 

Redi-ja-se, assim, o art. 4.•: 

•. " ·Fica o Poder ·Executivo autorizado a re,·êr as reformas j>or• 
i:walidez, que estiverem em desaccordo com os preceitos desta ·]ei;-' 
applicadas, porém, as tabellas vi~orantes ao tempo da inacth-idade.".: 

. ~ . . ·-·:,.:"".: •. 
Sala das Sessões, 11 de Julho de 1935. - Edmrmdo .Barr.etÕ · 

F'i11to. 
N . 5 - . ~· -....... . 

. ·- .... ".:: ::·:: .. -~ 

Redija-se, assim, o art.: .. -·;;-,~F·,: 

"Esta lei é extensh:a aos medicas radiologistas: súb-offl~áé~À 
·inferior~s e praças do Exercito". . / ~ ·::~~:'i~~1J.~~ 

~ala das Sessões, em 11 de Julho de 1935. -·Edmu~~{J!a.'if;-:;; 

to Pmto. . . . . -.. : ~ -~ ~~:fr~i~?t.;~~ 
· C? SR ~~SIDENT~ -:: A's emen~. ~~-'P.~.~je~~.:.f.~.ff~:i 

vo. fo1 ofíereo~o; -pel;t ComnllSsao ,de Con_st_ltuiÇ;30 ~~rT!!~~•:ó'~~~ 
gu1nt c . . · . . · h-.-~ ·'·' .,.~.--. ·· ·. ,;.. -;,r:-.:fl'-;.r~ • ...... ,-:... 
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J>UllSTITUTJVO 

Art. 1.• Os officiaes, sub-offkiaes. inferiores e praç;~!' dr, 
. E-'ercito e da Armada· quando in~alidados por accidente em l'er 

viço de sua especialidade ou por lesões adquiridas em combate, pro
>adas essas circumstancias em inqucrito rigoroso. por um ou mais 
conselhos de investigação, serão transferidos para a reserva. com 
<'s vencimentos integiaes que estiverem recebendo na occasiiio do 
«ccidente. (§ 2.0 do artigo 34 do" Decreto n._ 4.018, de 9 de Janeiro 
êe 1920. 

Art. 2.• Se fimlo um anno de invalidez continuarem soh os 
mesmos padecimentos e no mesmo est_ado de saude. comprovado ain
da por no1·a inspecção medica. serão promoYidos ao posto imme
(\.iato independente de vagas. (Decreto citado. n. 4.018. de 9 de 
J~;neiro de 1930, art. t.•. letra d). 

Art. 3." Uma vez promo..,.idos ao posto immediato serão n:
- iormados de· accordo com o attestado fornecido pela junta de ins

pecção .. medica; 

· o) lesão produzindo inca~acidad~t pala o servic;o. .militar.: re
forma no posto ou classe com todos os ·\·encimentos da activa. com 
exclusão das gratificações especiaes dos sen·ic;;os de aYiação e sub
.tr.arinos. 

b) lesão produzindo invalid-ez para. qualqtter trabalho. exi:Jndo 
.cuidados esçeciaes: reforma após promoção ao posto ou classe im
mediatamente superior, com os yencimentos integraec;, com exclu
·!'ãÇ> das gratificac;õe.~ especiaes de avia~;ão e submarinoli. se ~ victima 
·twer uma só pessoa de família e mais de 50$000, 30$000 ou 
20$000 mensaes por pessoa da familia. accrescida até o limite de 

-- seis, ._conforme se trate de official, sub-official. inferior ou praça. 
J I 

- Art. 4. Esta leü oé extensiva aos ofiiciaes. sub-officiaes, infe
r1ore~ e praça.s de aviação, submarinistas e aos mcdicos radiologi,;
ta.ê;··do Exercito e da Armada reformados em virtude de accidentes 
e:in ;servic;o. nas circ~tancias -que esta lei menciona, em épocas 
-anterio;es á decretaç-~ da mesma. 

---~·;·.---:~rt. s.· :~evogam-se as disposições <:m _ co~trano . . : -:-_· .. .:· ;-- -
f:· ~· i-O~ Sr.: Presidente - Vou submerter a votos o substituti\"C) 
::--da·:.co~i~~o. 

~-~tp?.,.-.:~: .. Approvado o...substitutÍ\"0 9a.Cotr.missão. fican,4o. pre-
,: -k.;·~-~~~~·!júd!Sàdos- o projecto-primitivo e as --~endas. · · 
., .. ,.,. ..;: _.. ... -

~;~~~~.Q;:_Sr::•:Presidente - O projecto substitutivo vae á Com 
~15$ã~:rs~·-~«fda~ão. 
fB~~t:=~:~~;:.~-~ ~-- . - - . -
.:i5i:~(!l~·~..::~4?~ctt.rscw w11ca do proJI!CtO" ."· ~' de 193_, (I." k-
?E~~~'f}gfsl(#uro),- : ·autõri=ando -a aber:tt~ra -'do credito Jc réis 
t:_~~'f~~::~,- .taJ:-a~_aftcnder _ ds ".xfg_cncias do _Decreto n. 
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24.462, de 1934, tc1~0 parecer -da .Cmrmâssão de Fi11anças, 
com substitfttivo á t!lllC'tLda ('111 z.· discussão; 

Encenada ~ discussão e annunciada a . ,·ot!l<;aÓ. 

O Sr. Presidente -Durante .~ 2.~ discussão ~~5te projecto 
foi ofierecida a seguinte , , 

Accre.scente-se .onde convier. 

;<Art. A despesa correrá por c_onta; do. saldo ~.extincta Caix:.. 
de Sub,·enc;ões". 

"Edmuudo Barrcto Pinto. 

A e.sta emenda a Commis5àO de- Fi11anças apresentou a seguinte: 

~ccrescente-se, onte. convier:-_. ~ . 

"Art. .-\ dest:es~ autori74rla po~ esta lei corn:ri pOT" . copta 
1:os recur~o;; concedidos na .sub-consignação n. 28. da verba n. '1 
cio artigo i.", da lei n. 5. de 12 de No,•embro de 1934". 

. . 
Vou submetter a votos o projec~o, sah·o a e~enda .. · 

A pprovados, .;ucces:Sivamcutc os .:'legutÍi~e~ 
artigos do . · .' · -·. ~:~ . . . 

~--·· .... 
-l'ROJECT~ -- ~-· , 

N. 2Z8 de 1935- ( 1." legislatura). 

Art. 1. • Fica o Gov~mo autorizado a dispend.e.r, pelo:.$Íi~s:..: 
ttrio da Educação .e Saude Publica, com a Faculdade de Medicwa· 
l!ôi Porto Aleg-re, ~ém da quantia e:Specificada na ~erba 2.'.'(-Ínsti~. 
ntto de Ensino) . Capitulo IV Faculdade de Medicina . n. 18 .. (P_êS:.=· 
soal Fixo) , mais-·a quantia de 125:400$000 ( cento. c . vi~te e .;!?rJcp( 
contos e quatroc~ntos ~il réis), para attendcr as e:-cigencias:<h;>J:1e- . 
ereto n. 24.462. de 25 de Junho de 1934. . . ,, · : .-r~ c;.:=~-~::~ 

. . :;; :·~"' \-:J:~~ 
Arr. 2." - Re\·ogam-s~ as di;; posições ert1 contrario. ·: ~i.f.:k.{:.~~ 

. . . - ... ,.:':.:_::'.~~i 
.O Sr. Presidente,- .Vou .subn:ctter .a votos a .t!Illendâ:-=:.:~~~:'.; 

. :: ·. ~::.~;_;;:~~1~~~ 
. · .Approvada a err.enda substitutiva .. da,, ,ColllllliS:;ão.:;;,tf:-: 

.. '- • I • . • • "' "-·-- -~-:lo~ 

canc!o prejudicada a emenda do :Sr. ~9:r~e~~;;~~~1~~ 
... : . '· - -~"'!\-~ .. ""!.~~ 
· O Sr. Preside~ te ..,..- ·O projecto P?lSS.?- .a. :3:;1d.Í;s?i.SsãQ..~ão'i 

ant.es.á re$pectiva· Cptnn:~issão ·.pa:t:lt. s~r: .. ..t:~digido::. :':=a~~ 
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L"' diswssiio do projccto 11. 183-A, de 1935, (L" t.c
gislatltra) .. dispo11do .sobre a collococào hicrarcltica do.( 
aspiratttcs de marinha; com parc.ur f<w nra'õ-·cl da Commis
.sõo de Segura11ça. 

Encerrada a cliscussã.o e annunciada :t 
'yotação. 

Approvado o seguiute 

· l'.ROJECTO 

N . 183-1935 

( 1." 1eg1slatur a) 

_-\rt. 1.• {)s alumnos da Escola •Naval são consid~rados "praças 
e!Opecial!lõ", sendo classificados na hierarchia militar e::11tn:: os guar
d:;.s-mar-inha e os sub-officzaes. 

Art. 2. • - Revo,R"am7se as disposiçõe;; em contrario. 
·-· J 

O Sr. Presidente - O projecto passa á 2.' discussao. 

t.• discussão do projccto 11. 112, de 1934, co"ccdcndu 
o au.dio de 600:000$ ti Polycliuica Gcrul do Rio de Ja
'~ciro. para COJISfrucç:io de eúificio de sua s~dc. 

Encerrada' a discussão é annunciad;t a votac;:ão. 

l'ltOJECTo 

..... • .... ' 1\. 112 - 1934 
-· .. · i. 

· · '- ~ .rV. tCaman dos Deputados decreta: 

-- ·· Artigo unico. •Fica aberto o · credito de 600 :000$000 como 
· aUxi!io -á IPolyclirlica ~ral do R io de Janeiro, para construcção do 
:~~\f~~!~ de··sua si!!de, revogadas as disposições em comrari(l . 

": ·.;. :'0 -Sr. ·Presidente ·- O projecto passa á 2: di,;cussão. 
1;._·(=-;· -.._:r.,.~ ... • : • 

:0:.::-'-q, Sr. -C~lsó Machado (pela ordem) req~c:r e obtem dispen
.'~:O~·!ntersticio para o projecto n. 112., de 1934, para figurar na 
\qr~~·:;._âo•dia da Sessão seguinte. 
F$-~;:;,-:::..;e· ;. .. 
~~~~:.{;:-;:\::· - 1.• discussão do projacto n. 54. de 1935. ( 1." legisla~ 
'.j,.].: ; ~;~_tltra.) , ·01~tori:a11do · a adquirir a bib/i(lfhccn d1• Dr. Juliano 
~1:}~~~-::y-vr.eira; tc11do parrccr com substitrtfi~·o du Commissiio de 
'f:i.f)..:.:S';s~.fj1_1.ançtp>. ~ · 
~~1.~~~~~~~! .. -:-..· 
~~.&·~...,.~Ené:érrada a- discussão· c annunciada a · ,-otac-:io. 
~w .. ~~'"~?:~!=~== .:-:-:.·-~ .. · . . · -. 
-~~{~~~ait~ :-'-o_ s~g_!~llire 
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PROJI!:Cl"O 

X 54-193.5. 

( 1." legislatura} 

Art. 1.·· :Fica Q Go·verno autorizado a. empregar até 60 .apoli
ct:S das que formam o patrimonio da Assistencia á Psycophatas do 
I;istricto !Federal. J:ara acquisição da bibliotheca que pertenceu ao 
sabia psychiatra brasileiro, professor Juliano Moreira e que hoje .! 
propriedade de sua viuva d. Au,:rusta -!\:Ioreira. 

Art. 2." Os livros e demais documentos que a constituem pas
sarão a ser propriedade do actual -Hospital PS}·chiatrico (antigo 
Hospício Pedro Il), integrados em seu patrirnonio, fazendo parte 
cle sua bibliotheca, e, corno esta. servirão para consulta aos inter~
s:•dos, reYogadas as disposições em contrario. 

O Sr. Presidente - O projecto passa á 2."· discussão. 

·Discussão 1tnico do parecer n. 24, de 1935 ( 1.• lcgi.sla
tu1·a, approvun.io o acto do Tribui1al de Co1llas, que recusou 
o registro ao accordo celebrado entre o >'•fi1~isterio da Via
ção e a Estrada de Ferro S(lnla Catharina, para cobranç5 
de taxo addicionol sobre as tarifas em -z:igor. 

Encerrada a discussão e annunciada a \·ota~;ão • 
.Appro.,·ado o r.arecer 11. 24, de-,1935 . 

O Sr. Presidente- Nada mais havendo a tratar, dou a pa- , 
l;n'ía. para uma explicação pessoal, a~ Sr. Chrysostomo ·de Olivei:a.-:~_-

0 Sr. Chrysostomo de Oliveira (Para c.rpl-icaçào pessoaL)~.
- - Sr. Presidente, sem 'QUebrar a éthica parlamentar, vejo-n:e obri- : .. 
gado a trazer ao conhecimento da Casa varias telegrammas·em pro- . 
testo contra a sentença do meritissimo juiz -Ribas Carneiro, no caso:. 
õo Syndicato dos Professores. 

E' possível -que a Camara desconheça esse assumpto, e, ássim;:-: 
SCJu forc;ado a relataJ-o. . .. ·. =-' 

Desde 1930 os Syndicatos podiam reivindicar os seus direitps.j 
~m juizo ou fóra delle. -No emtanto, pela ultima sentença do -iuiz Ri-:·:--? 
Las Carneiro ficaram im.J=edidos de defender o3 direitos e os Uit~:.:.'~: 
r esses dos seus associados perante o · J udiciario. . ~ :~- -J ·/ :~~~~:f. 

Sr. Presidente, não _rnc atreveria a vir á tribuna da . Caniàra;:/-: 
a11a.lysar o facto se não fossem os pareceres dos Doutores Saiga:ao'~ 
Fnho e Moraes Andrade. que vêm ao: encontro dos protêstos:;qlfe~f. 
v a rios Syndicatos do Brasil têm feito. ··: _ ~-~-~~ 

Vou I~ os telegram.ma's a que me referi-· {Lé) . -·- - '·~ :~'.-:·':~;r;;:; 

Dqla~~ó' . ~· : -~~;;~~jl 
upt!dimos venia protestaT perante voss~dà;:i:í~G.~ 

sentença juiz •Ribas Carneiro contraria. " sy:Ítdiê:ali.S~Õ)pr~~ 
fessores em ge:al a quat ·-.,.~- j~~e:ri-: _~_?1~,\§~*-~~~~eitd~~ 

- . . -· - - ~ . -
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. conferido~ pela rel'olução 1930 ao~ trabalhadores brasileiros. 
Solidarisamo-nos respeitosamente termos protesto federa
ções brasileiras tTabalho enviadas vossencia. Respeitoslls 
~audações. - A ri.stoti!lcs Cala:;ons S iméil!s, pri!Sideme Syn
dic.ato •Medico Alagúa:;. - Altti:io Bcllo, presidente Syn
"icato ·Perseverança Au.'\.-ilio Empregados Commerc1o. -
Arlhur Sothcr /f(nior, presidente Syndicato Bancarias 
Alagõas. - Seba.stiiio .M endonfa.. pn:sidente Syndicato 
Te:\':til Santa Luzia Norte Alagôas. - [Ldcfon.so Ribeiro 
Gra'ia ,Presidente Syndicato Estivadores Maceió. - f osé 
.MessifJS Santos, presidente Synruc.ato Tra.ba}hadort:s Carne 
Verde .Maceió. -Orlando Nmtcs SiLva. pre.~idente Synni
c.ato Trabalhadores em Calçados Maceió." 

De Santos: 

"Syndicato 'relegraphista:; R.adio-tclegraphistas San
tos protesta energicamente contra sentença Sr. juiz Ribas 
Carneiro no caso Syndicato Professon::; Districto Federai. 
qu~ repre-:;e•Hll annttlhu;ão direitos syndicae:; nsscgmado:~ 

pela Legislação Social em vigor. Cnrõeaes saudações. 
~omão Barrl!iros Junior, presidexl'fe.!' 

De Recife: 

":Federação .Clnsses Trabalhadora!' Pt:rnambuco re
presentando trinta ·e dois s.yndicatos e o proletariado rx:r
nambucano em geral protesta sentenc;a juiz Riba3 Carneiro 
caso :Syndicato Professores traduzindo nullidade direitos 
syndicaes outorgados gloriosa revolução. Attenciosas sau
dações. - Alc.mndrl! G. Fo1zsrca. presidente." 

Do R1o: · 

.1. 

: ... .. . 

"União do:; Vidreirol' cl.;,sses anne...xas. pede companhei· 
ro fazer protesto tribuna Camara, contra attitude juiz Ri
bas Carneiro, por querer o mesmo de!õtazer toda legisla
ção trabalhista em vigor. sem conhecimento da mesma .. 
Saudações proJetarias. J oo,quim Alc.ra11d r c M orára . 

. presidente." 

iE>e Ceará: 

"-üs Syndicatos Telegrapbicos, Bancario3, Commet
. "· • . odarios, Professores, Empregados :Light, Cortume, ·Pracis
:- :• :õ,tas, Trabalhadores Porto, Garçons. Esti,·adores, Vende
: i:: ·dores ambulantes, penem le\·antar seus protestos trib\\na 
·:, ;-.:-Camara contra iníqua sentença juiz Ribail Carneiro c~o 
:;;'::.:..:·Pr!?fessor Carlos Nogueira Branco visto postergar direitos 
:7-~· . .;~yndicaes obtendo Governo Justiça Trabalhista indepen
~~~~ente :fustiça commum. Saudações." 
:.ai: -=.,.-... ~ - - - . 



c!rn'"" dos oe~taoos-lmpresso em 28/0\12015 15 56- Pagna 53 de 85 

·- ·"" ... 

-í62-
. • . ~::~ 

De· Calçado, Bahia.: 

·' Syndicato Telegraphicos t:ID virtud~. sentença juiz .RI
bas Carneiro .. caso Syndica.to Proiessore.s -vem "perante 
V. Ex. protestar contra acto juiz que importa attentado di
~:eitos assegurados l!yndicatos pela Legislação Social. 
:Auenciosas saudações. - J1anoel Amorim, presidente." 

Sr. Presidente, .ut:Sejo ler agora a. opinião, que invoquei, do 
Sr. Salgado F'uho, o qual,· como ex-Ministro do .1 rabalho, é auto-
ridade no assumpto. . · 

As;:;im se manifesta S. Ex. em seu parecer ·contrario á decisão 
éu juiz Ribas Carneiro: . 

"Não se trata, no caso focalizado, d~ um litigio em 
que esteja em jo'go, simplesmente, um interesse ' indlvidual, 
mas t~do um-editlcio legislativo alicerçado precisamente na 
orK".mização protissionaJ, que o syndtca~ç incarna. R~•
mente, negar- ao syndicato o dire1to de representação dos 
seus -assoc1adcs, é su.btrahir-lhe a sua finalidad~ precípua 
e da maioi' ·valia. t:ara o Poder Fublíco. 

Em que p~e a· opinião do illustre juiz su~?tituto fe
deral, a cujo talento rendo minha homenagem, tenho que 
a hnothese não poderia. absolutamente· ser regida pelos 
prinopios de d1re1to commum, por uma lei geral, quancio s~ 
trata de assumpto regulado por lei especial, a qual a ~rl.l~ ,.. 
pria Constitu1çâ.o manda seja affecto. · 

. ·.. -
AS JUN1'AS JULGADORAS SÃO TRlBUNAI':S DE ~O 

A .questão que ora aglta os meios trabalhis;!lS e. que-!? ... , 
seu jornal debate, é um htigio entre empregador e empre.- · 
gado, que o nosso Estatuto basico dispõe se reja pela)e:- ._ 
gislação social e se resalva pela Justiça do Trabal_ho (an. ~ 
122). ·Assim, a lei a applicar é a do trabalho que lhe .con- ·.·. 
cerne <l Decreto n. 24.6~. de 12 de julho de 1~34, que, no:..;. 
artigo 2.· pn:ceitua; -·· .. 

. "Considerâ.m-se o~ syndicatos com.o orga.9s .; ... _ .. --. -.... - ~-~ :,_.":" 

a; .· 'de defesa da respectiva ~rofi.'lsão e "dos .direi~~-ef{ 
imer~sses" proiissionaes dos seus associados ~' . .' ~ ~ · ~::.;~:;;~~ 

.·. · ··::---~?~;~~ 
Não pâra, porén:, alli o 1mperatlvo legal, e, no-~:.;l~ 

:,rraJ.ho 1.~ úo ciudo dispositivo especifica: . . ·._ -~_;z,-,::;:~.:;ttz~ 
o .-~-~;· • • ~tmk~?~ 

"Coq;~ or.gãos de defesa profissiÓ~al. é facultadó~aos*-
s:ydicatos: . - . '·- .-··; _; ·:.~-~~;_'f:§..~ 

- • . .. ' .;• .. .:3~;:j:~,i!J~r~ 
. a) reprc,;ent:u, J:crante austor.idá.u~s . ~ó.mirlist?'ãu~ 

e judtciarias. não SÓ: OS seus propriOS 5,Ui'ÇereSs~i'$~~ 
seus assoc1ados '· .. ccmo tambem os 1nteresses' -da~Jõrõt1Ssiâ'~ 
respectiva" . . · . ,.: ~ - ,--,.. ;;,:,,:;;';,;;,.~ ... ~~~~ 
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De que n.te im:ocar o direito u~ repre!>entação autori
zado pelo C'Odigo Civil, quando a representação do asso
saciado, perante autoridades administrativas e judiCiarias. 
pelo syndicato é fixada e:>-"Pressamente na lei de trabalho 
em ·que assenta a acção? 

· As Juntas tjulgadoras são Tribunaes de Trabalho, a 
sua funcc;ão é judiciaria (Dec. 22.132, de 25 de ~ovem
bro de 1935, arts. 1 a 23), tendo a lei apénas deferido á 
Justiça ,Federal C'OIIUllum, exclusivamente a execução dós 
seus julgados· (Decreto .22.131. de 23 de Xovembro de 1932. 
arts. 4. e 5) ~ 

OS SY::-:OlCATOS PODElt 11EF!::l'D.ER OS lli:TERESSES !>OS S.EU~ 

. ASSOCL\tlO:. 

_-\ccresce que os juizes federaes nao podem entrar ua 
apreciação do .julgado pelas Juntas, mas cingirern-~e uni
camente ~ materia de defesa permissiva na execução : qui
;ação, nullidade do processo ou prescripção da divida (art. 

'/.v. paragrapho m1icc. do citado Decreto n. 22.132) . Como 
s~: vê, de accordo com os te.xtos claros das leis que mcn

. ciono, e s6 nelles rne apoiei, os syiRiicatos podem e devem, 
· pois esta é a sua funcção caracteristica, defender os direi

tos e interesses dos seus associa.dos em juiro ou fóra delle. 
Quem não está affeito aos dissídios entre empregado

res e empregados, poder.á parecer estranha essa missão dos 
syndicatos. Os que tiveram opportunidade de se iamiliari
zar com elles, sabem, porém, ·dos beneficos resultados que 
para a boa ordem e disciplina representa esse mistér. e 
(J.uanto valem para a tranquillidade publica. Essa incum
bencia evita o contacto directo dcs interesses em chogue-

. do empr'egador e empn:gado - para surgir a figura do 
syndic:ato, como ·org5o moderador, de defesa, sl!m a exa!-

! . ' tação provocada pelo interesse ferido. \' . . 

0 '·.Sr. •)foràes Andrade, contrariando a sentença ào Jui.z: Ribas 
~rne'i1·o; dii: · 

· ·: ··:: · :· · "- _-\ll!!ga-se, pcrém, <lue tal representação só seria 
"llossh·el se -o svndicalisado fosse incapaz, porque só ~ re

~- · · .. · presentavel o incapaz, e, mais, que o Decreto 24.694 fa
~.' · .. ~:r;::-cult;l a representação ·'dos interesses,., não " da pessoa", 
:: • .-;~-~ào syndicalisado. Quanto á primeira allegac;ã-o. re:;pondo 
~~->~~~··que não é rigorosamente e.'l:acta. !Não ~ao "!!Ó" os inc:a
:.:;/_'.:'{$::;::)~,azes~ · q.ue ~e p6de representar. ·O advogado repn::.enta o 
.... , ... :"·~..::: constltumte, o procurador representa o .. mandante, o ges
&~~;::;~;.!J:-:=tor-· de negocios,. representa o interessa'déi>ó ·,curador á .lidt! 
~~,..'~f;ft:t'±rep'resenta o ausente, o procurador fiscal 'repre!!cnta a. Pa
~~;~~~.zêrida, defendendo-lhes os interesses respectivos, e ·nenhum 
,-~..:... ~(iesSéS; "mesmo": ~óde ser considerado incapaz e le,ooar-
~~ ···e~i::ê~~sim· ·se fazer r_epreseütar. 'Üs casos de representa-
~5k. 'iQ')legal de incapazes não infirmam de modo algum os de 
~ :.,.l:~tiitaçã!) de capazes. E' eriouea a conclusão contr..-
~~~J!,~~f .. ~~:~Ul_l~~ all~_:gac;ão, re.,~~()ndo que OI. distinCÇâO 
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ria. Quanto á segunda allegação, respondo que a ciis
tincc;ão entre arepre5entar interes~e" e "representar 
pessoas" é imaginaria, no campo jurídico, eis que é im
poSsível dissoc1ar a pessoa dos interesses que a 
integram; pelo que não se representam interesses senão re
presentando a pessoa que os têm. Aliás, se entre uós a cultu
ra philosophica não estivesse tão menosprezada, uxia. se
melhante differenciação nunca poderia surgir -á luz meri
diana. pois que, 110r noção elementar, "pessoa" é "a enti
tidade capaz de actividade propria e consciente", e "só s~ 
integra com a presença dos requisitos essenciaes á. acçllo". 
Por isso, ninguem diz que um animar seja pessoa, nem um 
cada ver; por 1sso, em direito, se distinguem, com os nomes 
de ''capaz" e "incapaz", as pessoél-s que tem ou não rt::>
pecti\.-amente, o exercício, a exteriorização, a realização 
da .relação -jurídica ~. não, os individues que tem, ou não, 
direi'ios. Todos somos ·"pessoas", de direito, porque todos 
temos '·•actividades propnas e conscientes" tendentes a asse
gurar-nos a vida, a liberdade, o trabalho, a dignidade, a 
mtegrida.de physica, etc.; mas muitos tê.-n o e.xercicio i~u
medlato e pessoal " dessas actividades, seja por motivos phy-

' sicos, cu melltce- ··physiologJcos'', seja por motivos psycht
cos, seja ~:-or cirCUDlstancias soc1aes, e isso constitue as 
razões das diíferentes incapacidades, maiores ou menores . 
.t'çr isso, ainda, os interesses se ligam indissoluvelmente á,; ~ 
pcs,;oas, como ~tm~ntcs essenciat:lli, componentes.-necessa-. 
rios, delta, de moâo a ser imposs1yel, sem ti:uncar a noÇao · 
de ''J:.essoa ", separar do individuo os interess~ que·_ ~-
acompanham. Nem outra é .1. razão philosophica por: .qu~;. 
não se admítte a escravidão nem a morte civil, no direi:: 
to contemporaneo, e. cada vez mais se approximam e.;-" 
trangeiros, de nacionaes, no dominio dos dirt:itos ··civis; 
nem outro é o fundamento da_ critica mais acerba e .inres--:: 
vondivel .que ~erecem os chamados "Estados totalitariÓs" ·.: 
( ~ovi'et1smo, fascismo, nazismo), que negam pqssibilidà-· 
de de defesa de interesses fundamentaes aos que não_ co- ' 
participarelll de seu crêdo, sendo seus co-nacionaes•:. :· : 

. : . ~ ::: 
· Desejo agora relembrar. aos Srs. Deputados o texto da propria,__: 

lc:i de syndicalização, ou seja o Decreto u. 24.694, de 1934: · - =_-_--~ 

"Art. 1.• Ficam, pelo presente. decreto, .institui do~; 
os syndicatos como typos específicos de organizaÇãó~'éla~ 
protissões que. no territorio nacional, tiverem po('ob]e.~~ 
to a actividade licita, com fins economicos, de qualquer-~ 
funcção ou mistér.- · · .:-..--c.:·:.; ,.;.::_J;: 

- _. ::~ ·;. ··~~7~ 

Art. 2.• Consideram-se cs syndicatos com~~:~?i.{t~~ 
. :.;,=_;1.: ·~1:~ 

a) de defesa da respectiva profissão . ~-~dó~~cfu:éifii~ 
e interesses profissionaes dos seus associados'·: .~.g~.r~~ 

. . . : . : ... ~:::Y.~=c.;·~~~~ 
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ó) ele ecordenação de· d ireitos e de\·eres reeipro
cos, communs a empregadores e empregados. e decor
rentes das condiçõeS da sua actividade economica ~:. soc~al; 

c) de eollaboração co~ o Estado, no estudo e soJ 
luçlio dos problemas que, directa ou indirectamente., -~e 
relacionarem cem os interesses da profissão : 

§ 1." Como orgãos de defesa profissional, é f:J.cul-> · 
tado aos s)-ndicatos: 

a) rcpresentá.r. perante autoridades administrativas 
e judiciarias, nlío só os seus proprios interesses e 03 do5 
seus associados, como tambem os intere.s..~es da proibsão 
respectiva •:. 

O que quero mostrar "á Casa i que a revolu~;ào de 1930 deu 
aos trabalhadores uma lei de syndicaliza(ão e agora. uma simpl~ 
scntcn<;a do juiz Riba:S Carneiro j)rocttra Í1walidar tcda a con~utsta 
dos trabalhadores nacionaes. 

O Sn. S . .>J..GADO FILIIO -V. Ex. dá li :ença para ltm apart·:! :' 
O SR CRYSOS'l'OYIO DE OLIVEIR.-\ - Poi,; não. 
O SR. !S.u.cA.DO -Fu .. ao- O equivoco do Juiz decorre d::~ facto 

tlelle querer applicar o caso especial uma lei de ordem geral, lei 
l!lap_plicavel pelos proprio:; termos da 1Coustituição. que manda 

·obsen·ar nas questÕ(S entre empregadores e etr.pregados as leis 
..:._~ociaes. Esses litigios deverão. pelo texto constitucional, s!r dirimi
. ~ dos• pela justiça do trabalho. 
·: O SR. CHRYSOS'flOMO nE OLI\'"ElR:\- AgTadec;o a V. 

·Ex. o· auxilio que presta á defe;;a que ia<;o dos syndicato:>. 
O que procuro dei.xar e\"idente é -que o meriti:-simo juiz Hih;:~, 

Carneiro não admitte -que os syndicatos tratem dos direitos dos seus 
syndicali.tados em juizo. 

Ora, sabemos que a .justiça do trabalho não tem r,<ld!res rara 
' f;u~r" ~ecutar seu julgamento; consequ~ntemente, fica mai:> un1a 

vez -demonstrado que e..'<iste um \·erdadeiro conflicto ent re a ju,;
. tiça _.c:~mmum e a do trabalho. Este é, exactamente, o moth·o que 
., nle :leva .a de nc\·o <~.ppellar pax-a a Camara. no sentido de :oe t·Jr
.. ·-nár 3.· juStiça do trabalho independente da ecmmum ou dar-se-lhe 
:-:-:po<iei!!S· p_ara -execução. 
:;:.:·:· ·p_;~a. · SA~CADO •FlLHO - Nã.n (Stou \cugt:: d: concordar com 
' ::y: .~_.cm que precisamos açerfdçoar o apparelhamento judiciar:io·· 
_;:que:·:concerne ao trabalho. ~ias esse conflicto não pode ~xistir 

..... ~ . ~ · 't • ... ·,-

<-~orq__ue_:;. ·. :-. . 
~~.:..;'-;:i9.:~- oQHRYOOSTO:~íO DE QLIVEIR.~ .- Estamos pro-
>.;Van4g :gue e.xiste.. - . · . · 
~::::~ .::~tQ:.~~it;-. S:Àl.CADO F1Llio - Infringindo a le i ... porque. deJ1-
~tt,~:··~·;l~~=·justiça federal não pode deixar de _cumprir as dec~sô-!.~ 
~;;dos""ttilíunaes . de trabalho. sem entrar no mento dessas dec•sõe;; 
§;d!'_~~f"§.~~~~~cm a propri~ lei que a Constin.ição manda applicar 
<;;D~~ueStces :do · trabalho . · 
~~~~Y~S:f?MO DE: OLI•\1-:EIR.~ -:- O que p;eten
~~lj~~~a~J~~~- ~<l -~rabalh~ tenha mats auton: nt::t, ou 
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que, não só julgue os -feitos como puna aquelles que são passiveis 
tic penalidade. 

Le,·antando esse protesto em nome dos trabalhadores, deixo 
feito o appello para que, quando Yier o projêê:to regulando perfei
tamente a. justiça do trabalho, a Camara o acceitt:, dando-lhe 
;q.-pn.1vaçãu. (ivluito bem. O orador é cwuprimantado). 

O SR . .PRESI'DENTE - Vou· levantar a ~essão, 'desig-.na.ndo 
p:.ra a de amanhã a seguinte . 

ORVE~! DO PIA 

. · Votac;ãó do requer~ento n. 150, ·de 1935, t_& legislaturª"- do 
Sr. Gomes .Ferraz, de informações sobre o cumprimento de obri
gações constitucionaes em r:elaçào a " ·.Amazon 'fe~egl_"aph Co!Dpa
r.y Limited" (discussão unica). 

2 . .' discussão do projecto n. 5~B, de 1935; 1.• legislatura, modi
ficando e ampliando certas disposições _ dos decretos numeros 
22.737, de 1933, e 23.835, de 1934, relativos i exportação de fru
cta~, com pareceres das ;Corwnissões de Agricultura e de F.inanças_ 
c Orçamento, com em~das, e novo parecer da Comm.issão de Fi-· 
nanças sobre o art. 4.~ -do projecto. 

2: discussão do projecto· n. 112, de 1934. concedendo o auxi-. 
lio dc 600:000$000 .i Policlinica Geral do Rio de. Janeiro, gara:· 
con;:trucção de edifício de sua séde; . _. 

Discussão unica do projecto n. 229, de 1935, t.• : . Iei'i~tá.'.:: .~ 
Litra, modificando e ampliando certas disposições dos _ .de-~- · 
para e..'\."trair a cêra de carnaúba; com parecer . da .Commis.., . 
sfto de Ag'ricultura com ~enda ao art 1." do projecto e· CC>Jl~ · 
trario .ás emendas offerecidas em 3. • . discussão . c parecer ~ da.:. 
Commissão de Fil1anc;as tambem contrario ás emendas em 3.• ··e_ 

. com emendas ao projecto. · · 
':l - ~·-

Disc~ssão unica. do parecer n. 20, de 1935, 1.• Iegisla~~r;:-~ 
manda11do archiva..r a representação da Camara Brasileira de-Com-'; 
mcrcio sobre o financiamento da e .. :\:portação de ló!.~4Hja ;..,.ê~rii;.-_ 
parecer da Commissão de Finanças ~oncordando com . o da -4e:::: 

_ .-\griculhtra. ;: . :~~:~,-k: 
· - -Discussão uni_ca do · parecer n.. 21. de ··1935, 1.~ .l~latur.af'~ 
mandando archivar a representa,ão da Camara -Brasil~ira .de-~CÕiii-~
mercio sobre a situação da. laranja 1105 mercados ingJ~~_,:;-;,si§ 

Levam~-s~ a .SeSsjo ás 16 horas. :. ·:~~:ifdf 
;': ~-~rt·~t~~ 

- -: ;: ,.. ~";~::..r· ·- -·~~:7§...; 
•' - .... . -:' .. f r\ ./iJ .,.~1,.;1-..Ji 

. - ~ - . : ·_<:]f(i:~&~ 
~IM DO 1!. VOL~ : ... :--:2{"~:;'r.-1frS~ 
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Secrdaria ele Y.:stado 

(S. 1::. N. A.) 

(Dw<lo n . 2J.9i'9, de 8 de M••w ~. 19J4) 

Pe..'U0.1l 

[ - P~l Pcnnancme 

Oistribuidu ao Thuouro Nacional. 

C.ahinri~ 1ln :\lfnl$tro (C. lf.) 

I. Ministro de E.,tado ( nncimc.ntos) 

Ord. 

Z. I J<trOiarfo • . .•.•..... • . ..... .• . •• ... 
I ch.Ce dt: «"alJinet~ ................... . 
2 offh~ift~ de ~:ahinctc ...... .. ... . .. . . 

Crat 

30:000$ 
30:000$ 
24:000$ 

Total 

30:000$ 
30 :000$ 
4R:OOO$ 

3. Direclolia <le "-'•""li"'''" e Conlabilfdode (D . 1!. C.): 
(Art. 7: d.1 T•hell• I h - Ror:ulamento approvaclo p<lo de<:rtiO n. 2J.979, 

de 8 <le Março <le 1934). 

I director . . ....................... .. 
4 <h ela <le O<t<;~o .................... . 

lO primeiros offlduJ .. ..... ...... , ..• 
I S ••guntlo& ofllci•u ................ .. 
40 terceiros officint$ •...........••••. . 
I P.1KO<lor . ....................... , , 
I ahnoxarilo ~oral ................. .. 
2 llei-J ttr p.1gattnr . ... , •. , • , ••••••••• •• 
I arch ivi111 ........... •• . ••• .• • ..•.• 
1· aux iliar-protoc.olliat;a • . ••• , • , , , • , • , 
f ou~ilfar-orchivista .....•...•.••••. 
I :lUXiliar.-alntoxarife •• . , ••••• , •• , , • 
1\ tlor~~lngn~h..- • . ................. .. 
1 ,.conhnuu . . ...... • ...•..... . ........ 
~ Sti'Ytlllts o , o o o , , , o , o o o o , o o o • , , o o , , o 

Gntifica<;io de: runcc;io :ao furKcionario 
que servir de seci-t-tario do di rec.tor . . 

C':ratlf lnçtlo dt: (una;!n :ao (uncdon:~.rln 
qut- knir d~ ~scrino d."\ PJ;pdoria • . 

Quehru ao popdor e fiei• ............ . 

;~.:.:~~~... i:. 
,4 . • l ' J)il ~10! i:t ~ l»tati6,ÍU de r•rodu.;~lo ( 0, 

24:000$ 
16:000$ 
12:800$ 
9:600$ 
7 :200$ 

12:800$ 
12:000$ 
7:200$ 
7:~ 
5:600$ 
5:600$ 
5:600$ 
4:800$ 
5:120$ 
3:600$ 

E. 1'. ) : 

12:000$ 
8:000$ 
6:400$ 
~:800$ 
3:600$ 
6:400$ 
6:00.4 
:1:000$ 
J~ 
3:800$ 
2:800$ 
2:800$ 
2>100$ 
1 :560$ 
I :800$ 

3 .GOO$ 

I :200$ 

(Art. 11~ • . 12:, labcll• I c- Rttrttl•mento appro•·ado pelo li«relu 11 . 

. de 8 de Mnr~o de 19J4) • 
. 't: . 
1 ll•rec19r .......................... . 
~. :.~l~ttn\u chdt-t . . ........... ~ .... .. 
4 "''i~lt>nlti o o , ••••••••• • 

I C"arlogra )lho • o • o o ••••••••••••••••••• 

I hi~liothc.'Ario . , ..... .. .... ........ .. 
;l auxltiuu clç r.triOf::r:IJlhn .•.• o • • ••• ••• 

3 apuracfo•·•• . . .... . .... ......... .. .. 
1 phntn·;t r:t\'atlor •.••••• o •••• • o . o ••••• 

6 1tuxilia1 es apurJ.dure:ii . . •• •. ••• •• •••• • 
~ ouxiti~:~res dt{tnhistn~ o , o • • ••••••••••• 

I ~:ravador ....•.•..• .. o • • o • ••• •• • , • • 

I i1npreJSOr . • •• ...•. ••• • ••• • • .•••• . • 
~ "u~illarf"~ am:mnttues de: 1." da~se • • •• • • 
1 aux1l11t de bibliothf'(";; . 

Et auxiliares am:tlnucmscs ti~ 246. cla.sSt' .... 
1 tOtltinun ••• o ••• • •• ••••••• • ••• ••• ••• 

S atrvt!ntc.t •.... ... • • o •• o •••••••• • • • • 

Caalifi"•ç4o de func.c:;io ao func.e.iouario 
que servir de: )a."fttar io do direc;tor •• 

Projecto n. 101-A P•l:· 196 - I 

24:000$ 
16:000$ 
12 :11()0$ 
12:800$ 
9:600$ 
9:600$ 
9:600$ 
8:000$ 
7 :200$ 
7:100$ 
~ :600$ 
s~ 
5:600$ 
~ :1!00$ 
4:800$ 
5:120$ 
3:600$ 

12:000$ 
8:000$ 
~:400$ 

6 :4001' 
4 :800$ 
4:800$ 
4 :1lOO$ 
4.0001-
~:MO.$ 
J :600$' 
2:800$ 
2:1!00$ 
2:800$ 
2:-100$ 
2 :400$ 
2 :SM$ 
I :800$ 

3:600$ 

.'6:000$ 
24:000$ 
19:~ 
H :-400$ 
10:800$ 
19:200$ 
18:000$ 
10<1!110$ 
101800$ 
8:400$ 
8:400$ 
~"'00$ 
7:200$ 
7~ 
.1:~00$ 

J :WO$ 

I :200$ 
2:-100$ 

23.979, 

31};000$ 
24 :01!0$ 
19:2011$ 
JQ :>00$ 
14:400$ 
14:400$ 
lhiOO$ 
12:()()0$ 
IO:liOO$ 
10:1!00$ 
P:400$ 
8:-100$ 
8:400$ 
7 :200$ 
7:200$ 
7:1\M$ 
5:400$ 

3~ 

( " •r•l) ( l'npef) 

72:000$ 

_108:000$. 

180.000$ 

.16:000$ 
!l6:000$ 

192:000$ 
216:000$ 
:li():IJtiOi 
1?:200; 
18:000$ 
21:600$ 
IO·Mn$ 
8 :~ 

8:40Qi 
8:400$ 

S7 :600$ 
7:fM$ 

17:000$ 

3~ 

I :200$ 
2:4110$ 

Jó:OOO$ 
110 :000$ 
76.1l00$ 
19:200$ 
· ~ •400$ 
-1.1:2110$ 
72:000$ 
12:000$ 
64.8()()$ 
54:0011$ 

R--100$ 
8 :400$ 
67:~ 

.~ :200$ 
·" :6()0$ 
7:680$ 

n-ono;; 

3:600$ 

699 :480$ 

TQtal por coR· 
5iguoçii<s ' 
(l'>l>tl) '-1-

·. 
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!Jf~! .. da~ s~b15o.111if!1~çõea ~ N.:ttutt"'' li~ t.J..-•vcsa 
•.'{'lf)~i.\'l'll; ; l,, ., •. 
Orj-;aqlfi\Çãu ~~ D.C<$& da 1l'rooucçAo· (O. O. b. I'. ) : 
q[J~bfll•' ( ' do: rtgulai!tt nto approv~ifo, pelo decreto n. 

•.'• ,e ~·.l•!{i; ~te,~YJ'I). : • 

~.;,"l~ j , or~(o;·":~ :: . . .'.' ..... :.............. .24:~ 
• 1·', 3~~~s!~t'IJ,.I_rs. chefe~ . .....•..• •.•• ,.... JG:OOO$ . ~ ·~fuli·· . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. l l :!IOUf 

1 ' 4 5Ub-ài'lf~tenlu . . .. . .. . . . . . . . .. . .. .. 10:400$ 
.1 ajud.1htc.i . . ....................... , 8:000$ 
I .:uan.la·lh·ros . . . . . • . . • . • . . . . . . . . • • • • 7:200$ 
2 anlõtnl,e.n.ses . . , • , • , , , , , , , , , • , •••• , , , 7 :lO<>'$ 
"1 corrt-niÍ,In~: .........• , ••••••• , • , . • . 6:400$ 
2 nu~1Har .. ·i ttm1nmtn~ • . .•. ..••..•..• ;t:t;.OO$ 
4 d•<I)'IUJ<mvh"" . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 :MO$ 
I cnnrinun . . . .. .. . .. . .. .. .. . .. 5:12Qi: 
J ot-n-•nl« . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 3 :~ 
Gr.uifir-.s~5o fll· fmlc(iO ~o (unccionarío 

qu~ ~tf\•ir dt ~"(rtli\rio ~1o dir\."ttor, • 

6. l 'orlana tI'.): 

ll:OOO$ 
R~ 
6:100~ 
~:200~ 
4:000$ 
.1:11110$ 
.l:~ 
.1:100$ 
1:800$ 
l:400$ 
l;.Só()$ 
I :80()$ 

.1:~ 

ZJ.9i9, 

36~ 
l 4 :OUO$ 
19:200$ 
l:í:600$ 
12 :OO'l$ 
lO :JlOO$ 
lU:~~ 
9:600$ 
8:400$ 
7.:100$ 
7:680$ 
5:-WO$ 

.l :(.00~ 

(:\rt. 176, lõth4:lla I e rf1:u1.·uncnto a1tvrovnUu vt'lo th:cr~co n. !.L9iCJ, d~ R d~ 
).lm~u clr J9.14). 

I pórteiro .. · ........................ . 
I J'irotocolli~t :t :trchi\·i:H:t • . ...•..• , .•• , 
.l conliuuos • • , •• , •• , , •••••.....•.•••• 

' !. c:orrrfns .. , ... .. . ... . 
1 ('1.-('frid.;;t:t . . .. .. .... . ........... . 
2 rnotori$la.s . . •.•...•.•.•.•.•• , •••• •• 
2 11!tcnsorist"~ • . ..•....... ..........• 
5 Mr\'tntts • • •.• , •••••. , ••.••• , .• ••• • 
I ajudantt" d;a murori.UIBi ............ . 

8:000$ 
4 :llOO$ 
.;:IZO$ 
5:110$ 
~ :l!UO~ 
4 :8001' 
J:GOO$ 
J :~ 
.l ·roOO$ 

Tvt~l \lu Jll.')>ú'lll IJt:rrnMrrcutc ... ........................ .. ... . ... .... . . 

(Art. 7.' ~o ~ecroto n. IS.OSS. dt 27 de Jnnciro de 19Zll)'. 

Distribuitlu á Dirrc:toria ele! Exprdieme e <.. ... atHAblllchHie da Secrct:tri:l d~ Estado 
du• ~t'gociO$ tla AgriC'uhnr:t tY::t~ndori:t): 

7. l':ua pas;:oum:uto de .N mrnsu1ishu.. n~~cssuritu nos ~t:r\'i(os dn Dirc<:tori:\ d~· l~x
pcdjcntc c Contabilidad~. com a rt1nunerado mens.1l maxi1ua dC' (~., ...••. 

8. Pafa p;te-o~mento de .fZ UICU$Rii Si õ1$ necessarios tiOS 5en·i~os du ~tt;õt!l ltthnil':'l,; 
cln O lrectnrla tlc' R~HUI.!ulr~ tl:t. Prntl~t;~n. lhHii:Hta :t ft'lltnn~ra~ão m(Utal :to 
11UlXÍI1lO de 700$000 .. , •..•. , , ..... , , . , .•••.• • , .• , , •••• , .. , , . , , .. , , , , , , , , , , 

Y. l'ara pag~munto fte u~n ch•r• do offieinn com o (.11nrio meus..'ll de I :OOC}$ e ~~~ 
M . opctori.,, mtn:"oQii:;to!' nCC'e$$tlrio:; nM :-:ervi<;N ciM; offidnns typoJ...~"Phicõ\.:~ c 
lyt~iiphk•$ d~. Dir«:orin de 1\stMisticn da f'roclucçõo. lintit:ula " rcnnm<•r•~Ãn 

·m~11J.\ quanlo õloi uhimos ao nl.1:dmo de 700$000 •••.•...•.............•...... 

-- ~ ·li:;-5~~:-
. . ' 

tO. Pu a Pa~:tnK'nto tle 20 in.s1;ec1ort-5 de l~tatist Ícôl n~ l~sln,los. ela Oir.x.lori" ''"' 
E')tt~.(i~tli\:a Üie Pruducc;!\.n. com a re.num~r:l~lo limi tnd;1 an maximo clr 500$000 .... 

Dislribuiciu" á Uirt."Cioril1 de l~x~dicntc, t.• t'oulabilid;ulc da Se\'rt.•tnri.1 cli.• ~~~t:u1o 
doJ Negoeios cL1 ,\gri<-uhura (PHs:acioria): 

11. Pari\ pag-a .. u:nto de I in :;P«tor, a I :600$ tncn$.u:$ r I iiUf)a!lor uju•l.mt\', n I .()())$ 
lllt"tt-.a~:~ ~ mai~ ~ mc:H:oõalisl3s ;uJmiUidu~ par.l us ~n·i\;o~ dr Jlrupotg;mda do cu
o pt r.ith·iut:o , orfPuin-.;~:.~ cooper:ati\'ist:u e r~~pect h·a tis~.·aliraç:io no Districto 
l•~edeoV e nos í~:st~du~. A cargo cl" l>irt>clot'itt de Org:lnh!:t.;ão e Dt-h.·~" c\;, l'ro
du('ç5o:· litnÚ;cla :, ,r.:nluntritçi•o mtn:-:tl ,tos ultimo~ :10 11\.u:imo ,J ... 90()..~ . ••• . • .. 

.................... , ... ..... ... . 
111 - Ui.,ari"l!· :cjud;~ ;; de cu.cCo e l{r:.tliu;:u;ckjl; r~g-uiAtut'UIMti 

Distrilmido ~ Dift\' 'Odol ele E).Pa.licn tc e C!JoniAIJilid:ulc: d<t s~rtt~rii\ ele t::~l :.tllo 
dos ~t'gnc!os d:t ,\gricuhur;l (T)õtl,'õlduri:t ) : 

ll. Par'3 ~1ag-.m~uo de> gr.1t1fic:u;ão ao 1~oal \!m "rd<:o uo G:tbinetc elo Sr. :\linis· 
1t o. fixado tm 800$000 IIH~_n:t.ftes o ntn,:into dt eadn n:umnernç5o •.........•.•.• . 

IJ. I'Mil pagatuento d.: di~ rias. pur :.<f\•iços (l,rt\ das fe.$Pt:td\'ô\S 6êdt$, õ\O pc_uoal pcr-
1110111tCntc t cou tra~:lado r»tnt I"'XIuneuto de ajmL1 de \'usto ao pesso.1l J~erm:\ucute 

Proj<elo n. 101-A- l'•g. 196- ~ 

Fixa 

.16 :()0()$ 
72~ 
76 :t!OO$ 
6l:41X~ 

.16:000$ 
IU:KOOS 
21:600$ 
19:200$ 
16:800$ 
l~:KOOS 
7:680$ 

16:200S 

3:600$ 

~117:~ 

11:000$ 
7 :200$ 

2.1:<MOS 
lõ :JOO$ 
i:lOO$ 

14:400$ 
10:800$ 
21:000$ 
5:..00;-i 

t!NOO$ 

!...IM:tl40$ 

Vo.r{nvd 

t t•npct) 

IZO:OOO::l 

IMI :200$ 

Lnl:~ms 

(>6 :000$ 

~00 .000$ 

970 :flUO~ 

Tot •• 11J\II \VQ
:\if:III\~Ô,:j4 
~ t'nl,.l) 
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.:~ .. ~ .. ·r''\ .. . ,. . 
~"Síl f :':,\~'•o.l'i~op~~' 1•• Íttb~~J[&'fil(Mt- Noturna da d6pe» 
~Pt~ ~i't~ f , Jf.,~l ''t ~, ... ~.;'•• ... , I o 

f'\~ . - ~lrictorlaldc(J>x~doeilte e Conlabilidade, lnduth"' ... decorrentes doo .. ,.,ç .. 
!lfffi~~ ~,e.,~is~IIJ.ã~Ao,d~~'i~~#veb'f)or ,6cn' pu,bllcos a que st rdcre'o nrt. 14, ali 
,.t:• .. l~;',i·tdn ,reg\JJR).I!e.dt~,. · •••• : ••••.. t1 •..• , .••.•...•.. ,, •....•• , ... ,., .•• •••• 
·~·1 .. ~ ar'\ p3gn.me1\tÕ de dlarlas, por !tervh;bJ f6rn das resp«tlvas sédts, ao pessoal lit'f• 
,· ~ '',iiant~lte 'e c:ontrnctado c para pagamento de Rjudas tle fUJto ao pessoal ~ruu\ntnlt 

: ! da ~ Oircc(nria de F.thHbtiu d:\ Producc;Ão •••.. : . . , ...•. , •••• , ••. , .. , .•.• , • , • 
, ts. P~ra vaK-'IIIrnto de di.ui.-as. por .servicos fóra du rcJpcctiV'fts lédc.s, ao pcuoal pc~ 

, manente e contructado s: para pa~amento tle ajudou de cus-to ao pessoal perman~ntc 
da Olrectorlft de Orf:'anb .. :u;Ao e Od~ d:.. Proclucc;Ao ......................... . 

16. J'nra pagamento de gratlfícaçck. por Krvi~OJ c.xtr!'lordin;~~rios prt$tAdOt An C.:..
bintte ~J ~fini.stro, •rUes e dcpoi!õ das hora r= do expediente pdoa: M.dylogr;,phoa, 
p.-otcxolli•tas-J.rchi\iitu, continuo.' corrcio,j c acn-cntc.s ali dcstaCRd03, bem como 
peJos asc:cnsori'-lílS, mutorista) ajuc.lanlc:$ c um HfVCI\\c da por1ario\, mediante :\U· 
toritatlo rr•vi• do ~Uni" ri) - . . - . . . . . . . .......... ......... . ............. . 

Jí' . .Para JXlJ'=UIICIIIO de gTAh(rc~ç6cs por StfV"j:Oi tXtraordinariOS J"'rtst;lflo$ (/Ira tfJC 
horas de •~J><di<•ne, ptlo pesso;~l da Uirertoria de I•:Xpedoeootc e Contobilodade, 
mediante 1\tttorir.açfta do };linistTO c da rratiiÍc-lu;Ao clt 200$000 me:ns.,es i'\0 dacty· 
lograJihO ttuc scn·ir no Gabine~e do Dirtdor .. ... , .....•......•.... , .. , ..... . 

I V - Aun1li01 thveno• 

Distrihuidu no 11I<>Ouro Narionol: 

18. Auxilio p;t.m fardamento de G continuos, 2 curreios, 1 t1«tridsl~1 2 motorl.sutc. 2 
ft»et:11JOri:.tu. I njmlnnte de motori~, e li' cenotnlu a r:u...~o de ~ o.nnu:ter 
pr.ua c:ad:t um, p;agos t:m prt:st:u;tks seme.straes c auxilio para conducç:í.o de 2 car· 
rcios. a nr:io de 90$000 niC11Sit6 ~ra ad;l um ................ ............... . 

Total d• dupeu •·ari>vd de peuo:tl 

"l'nrAl rt,, cnmilgnaç.'in "Pessoal " 

uàlatcrial" 

vabinele do Allnislro 

I . :.Jobiliario c acct.).)Ut ius .•.. ••..•••••••••..•..•.•......••...••.. 
2. Muhinu ,lfo ~~""''"'· d~ t'.JIIIculo.r e nutros :trtigo,t de t'Kriptvriu ..•• 
3. Ln·ros de: bibllotheca c: rrvistu .. .. ~ ...................... ...... . 

Oirt.:\!toriA de F_<tpc.dinuc r Contnbilida.dc: c Portnria 

6:000$ 
(i.OOO$ 
3:000$ 

. 4. ).lobiliari~ e RI!C~i'foQrÍ('Ic . • • ••••••••••••••••• , •• , • , • , •••••••• , , •• , , , , • 

,;, ;\l3china4 cJe e'crcwer, de calcul~tr c outros llli'lleri:tt'\ de e..~trltuorio ...••.•....•.• 

Dircctorb. de J·:..~~.tlUÍ:6lÍl'U tia Jlrodncçi\o 

6. Mobilia rio e aetHJOtlos ...................................... . 
7. Abchin~• de. esc.rc,·er r c-afntlu t owrm :urlgos de escriptorio .•..•. 

. 8. Acquisiçio de livros e revistu ............. -- .................•. 
~,' M~chil~). rc(fo\I,~Ut.A~ e acceuorios pftf'G oHic.iuu t~pognplucaJ, ly-

- tograpiHtõlw t •le C'uudcrn~c;lo •••••••.•••...•.•.•••••••••••.••. , 
10. •Apparelbo.oc e.. utenJilios para labo~";~torios c.inematQC1'aphicos c photo. 

graphlcos . . •..•.. . . •. ....... -................ . •............ 

Dir«.tori:1 de Orcw,ui,.oc;llo c Dcft"'..o cL1 J'rodu('t;ào 
i 

J I. ~[obiliario c n«t.5SOrios . . .....•••••••••••••.• , ...••.. . ... ..... 
U. M:tchinõli dtt escr~vcr t uu1ro~ ~r•ign~ dc- r:~t.rlptorlu •.••.•••••••• ,. 

,Toutl do nutlcrinl t.crn"'nt'nte •. , ••• • • .••........•... ~ ..... 

l i - Mn.teria1 t.k: conMtn'k> ou ik: tr;msformnc;:\u 

C.binete do ~lini~ro: 

13. Art1gos de- t'Xponlientc •.•.•.....•.••••....•..... • •.••..••••.•••• 
14 . Artigos de illumtnac;lo, ando e h)·gic.ue ......................... . 
J5. Combu!>th,ti~. lu~rrfic:a11t~s ,. t\t'U.c.-w\rlnl p:u:t nuttmlUl't:.Í:J R M."Tvic;u 

do Gabinete tio ~lilllltro . . . .. .. . . . . ... - ............ . 

Direrturla dr l•:xloccliooolc o Cuool~hilidoole : 

16. Arti.:o:~ •h: eKpectitnte .... . , ........•... ....•...... ............ 
17. ArlilfOS dt illun•in•~~o. osseio • hygien~ •••.••...••••••••••• _ •• _ .. 

l'rOJ«lo n IOt .• A - l'ag. 196 - 3 

s :000$ 
25:000$ 
20:000$ 

40:000$ 

10:<:00$ 

5:000$ 
15:000$ 

7~ 
3:000$ 

20:000$ 

30:000$ 
5:000$ 

. ....... V:a..-i:...vol 'fot'ô\1 \tUf CO.\ 

(PaJ><I) (l'apcl) 
••cnac;õn 
( I'•J><I) 

80:000$ 

30:\JOO$ 

70 :000$ 

z.;_:OOO$ 

15 :000$ 

.. 

11 :760$ 
,. 

t .2AJ:760$ 

2.J(o0 :1).1()$ l.:l-13:7~ 

3. 60J :800$UOO 

15:000; 

., 

100:000$ 

180:000$ 
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Numeros dr~..:S suh-ron!õÍ~11:u,:t1rs -- Nahurt.t da despesa 

l;)irector i ~ dt Estatística da Produ<çiio : 
1!!. Artigos de c:<pecl i cnl~ e dcsenhn ............. : . ............... . 
19. Artigos yara itlumin:u;!to, a~;~io t hy:irnc ........ ... .... ... ..... . 
20. ~fah:rial 11a rot lrahalhu~ t~·ltuJ..:Iit)lhh:u~ t• lytugr.tpllit:u."i c dt• ~nl·a· 

dcrn:tç3o •...•.....•....•.......... .. ...•........•........... 
21. i\tah:rhtl pa1'a trah;t\hos cim:ntillu~-:n•l'hic:u!t c pliOIOijrnphicus 

DirC'{':loria dr: Organi'l.m;fio r De:(esa 1la Produc.;;rm : 

U . .. \nil{os tlc c:<pcdienlc .•.•....•..••.....•..••...•......•..•. ..•. 
2J. Ar tigos p.ua ilhunin:tçao. assdo r hygiene •.. . .....•. •. •..•.. .. •. 

25 :OOCI$ 
5 :000~ 

7~:000~ 
~=000~ 

15:000$ 
5:000$ 

Total do lllitterinl tlc consumo ...................................... . 

(';ahint!U: do Ministro: 

24. Luz t: t'11crgi:1 dectrica. l{it7., tlr.s(H"Z.as rrh~llhnnira' ~~ wlrt.~raphirn!l\ . ... 
;~S. Concerto e conserva~:io dos aulomol•eis n servi~o do t:nhintlc do 

i\ linistro . . . ................................. . ........... . .. . 
26. Desprzas miud:os ~ de promplo pa~nmento ....................... . 

Dircdoria de l·:xpe(hente c Cuntnhihdade: 

27. Desp<1.as do illumiuaç~o. fon;.1 motriz, sen•iços telephoniros e te-
1,g:atlhico., . . ....................................... . ....... . 

28. Concerto c cnuscrr:tçiio do material permanente .. , . • .. . , . . • , • , . • , , 
2!-). Trnnst>Orlc tle po:<so~o1 c material ............................... . 
30. 0CSJ>C'1.3S miutla< e tle promptu I"J:ô"'enlo ........... • . . .. ........ 

Direclorin de E.s l:tlislica da Producç5o: 

31. Luz, ener~:ia clcctrica. ga7., dcsp!.!zas telt.phonicas e telegrnphlcns ... . 
32. Tr;msportt! de J'k.'s.soal '.! malel'ial .... . ...... . ................... . 
.U. Concerto c const'n·:u;no do material pc:rmancntc, wclu.sive o d;ls of. 

lidna$ lypographic;<s c l )' I O~raphicas . .•. ......... " .•.. . ........ 
34. Drsp<zas mimlas c t.lc prmtot>ln pagamento ................ . ...... . 
35 . De~pez~s GOtl lrctcluat~ ~0111 os sc-1 rkus ut~c~utiGos ( llollerilh) fJ141a 

a Directori:t tlr l'.:<lalislic;o ola t>ro<lucç;íu ........•......• .•.... . . 

Dirfctoria d~ Organi~~u;5.o ~ Ddes:t th• Prod.ucç:\o: 

367~ Lti.z:, ·tnergia electricll, ~a~. (1CS JICZôt~ telephouicas e telegra.phieal\ ... . 
, 37. TrAnsporte (le pc"o31 c material ............. .... .............. . 

38 . Cot\Ctrto e constn•açio do m:ttcrhd pernmnente ................. . 
39. P<!ptUIS miud~s e de t>rompto pa,1:;unen1o ...• ... .....•.... .•• .... 

~:>"'?ifv'...C' 

111 ~KKl~ 

20:000$ 
10:000~ 

ltl:OOO$ 
5:000$ 

15:000$ 
20:000~ 

IS:UOO~ 
10:~ 

11'1:000$ 
1:?:000~ 

120 :OOIJ;'i 

!1:00}$ 
15:000$ 
5:000$ 

10:000$ 

Tolnl de uil'crs:t:< dcjt><r.as .................. . .................. , . , •. 

'!'ot•l ele conjifltoaçiio ''~lnt<l'ial" ..... ..... ........ ................. . 

l'cs:-nfll .. . .. , . .. . .• ... . 
Mi1t('rinl ...•.... · .....• 

2. J6U :U4U$OUO 1.24.1 :7(~1$000 
6iJ:OOO.~ 

.......... 

.......... 

. ......... 

.U~l3 :Koo$lMIO 
1\7] :000$1100 

l . 360 :040$000 1.916 :iliO~OOO 4 . 276 :1!011$000 

l'rujcclu n. 101-,\ -- 1'aJ:. 196- ·1 

Vnti~vel 

( l'npel ) 

JOS :000$ 

20:000$ 

190:000$ 

10:000$ 

50:000$ 

175 :000$ 

303:000$ 

Total por con
aignações 
( l'a11d) 

67.l :009$0no 

-t . 271i:HCIO~l 
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·. \.;, . N.2 

Rtdija-so oosim a v••lm 2.• : 

, . Verba 2.' 

D<JIIIrtamtnto Nacional do l'rodur~o· Minunl 

(0. N. P. M.) 

( DI'<r<to u. 2J.!I7'J, <I<~ ti• ,\tn"o de IYJ.I) 

(O.G. 1'. ~!.) 

•) Gubin<tetlo Uire<tort;..-,1 : ({;,O. C.) 

Onl. CrM. 

I . I chrectOf' S{t-r:t.l (com) 
I r.uxiHnr tk ;:-:abautte (t"'m) •••••• , ••••• 
I '<Jcr. <lAdylogrnpho vom) ........ - .. . 
J a':r.h.ceute jurKlico . . ......... . .... .. . 
I hlhllnthrcarln . . ............... , , , .. 
I protocollista . . . . .. . .. . . , • , . . . 
1 :.uu:iliar de bihl•othn·n .•..•.• , • • • • •... 
1 rnotoristu , . . • , . , •.................. 

16 :000$ 
G :~ 
4:000$ 
4 :OOI)l: 
4:000$ 

b) S"·çAo de r-;,,,,._,Jiclll<· c Conl•bili<L,do. (S. E. C.) 

2. I ch•C'fc cJ.: •ccc;ão •.... , ••..•..•••••.... 
2 prin~ims ucripturarios . . ...• , .. , .. , 
4 ~glmtJus eliCtÍ)JIUI"IiO~ , , , , , , , . , ,, , , , 
R tfr~f:lroJ t~crl(Jturnrlc,s •.....•..• , .. , , 

17 ('t('r('vtnl('C: t!:•u·l ylnt;rnJlhO.IIIIi •••• .•••••• 

<) rM..ria (1' .) 

l. I JIOttC'ifl\ •• .• •• • ••••• • •••• • • • •••••• 
'l contnt\~> . . • , • . • , . . • . . . .•.••• , •• 
J !>t'rvenrt& • • •••••••••••••••••••••• •• 

16:000$ 
l i :200$ 
8:000$ 
6.~00$ 
4:000$ 

s :000$ 
J :200$ 
?.·4M~ 

4A :000$ 
4 :800$ 
2:~ 
8:000$ 
3 :200$ 
2:000$ 
2 0000$ 
2-ilnn$ 

R:OOO$ 
5:600$ 
4:000$ 
3:200$ 
2:000$ 

2:800$ 
1.(,000 
I :200$ 

l .:ahnr;unrJo Cnural tb f'nMhK'tr;itu ~lint(a) ( 1 •• C. P. ~1.) 

.f , I clirct<lor com} • . .•••• 
2 a~istt'ntcs dtt-C.,!ii • • ........ .. o . o •• o . 

S auiJtmu:• .. ... ............•...... . 
8 >ul>-a»i>lcnt~ ......... ........... .. 
1 nwot2nlrn n~ririib ... . . . ••....•...... 
I c.oon.....-ador <!é L>hnt:uorlo • ••••••••• •• 
I prrpandor de a.neo~otns . . •.... . ..... . 
5 KrY'mlt'S. o · •••• •·•············· · · · 

16:000S 
11:800$ 
10 :-100$ 
6>100$ 
UOO$ 
3:200;' 
2:~ 

36:000$ 
R:OOO$ 
r. :-1110$ 
; :-'00$ 
3:100$ 
2:-100;: 
1 :(~ 
I :200$ 

Stn•it;o .~ Ji'ou~nlo tia Pnxlu«Ãn li inc:rn1 l S . F. P . :\1.) 

$. I direttor (com) ... .......... . . . 
4 a-SJi-.lcnte:c chcre~ ....•.••• •.•....... • 

12 auistcnh~s ••.••••••..•••.••• . •••... 
10 snh-:a~istrncrs . • .••• , • • • .••.••..... 
2 oUiciat't d~ r4'r,h.un de mimu •.••••.. 
1 df'ttnhitl~ . . . ...... . 
..., njurlantr~ o ••••• o. o ••• o ••••• ••••••• • 

3 ~ut...aj tuhtHC'~ • • • . . • • • .••••• , •••.•• 
2 auxil i~1 C') • • •••••••••••••••••••••••• 

I ~1<"._1"1''f'IM do matr1 i;al o o , •••• , •••••• 

I IUtt:lOIW 
4 ~rvcnte.~ . . ... o • , ••••• • •••• •••••••• 

l'rojecto n lnt·A - l'"C· 196- S 

16:000$ 
11 :1!00$ 
10 :~ 
9:600$ 
9:600$ 
K:OOO$ 
r.-~00$ 

4 :800$ 
6:~00$ 
6.400$ 
2:400$ 

3lí :000$ 
R•OOCI$ 
6 :400$ 
5:200$ 
4:800$ 
4:800$ 
4 :000$ 
3:200$ 
2:400$ 
3 :~ 
3:200$ 
1:~ 

- ~. 

~ 

T~t~l 

4R:OOO$ 
4 :800l' 
2:4(10$ 
2~ :000$ 
9:(.()0$ 
6:000$ 
6:000$ 
ti-llOO$ 

24 :000$ 
16:800$ 
12:000$ 9= 6. 

8:~00$ 
~ :AOO$ 
3:000$ 

36.000$ 
2~:000$ 
19 :200,< 
IS:(,Q()$ 
II;()(Ml$ 
7:200$ 
4:~ 
J :fffl$ 

Jli:OOO$ 
24 :000$ 
19:200$ 
15:600$ 
11:100$ 
14:400$ 
12 :000$ 
9:600$ 
7:200$ 
9:600$ 
9:(,00$ 
~,(AJO$ 

FiNft 

(1':.,.1) 

4&:000$ 
4:~ 
2:400$ 
2~ :000$ 
9:600$ 
6:000$ 
00000$ 
(, •MO:$ 

106:800$ 

2~ :000$ 
33:600$ 
~g= 
76: 

102:000$ 

2M:400~ 

8~ 
9:GOO$ 

lO :f.OO$ 

28:?.00$ 

Jli:OOOJ 
<lt\-0(1(}$ 

2.lO :400$ 
IS6 :000$ 
:!Jt :800$ 
14 .400$ 
4R :000$ 
21! :ROO$ 
14:-100$ 
9~ 
9 :600$ 

14 :400$ 

6.%:400$ 

Vftrin~ct Totnl por con· 

(l'apel) 
Sil.'ll~(üts 
( l'opel) 
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,. ' 
~ ... .· .. 

. Numrrn!l da" sull-eon~ign~~~s - Na tut'tU•tl" tlesptSA . . 
· Sc: rviçn de A~n~s: (S. A . ) 

6. I dírr.ctu r (rom) . ~ --· .. ~ ........ . 
4 nssistC"ntc, L"hc-ic:.1 ..•• • . • • •••• , •• , ••• , 

11 :1Mis.te:•tes . • ......... .............. . 
3 fK'rilo.s cmu:ulorc.Jf . . . . • .. .•.•.•. .. . .• 

1-4 suh-aui~tcntu • . . ................ .. 
I dcs~nhista c:lf"Jographo . .. .... . ...... . 
1 olíici:d do rc~ip;tn) tlc XJ{u:u~: , , ••• • , , • , 
2 fl~:.enhi~tn:; . • .. . .. •• •..•...• • .•••••• 
ti njutl:uuc~ .. ........ ...........• , .•. 
7 ~.ub-aju\htutt:~ . • .... , •. • •...• . .....• 
l l'llt.."ilTrCJ.'i!tiU tfr! ll&lfl'rial • . , . . • • • , • _ •• , 
2 :tuxili~u·c:"' dl! clc:scuhiPià . • •••... , , , . . , 
7 atL.'( il iart:s. .............. • ...... •. •.. 
5 rakuliJtas ,le 1.' da~~ . ., . ........ . .• . 
8 ll.itlculi:-.hn. ti~ l: d il:oo.S..: • , •••••••••••••• 
1 mrn~1p:rlrn 
4 scr\•cnles . . . ......••. .. . , . . ..•..••. 

Ord. Crnt. 

36:000$ 
l(dJOO~ 8:1~ 
12:800$ 6:400S 
12:800>i 6:400$ 
lO :-100$ 5:200$ 
9:(.00~ 4 :SOO$ 
~:OOU:S 4 :l<OO$ 
ll:OOO$ HX~ 
S:OOO$ 4:000$ 
6:400$ 
11:4~ 

3:200$ 
J :100$ 

5:601)$ 2:!!(~ 
4:ROO$ 2:400$ 
4:000$ 2:~·· 
.1:200$ I :(100(1 
2 :JI)II$ I :.?110$ 
:l;~ll0l' l ::tl~ 

~n·it;o G~o1ogl('_o t> ).Jin~rnlogkn: ( S . C. :\1.) 

i. I tfirector ...• · ... ............••• . .... 
4 nss.Ístt:ntes crdes . . ................. . 
9 a~si~tcntc::eo . • , , ••..•••••••• , • .• , , , , , 
I l.õlrrngm phn . . .... .........•••.•.. 
9 sub~a.ssist~ul6 . . ....... .. .. . .•..... 
2 c.fesenhist:es • • ••• .• •••••• •..•••. •• ••• 
3 su\-ajmhnlu , . . .......... .. .... .. . 
I cucou l'~:ulu dc- nntl~• iu1 •••••• • • •• , . , • 
2 moxlllnr~s (),• d~<~nhlstA .......... .... . 
S srrvcute~t . . 1 • •• •• • •••• •• •••••• • •••• 

24:000$ 
16:000$ 
12:800$ 
ll :MO!. 
10:~ 
H :OOIJl> 
6:400$ 
ú:400S 
5:600$ 
2:4~ 

12:000$ 
8:000$ 
6:400$ 
11 ·4~ 
5 :.?00$ 
4:000$ 
3:200$ 
3:200$ 
2:800$ 
I :200$ 

'foto I 

:lli:OOO$ 
24:000$ 
19:200$ 
19 :200$ 
15:600$ 
14:400$ 
14:400$ 
) ;! :Oro$ 
12:000$ 
9:1100$ 
9 :~ 
8:400$ 
7:200$ 
6:000$ 
4 :SOO$ 
3:~ 
:I:I~MI$ 

36:000$ 
24:000$ 
19:200$ 
IR·~ 
15:600$ 
12:000$ 
9:600$ 
9:GOOL 
8 :4001; 
J:600$ 

36:o00$ 
96:~ 

211 :200S 
57:600$ 

218:400$ 
14:400$ 
... :400$ 
! -4 :000$ 
il;OOO$ 
67:200$ 
9 :(00$ 

16:XOO$ 
:.0:400$ 
~:000$ 

:400$ 
3~ 
14:~00$ 

974 :400~ 

.16:000$ 
96:000$ 

17l:800$ 
1•1 :20CI$ 

140:400$ 
24:000$ 
28:800$ 
9:600$ 

16:8()()f 
18:000$ 

To>lnl du J~S>?Io1 lli!OOIIaOCIII< •• , .... , , .. , , , • , , , , • , , , •• , , ••• , ..... , , , , SCi1 :600$ 

11 - Pessoal \'a r in\•ct 

(Ptt:<~n..11 arlmlulrlil dr• :~c•I"Mtln t'OIII n :1r1 7• tln (),.rrf.•l~ n IR.nAA., r14' 27 
de j :uwiro do 1918) 

8. llnr" p:tg:tmcnto de. l!cill mcauali:iiU nec:c!!Mios ao serviços iucernos flô\ Directori:t 
Gcru1 do Ucput;un~nto N~cimm1 rl;r Producc;rto ~lincrnl, com " rcmtm~rnc;ao mt'n· 
s;tl 1im it a.ün 110 maximo d~ 500$01)0 •.. •••••• . • •• ... • ..•• •• •• • .•.....•.••. . • • . 

9. P:era t>agam~nlo (fe prep:lr:tdort.-t, pés(JUi7.:Hiorts, ens;tiatlore..~ e outros mens.1li~t:1s, 
mé: o limite d\! 1.2. 11.dmitt iclos l,"-rn O.'\ t rnbalhos expc:dmcn tn~s c ele pc!J(Juius no 
J~honnodo ('.:nttnl (LI l'la«lu-:-'CfiO Mincrt,l. (0111 n l'tllluncra(~o mensal m:1ximn 
<lo 9<lO$OOO • .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .................... . ... .. ...... .. .. .. .. . 

tO. P111':l pag:untnto dt ll tt'ftb.'\lh!\tk)l't $: dt ~:'l lllpó, rtdmittidól Jl.'trrt os esludn.s hydro~ 
logicos ,a ca~go elo L:tbot:uorio Centu.l <1.1. Producção Mlncr;11, com :t. remunemç!\o 
UICIISA1 UUI XU IJK de 300$000 ..... .. . , , ••• , •. , .• , , , , .. , , , • , . ••.. , ..• , , •••... , • 

J 1. P.ui\ Namento do ~5&0.11 i1diante indíc,l<lo do Serviço de Fomento d., J'roducç~o. 
Alin r!ral: I lt:chn ico rllipt:ria lhaa rm I!Mph y!d r;l, 01111 :1 rrmmlrr.tt;., n mrnlli.11 rlto rl-1~ 
S :000$; 2 teêhnico.s C5p~i;tli~:u C!tn pelroleo r em met:~ llurgia c:.cl:1 um (OIIl a mtl1· 
5..'\lidad~ de 2 :()(X~ : I le:chnico cspe'cialista rm 1ninera logtnc.s.e com 1 :600$ nu•:n.J.'lt.'!'l; 
~ tn~nheiro~ fi~CiltS de min;. s.. Cild;, "m (Om a rc-munerô\çÃo d..: l .000$000 .• •••.. . 

IZ. P:u ·.t ~gantcutu d~ 15 cuncluclurn. obs~n-;ulores 1{~UJJhysicus, suntJa t.lures. rns.'tÍit· 
dores e oo tm~ mtmali.llitas elo Scn·lço de Fmn~ntn fia Producçl\o ~linernl, com :t 

re,uuntrnc;:Ro mtus:d ma:<im:t tlc R()();$000 •..•.•• ••••• ••• •••••..••• ••... 
)3. l"'nra p~;uurnlo tlt ltH mtn~;,li t!.C35 do Scniço de Fo111ento rln Proclncção ~1incr:.l,. 

necrssarios ao.<. ~n·ic;os dt• 1Jt:«tui7.:t~ t son(L'\~ell~'( Je petroleo, pro.specç.1o de jil
lit.la:s omrHc1a!'1 l'ru~~x.:~c,.iiu th.: jlc7. idi!s de J.:i.tlcncr, fiC'S(Illi7.-i.t5 c sumL-.~:cu~ de l'an-ãu 
de J>Cflr:t, peStjuizas d~ jadd.:u dr- tur f:t r schi.stas ht:tuminos:ts e tfe lolhclho.< he 
huninosoJ r traOOihos de ~ttophy,.ica nos Est:\d('IS, limitac.l._ õ\ rcmuner;u;~o mc.ns:tl 
o o moximo <lo C~Mil'fMIO ...• , ......... .... .... . ....... . .. ................... . 

H . PàrA p.i1.$::tlllcnto de 7 C:IIJ:"Cnhciro.,;, 14 conductorc~ tcchnlcos. li prat ic..1nles de 1.•. 
2: t J: dass.:.":'. I ofíici;1l ch: n:gi~lro de A){UltS. I c:tqJiHtciro c I vigia do Serdço 
ti~ A(1~1S~ L"()lll :l rrnuuwr:u;:lin !li til!..'\ I lhnh:ul:1 nn maxil lln dr 2:000$ p., rn os tl1J:'C':· 
u hc-iros. dr I :((10$ rar1• M coauluctort< tccl\nkos. I :200$ ('l~u·a o orfidal de r~gi,lfO 
tle :as;laas. KOO$ J}Mn o dt~nhir.tu au:siliõ\r e ri~ MXJ$ J)tlr!l o~ demo i:; .••••••••••• • . 

1$ . J>arn Jlll~nnu:ntu ele J$-f lrHhnlhntlore~ e obscnndore;; de IMt:~ot os hytlrometritos e 
phwiomt:triC"O! n~c.eu.1.rio1 0\0:f. Kni4;0.!1 de e~ludo tte re~imcn de rios. 1e.\·ô\li11:Hncn· 
tu~ tupugrU11hicu:. c c:iludu de \IUét~l:t dita;nôl ;, c.;u.:u du S"·n·i'iu de AKuas, limil;:u(;a 
a r('n\Ulltr'ft~5(' jtln 111~~~1110 111' r.nn..or.non,,, .. •, , , , , , , . , , , ~ , ,, ,, , ,,,.,,,, . ,, .. . 

Pr ojeolo 11 , 101·A - Png . 196 - 6 

2.981>:800$ 

( 1':0(101) 

lO:OUO$ 

!liHJOOll l 

10:000$ 

1.13 :0011$ 

.\lu :001~ 

l'ol:\1 I~Or COI\· 
sign:u;üc.'i 
(Pnpt l) 

I ... 

.. 

·· , 
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" ~.· ~n.•ec~;cLu sub-consig~ações -Natureza da de•posa 
~ . 

f • •• • 

Uí, 1f!lr;M' J*K'!'menlu dt: . li n.ensalistrLS u~~rius ao ~rviçu de l1Ulo~ra)Jhit.~, IUUKU 

, e·o~trot trabAlhos tochnitos auxili~ru o corgo da DlrtttoriA do Serviço Ceologko 
e Miner~loglto, e.m,su:t &~de, limítatb a remuneraçno nltnsa1 ao motxi1í1o de 1 :300$ 
para os ttchnic:os ~ de 450$ pAra o pessoal o~rario ..•............... . .. , .••• , • 

17. rara ~l'(aU1ento tle 74 ment.alislU nc<:t.Uarios :\0 aervi~o d~ Kt-ôlogi,, lOpoJCn.phi• 
e paleontolofla a c,rro do Serviço Geolorlco e Minerolorlco. nos Estado,. llmi-
trubt n remun.u:u;ão m~n.r.al ao m~ximo de 600$000 ........................ , ••. 

'foc.al do ''l'es10:1J vnri;a,•el" , •• , , . , ,, •••••• , •••.•... , . , ... , , .. , , , , , , 

111 - DiafÍil'-, itjud.-ls de CU)Iu t: i•iltifit~çõn ltfu1ttntc:u1Aib 

Jt'. Para pagarn4"nto de grntific:a~õts ~ulame.utart"S1 diarias e ajudas tlt cu1lO por 
se.rvi~cs prul:a.dO!t f6r:& da Mdr pelo pessoal pernuUlente e ~lo ~sso.1l technjco 
\'Ariavd d" Dircctori• CcrRI; CRhinctc: M DirC"ctor CerA I, ~ctAo de l!xpcdicchc 
c Cont.ahilida~ c Porta.ria .•........ , •...•.. , , .• , .. , .. , ..•.. , . . ........... . • 

19. ParA ~c:nme:nto de- g.-ãtiricaçõn rC"t:ul"'ntcnu•rn, dinriu e ajudu tlc tu!ilo por · 
se.rviços prHtadm fõr:a cb 5éde prlo pesmal perm:ane.nre e pe.Jn pt"S-~11 t~hnfm 
rlo l.abor~torio Crntr~l da Pr~ucção Mint'rll ..................••...•........ 

:l\J, J':\ra ,pag:fmrnlo ele 'r.ahtic:u;ões rtC1JJ:amtnt:trt$, dinri:t~ e lljudns de custo por 
u.rvi(M flrUiodo$ lóro da .Mt ,.lo p<UOOI ,.munonlt • ptlo l)tUOOI technico 
do Scrviw de F"''"'''" do Prod111.-çiio Miucr•l . . .......................••.• 

21 . Pnra pág.tmentn de gr.ulficac:Arlll rq'11L1mrnt.tl't"lll., dlul1c ,. :~ju1L1c tl.f ntctn pnr 
S('f'\'Í'\OJ rr~l:ttfos fôra da sMt. ~10 ~'Ootf penttiUM!IIte C pelo pHJOill technic:o 
do Servt'\n t.lt Aguas . . ........••.....••..• o o • o • o • o o , , o o , o •••••••• •••• •••• 

22. PllrR pagAmento de gmtific:a(ÕCS f'CJl'ulamcnlar~, diariu e ajuiiAA de ctutn por 
at:rvic;of prtsta.dos fbra. da. lide. ptlo pe_uo:t.l pctinancntc e ptlo pc-~1 tcdmh.o 
du Scni\'u G'-'VIUIÍ\:U c 1\liucutlu.:k-u .••.••..•• ...•.•••••..• o •••••••••••••• 

I V - Au<ilios diversos 

Fi.J"-. VfllriA.nl TAUI rn .. tnn~ 
sicnaçõet 

(Pop<l) (P•pel) ( Pap<l) 

80:000~ 

120:000~ 

1.660:000$ 

I S:OOO$ 

170:000$ 

210~ 

SO:OOOS 

48.$:1100$ 

2J. Attxlllo I)UtU ranlamculu, ~itMU em prat~'tÜt'» ~ncr.lntt:i amm: 2 \.VIIliuuu:~, t mu-
'"''""· ll '"''cntt5, lo rn•fto rle :100$000 I'"'" <artn um . • . • . • • • • • • . • . . • . • • • • • • • 7:200$ 

Tolol Ü.1 cnn•i;;nnção "Pesso.1l" ..•......... . ...•...••.••.•••.•••.• , 2.91!(d!OO$ 2.153:000$ 5.139:800$000 

~h.urb:l 

I - M:aterial pt:rnuml'nte 

1. Mohilinrio t' ncct~ria!., inclu~ive m~tru11riM. m:tchin:as clt t::Ctt\•tr e c.1lcular, 
\'Cntil:ulorC'.s, cnctracldras e outro.s hl&tcriac.s dt t.Kriptorio o ••••••••••••••••••• 

2. ~lathinal. ar11.a:t'r~lhos. somlas e nus accessorios, inJlrumc:ntos. ftrramentas e uttn· 
Ailinll p:trn .vrvÍ(nll tlt- nn,po, cnnpr~h~:ndmdo prMpet"ç.~o e pe5f1Ui1:3S de jazid.u 
tuinera~. lev•nuuntnlos topogr.aphicos, gi'Ologiro~ t gH\f)ll_vllif"n~ ,. n\f'tllc;llr.c de 
descarp d01 curiOJ dagua • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . . . . • . . • . . . • . . . . . • . . . . . . . .. 

3 . '-lnchiniwln't, nppnrt1hos, instn.uue-nto:õ, uttltti1io:'; e outro '"·'teria1 :~rn e.studoc 
• puqnizo• noa l~boratorios e robiuetu dt chin~ic:~ analyti<a, hvdrolo~io, phi•iro
chimica, }t(ti'Uitl'lpllia, nlinn;~lo).{ia, JX&lnNatoiOJ(ia, phototcnplaia, cnrlot;1apt1ia, 'lc-~ 
vnM t hunit~(ln dt- rn(has .... , .••• , .. , . .. .. ... ..... .. 

4 . Marracu, camas, Irem de coxmha., louças e utenstlios de refeitorio e d~ h~·giene 
para servi~ns de can~po ....................... ...... . ....... ... ...... ..... . 

5. M01chinu, instrum~ •llo.t c accc.\!Or ios Po'ra a inJIIIIftc;lo flr. uma c•tnc;lo de tn~ 
- r•rc•u de tnolinttes • . .•.•••...••.••..•.•• .•.•.... ....... ...•....•... o ••••• 

6. AC\Iuish;iu llc wrhk-ulus c sulm:!~ah:nt~:s.. arreios, c;.ulx:alhas c acc:c:.wri~ 1,;ua U) 
transportes n«t>narios aos lr.lba.lho.i de nmpo c de prosrttii\AO M j:-7i't"t 1Uir1~rtt~ 

7. Livros, n~.o1pJmS, revi5tas e jorn:\e5 sc.icntHieof por comprn ou .usign:uura .......• 

li - );l;_urrl:ll de consumo lMt tr.ms(urnuu;àu 

lt Oro~;as ~ rr<Xhn:tos chimi~ p:1m ~stm1os, pe~u;aas t lrah:\lhos uos 1ahor:\todo« 
ele chimit:.. ~ clt cn~1io~ de nuncrio.s e uos srabntett.• ele hyclrolos:in, pccros:rAJlhin, 
ulilltraluviu. v.1lcon1ol~ia. l'h oto~~aphia. (lutooraphla. l;unhlildo ele roch:u c t:. · 
rõiJ:'l'l11 de ntolincrrl' ••••••••• o, ••••••••••••••••• • •••••••• , •••••••••••••••••• 

9 . Alttlit'amC'ntQI e produt'tos ph~rma«utic:o.c p.un ~n·ic;o..c tlr cAmpo ••.•••...•...• 
lU. A~o grnnuhulo. t:arhonados. frrrnt:ens. \'i~:as nu:t:tllic~c e de ln3dtir:t, tobo.·ulo t 

outros n~Attriac.c eorrdatot itu..li:spcnMvd' ftOJ trabAlhos de 2!0IItht~cm t: ele tnmpo 
11. LulJii{il-autQ C' lllfilt:ti,tl J.Miil lntniCieaçdoo limnes.t c conscH~(~O de app.:artlho~. 

1n:achiruu e in1'tru1ncn1oJ de qualquer nttturll:l.A o ••• o o., o o •••• o ••• , ••••••••• , ••• 
12. Combt~Jth·cl d~ tiUillllutr l\.1tnrna ... .. ..................................... . 

IJ. ·"'•IÍJ(oti d\" t.\pali~nte:. indusire Poll)tl para imprt.ssão cit lrAhalhoJ •.•.....••..•• 
1-1. llattrial Ue desenho. pholograplli."\ c filn1R&tm ••• ••••••••••••••••.•••...•••.•• 
IS l!t~1Jilin'- h\~trutul'ntM e ''a.Jilhame p:lr.l lniJ\tlhus ch: ~stmlus e JK'~'uius uos 

laboratorios e plnnele" . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
16. Arti~os de illumin:u;io, a&Hio e hygiene ................................... .. 

Projttlo n, 101-A - Pac-. 196- 7 

1.10 :OO'Jl' 

225:000$ 

;!io:WIJ$ 

100:000$ 

120oMfl$ 
50:000$ 

1.450 :000$ 

130:000$ 
15 :000$ 

40:00.'$ 

35:000$ 
180:0011$ 

400:000~ 
1.!0:000$ 
IO:OOOi 

30:000$ 
lO~ 

580:000$ 
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·' Numero da.s. sub-con.~ignac;ões .:._ Natureza da despesa 

111 - n iveralls des~sas ' ' . ' 
J7. Gni,''energi.1 t Juz eftctrlc:t .......... , , .. •••.. . 1 •• , •• , , , ••• : •••••••••••• :· ••••• 

18. Drspesas ttlephoni~s e tdrgntphicas ........... .. ...... •.. . , ...• , , ....••.•• , 
· 19. ~~_pcsu _cnm ~ conducc;:lo ~c J)C'S~1 em ui.Jjeclu dt: scrYi~u, :tlngncl de rJmtlquer 

vduculQ, uu:ln:r.~vc cmbt.n:il'iOC!'li c amma.c_10 •.•••. ••.•••.••••••• , •• ••••••• , •• •. • 
20. Car retos, frrtt& t qu:~lfllltr trftn!iiporte de material e ani.uaes:; :mua~enagem, rat•:a

I:Uiils, tax.as portuati:u nu fJnacMJUer nutr.ts dt5~sas dt rmiKlrque c clrsembarque 
de nJateri11t t! auint:tt~ , •.• , , , .....•. , .................•..•.•.......•....... 

2'l . Ue.~pes-'1.."; com nhtguel de ~sa~~ JW.ra fun((iOI\alntnto de scn·i~O$ l t,;luJiçu~ uu :\tl
minist~ati \'05 nas ~dt:s tiOS tlialaiduli e ll<t r>t dcJML~im~ fie mttte.rial : :alu~ul'l ,,,... 
p;1slu:ot, c;m1pos ou cochcirns p.1rn pouso dos a.nim:trc rmpregRdos nos sen·i~os ..•..• 

22. l.il\'agtm d~ to.'llha-c, a_,·eonr:tt'-, capas <lc mobiliario c outns lltç:ls •.•••••••.•..••. 
2J. Con~:e:r to~ c rcp;uos de m:tltri;ll pernmn~nte, nppnr~1hM, mnchlmt:t, in~trumenlo~ 

t 1110\'ei:i •••• • ••••• ••• • • ••• •••••••••••••••• •••••• •• •••••••••• ••• •••••••.•• 

24. Conctrlo:r... r t:thll 0!-1 c ndaplaçãu c1u edi ficiu, em 1111e funcclonn o D~p:trlni\lriHó. in-
tlu~Í\'C O!li dcpo~i1o.s de m:tlf'rial no interior • • •• .••••••••••.•..•... ·• ......... . 

2~. P!tblit.•ac;óe's. tdit;u:s e outrnlE iml>rt5SÔClli e encouternaçõa ••••• , ••••. ...••... • .. . 
20. l>c!ipcus miull.u e dt ltrompto P.1G":1tnenlo .....•.•• ••••.••••••. •• , ...•••.••• , • 

1~ut:.al da con111gn:u;:ln ~~ ~I :Jteri:tP1 , , , , , , • , • , • ••• •• • •• •• •••••••• • •••• • 

'J'ntal d:l eon~l'"nnçilo 44 PC::2j0f'll" ••••••••• , •••...... . •.••••••••••••••• 

'J'ot~l <1.1 verba z.· ..... .... ................... ........... .. ; ....... . 
N.J 

Verlx:~; 3.' 

u JJtp:trt:unento N:~ciona l <~'\ PrcxhH;çiiu Vt:tclíd '' 

(D. N. 1'. V.) 

{ Oecr<to n. 2J. 9i9, de 8 de M ••~o de 1934) 

I - Puso.1l permttnentt 

Dircctori.o Gml (0. G. r. V. ) 

n) Gnhincuo: dn direcror ger:tl (G. D. Ci .): 

r. 1 direclor gernl ·(êom'J ................ . 
1 a.uxiliar de gnhinrtc (cum) .....•..• .• 
t nrtt vtr'ltt' rl:tr..tylncraphn • , , , , , , , . , 
J engenheiro c"·it . . ........... . ...... . 
'l dtunhiwt~ rarr~t:tr•hos .•..•. , ...•.. 
1 bibliothtt;uin . . . . .. .. . . . ........ 1 • • • 

1 dcspac:hi\tttt , • • •. , •••• , •. •.. , .••.... 
I rzmdliar cl~ blhllnthl:rn . . . . . . . . . . . . . .. 

prôt l\('ollidrt , • ••••••. ••• ••.•••••• • 
IUC'JlOfi)lit •••• , ••••••••••••• • ••••••• 

Ortl . 

lb:OOO$ 
9:~ 
6:400$ 
6:400$ 
4 :1100~ 
4:000$ 
4 :000$ 

Crnt . 

48:000$ 
4:8110$ 
7. :400$ 
8:000~ 
·I :1!00$ 
2:200$ 
3 :200$ 
2:000$ 
2~ 
2 :OOOS 

'l'otftl 

48:000$ 
4:800$ 
2:400$ 
:l4:u<~ 
H:1!JO; 
9 :lii.JO$ 
9:600$ 
ti :1100$ 
6 :000~ 
(> :000$ 

·rotnl elA !lllh-cnn..'•il-,'111\Çin n. I ••.. . .••...• . •. . ..•.... ...•••••.••.•.•. 

2. /1) Scn;;'m 1lc C:XJ•t'llirme l' Cunt:abilid:ulc l S . J~. C.): 

I dtdr ti,· '«çàu ....... .............. . 
6 tlrimdru~ c:o:criptur.trins • .•.•.•.•••••• 

J(j ~t-gundn:\ ~~rlplllr:trio" ....... . •.... . 
2/) Ctn-cirOJ c:):Criplul';&,rio~ .. • .•••• .•.••.. 
:JS tr:trt\'t'lllf! d:tt·t~·logr:tpbn!( • • •••• , •••• 

Ortl. 

16 :OOOs 
li :ZOOS 
~:tlflnS 
6:400$ 
4 ~NKI$ 

Tol>l 

24:000$ 
16:800S 
12:000$ 
9 ;foOO$ 
lo:IJOII~ 

'l'o1:,1 tLl .<tlh·('ôii:'ÍJ,!na.;[!., n. 2 ................•..................... . 

l'ixa 

{P•Jl"l) 

2. 9!l6 :1100$ 

U\ 1,\UMO N . 

Fi;o~;a 

(Pupel) 

48:000$ 
4:1100$ 
2:41'11l$ 

24:000$ 
1H~XIOS 
9:~ 
9:600S 
6:000$ 
r.:~ 
6:000$ 

21 :(JOOS 
HIO:~ 
1?2:000$ 
IQl :()'l()$ 
:llll~ 

7111:~00$ 

VAri•vcl 

{PaJl"l) 

30:000$ 
6:000$ 

1.111:000-l' 

l .W:IIOO$ 

50:000$ 
6:000$ 

80:000$ 

40:000$ 
211:\)110$ 

100:000$ 

640:000$ 

2. 15J:OOOS 

111 

Vari;n•tl 

{l'nJ><I) 

Total por cun · 
Si~:"lliiCik:-
( P•Jl•l) 

~.1170= 
>. 13?: 

7.809 :800~. 

·' 

Tot:ol por con· 
si4-run-;~ 
(1'•1 .. 1) 

:.:c· 

.· 

.. . .. 
. . ' 



cama-a aos De~oos- Impresso em 2610112015 15·55 - Pá!) na 67 ae 85 
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NIIIII\'IU d,f)l ~ulH:umir.:ua._Un - N"lur..-~.1 tlol \k·~'J"'");:I 

l'lltll:i•···. 
,\ \'llnlinnus . 
4 'l"r\'~IIICJI , 

o ... 1. 
,;;(~(X)$ 

.\:llki.'; 
l:-1111$ 

Crnt. 

l:<f~l..l 
1-rms 
I :l1JO$ 

~;-1110$ 
Hit'XI$ 
.I :f~ICS 

'I'H\:\1 1l :• :•I I' J \ 'UU:.i}:II:U;õ'\1,1 I\ 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 o o o o o o, o o o o o 

lnt tilulu tlc Hiulo~i:t. \\·J.:'-·t:t l 1·1. U. \ '. ) 

-'· fl) U!rHIItrl:a: 

tliftíll)f' •••••••••• o o •••• •• ••• o •••• o 

;l "fSi~tlllt'" .;-hd..-" . . .............. . 
11 ;,~~~e111t'S •• ••••••••••••••••••• ,,, 
M 4;tlh•:. ... ,ish•nh•, . • .................. . 
I l'hotomi,·rUI(rlJtho ........ .... ..... . 
I auxiH~r tk l•lmtut:r.tJ'IlO •.•...•••... , 
1 ek-xnhi •ta:. , • • • , • , • , •••• : • ••••••••• , 
I lnbfiotht-r:tri•• . • • . • . • • • ...... ..•.•• 
I ,,.., . .., (\'l:dtlu lk- IIJOIICI i-41 •• o •••••••••••• 

l :.jtwl:uurc cl~ 1 • ('l:triC.' . • •.•. •.• •.••.•• 
J ;.jtwbmtr ...... .l a rt:. ... ,,.' . . • • 

:? ,.,,lhCf\"::tfOh:.." ele lwrb.uivi .......... . 
1 Nlla.('n·;ulur t.l~ n•n~u .••.......•...•. 
1 )MJth:iro \."Ontinun • • ••..• .• ..•...•..•• 
I ;,nah·sta ...........••.......•.... •• 
I (\Jieuli,l.s \lt" 1.' d.a~ . .............. .. 
1 c;tlculiJin ri\' z: l'lm·>~ ••.•••.•••.••.••• 
1 r~.•l:ulor . • ••. • . • ..•.•..•••••••••••• 
2 aual) atrtlli ;mxiliarc.·;: . . ....... ..... .. . 
7 tõf;!f\'c.'llh!il ••••••••••••••••••• • .• • ••• 

Uni . 

lu uc•l$ 
1!:800$ 
10:-1110$ 
,,~ 

lt:W.Il' 
X:OOII$ 
lo:-1010::: 
(o.-100$ 
x:OOO,< 
r.-~ 
J;(,UC)$ 

~:&JIS 
I :1100$ 
.I :Co()();; 
4 .ooos 
L!UM 
J :.'011$ 
l:-100$ 
L :4UU~ 

.lfo~MIS 
X.CIO(I$ 
lo:-1110,< 
I:IIIO$ 
-1 :NXl$ • 
H~ 
1:(~ 
.1:~ 
.l..~W 
4;(1(10,< 
.\·~ 
I :~Jrll' 
.!:41~ 
l:IC~ 
! :400$ 
!.000$ 
1.<•10;' 
I :600$ 
I :.!Oil~ 
1 :~·~ 

Tol:.l 

.lfl.llm$ 
!-I .CXX'$ 
1°1:.'!10$ 
I; ·fol"ll$ 
1-1:-100:' 
ll:W-1;' 
ll~~ 
•t .CoOcl$ 
.. (.ro..~ 

IHXIO$ 
•t·f,IXIS 

\:-ICXtS 
7:.1111$ 
i:.!llO$ 
(oftll};; 

(o.IJ'.CO:; 
•-"'-W 
-1 :I'OOS 
,1·(.00$ 
.1:()(~ 

To1 •• 1 ''·' anh-.. ·uu,.ign;;,ç;.o n . 4 ...................................... . 

I "".,c-tinll'•t\l"uh: ............••.•.•... 
1 J:udlnf'lm··r hrir ................... . 
l c-nrnrrt"J:;aclo tk rs1uf:~• r ,-h·r-iru~ ..... . 
I ft:itor .•.....•........•.•...•..... · 
1 jnrdiuriro dt" I! d.lM t' ••• , , , , •• , ••••• 

2 i• rdintiro.• li• 1.' cl•'-'< ........•.....• 
~ J:tHJiudnn dt' J! d~ .. ~ ..•• ••••.. .. •. 

''J'otf41 tf.;. )Uit-('()IUÍf!U:I<:fU) •1 ) 

Orol . 

16 .1~~ 

~:~ 
3:6011;< 
,I ;(JUC)S 
.I:WI~ 
2;S(XI$ 
2.-1110$ 

ln!>l ii\UO tl\• ll1imir3 At:rkul:t 11. ('. A.) 

ó. I rllrH1nr .. 
4 •fSist~ntt>t~t'ht f,.c 
6 aui1le1Uc' •..•. <Ó'\ "· ••••• ••••••• ••• • 

10 •ub-auislrtHr• • . . .•••••.• • ••••..•• • • 
I bibliothtcario . . ................... . 
I CllCíU'fCK•Uiu \lu Ul.l lt!'l iul , .• , .••. : . .. , , , 
1 porteiro. continuo . . , • , ...••• •••• .. ... 
J s~n·tnltS • • ....••. .... .......... ... 

Ord. 

l4 :0011$ 
1(, :000$ 
12:800$ 
10 :~00$ 
6:o!OO$ 
6:-100$ 
4 :800$ 
2:400$ 

t i1a1 . 

~.011(1:: 

l;(~kl!l 
1:1100;< 
I·MOS 
I:!W$ 
I :-100$ 
1-'00:,1 

Grat. 

ll:W.J$ 
R~IMS 
6 :~00$ 
5:.!00$ 
l:~ 
3:200$ 
2:-400$ 
1 :~ 

\ 

l-1.0011$ 
7:lltl08 
:; :-100<1 
~--101~ 
:0:-11.00$ 
~ :100$ 
.lloOOl' 

.16-.Ul,l$ 
1~ :00:$ 
19 :2110$ 
15 :(100$ 
9;(100$ 
9:000$ 
7:100$ 
J :601l$ 

,\1'olnl d11 !tllb+tonsi~tnaç5o n. 6 ••...•..•.................••••.......• 

J'lircctoria do E1tiino Agricol:t. (I.>. E./\,) 

a) Dir«torii' ! 

Ord. 

7. I dirtclor. : . .•...•. ....•.•.•........• 
\rv'., z ~ribtc:ul,c,)··thcCn • . • • • • . . • • • • . . • • • • 16:000$ 
~\Í .,~ ........... ... ........ . ......... •.. • . 12:800$ 
{}jJ/ $Úb,uflf1fnlts. . • . . . . . . . • . • . . . • . • • • 10:400$ 
~:;;zA~~~·:.- -i ~.~'1f"-··········-·· ·· ··· s:OOO$ 

t:ral. 

.16:000$ 
8:000$ 
6:400$ 
s :200$ 
4 :000$ 
I :200$ 

To1>1 

.16:000$ 
24:000$ 
19:200$ 
IS~ 
12:000$ 
.1 -(100$ ~J~.~~enrco,,,~-,_,r,, ... '·....... ........ 2 :400$ 

sV ':\~·~o....,toÇ;-rlt, ~i" i.. 'I, .I. .. .. • • 

~
. •" • Total suh-eo<151gnaç'o n. 7 .•..••.•....•••.••••....•.. - .••.. . ..... 

v.v.f-'t'J>t '.!-i\11-~1 ; • .- , .• _. 
tilJ~}lí(HOl~A ~· Pi r . .-196- 9 

~:40(1,.: 

l-I ·~~ 
l-l:-1410;i 

.li:.'W$ 

.\(dll(l$ 
l!tl~~K~ 
!11 : • .'llll$ 
l!~:~~l:i 
II : IClll' 
l!:fl.·~ 
~~ :t)CI1:: 
!1 .~-1:\ 
H ~nf)(~ 

•.-:~nro. ... ~,., .. ~ 
ICI .:I(W 
i:.'I.MI$ 
; :.!011$ 
r..IIOO$ 
h~lll$ 
-1:~ 
4 :!illl.l$ 
/:..!OU~ 

,!,; :.lOtl$ 

lo>\I ;~Oll$ 

l-I:IIIW 
7:1"-KI$ 
; :~lll$ 
_; ;-~oos 

;:IOOS 
X :~Ql$ 

lli:I.IOO$ 

.lh~Ul$ 
lll-..11111~ 

11;;.'01"$ 
1.\õ:WJ$ 

Y:WO$ 
9 .0011$ 
7:100$ 

IO:KIXl$ 

.16:000$ 
41l.ocm 
38:400$ 
62:400$ 
24:000$ 
10:~ 

219 :GOO$ 

, ' ul,o\ 1""' '-"'"'' 
fÍ!U•:t~ol-;• 

•"=·~' '. 

., 
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.-, 

~ . IK IJrofc .. ,orcA r:dht."tlr:nit.'UIIo , •••••••• • . • • 
f ~t"Cru:'lrio hihliullll'.:nriu •.••.••• •. •.. 
I r•roÍt:Ji'\Ot •lc tkk·nh•• ........•.. , ..... 
l nn~diC'l . , ... ....... .. ... •.•• ... .•.. 

16 t~~Í!\:cucc:' ....•..•.•.• •• ...... . •... 
1 r-.uiruut:trio . 
I vurlriru \."'IIIint·u . o •• o o o •••••• • •••••• 

1 t·~-Crt \'~"'lte-fhtctylo.:rnJ•hn • • , .• , . , •.• 
1 ~uard.-.. m:t.h.•tt,l • • ••.•• .••.•..• •••• , • 

lU ,;tt"C11h' .................... . .... . 

Otd , 

ll:KCK1$ 
ll:boo>: 
10 :400$ 
V:f>OO$ 
7:200$ 
ii:600$ 
4 ;li(JC)>; 

4 .~ 
HXXIS 
2:-IOCI$ 

Grnt. 

6:.UIO$ 
(o,I)I'Jil~ 

:::.?OQl! 
~ :/!(.10$ 
,\ ;(JOO$ 
J :I«J()~ 

!:100$ 
! .00(1$ 
1~ 
1:~ 

'J'utal 

IY:.IIll$ 
1~ .1100~ 
1 5·010~ 

·~ :~00$ 
10 :11"0$ 
M·~Ofl$ 
i:lro$ 
6 :000$ 
11:11()(Jil 
J:C)j)(l$ 

Tolal tb .)U~t.'OtllliJCIL"aÇ:t.Q n. ~- ..........•. , •• ,.,.,,: ......•.• ,.,. 

~. I dfrrtmr i' r•rllt. tl:a -1.• rndrira 
I \Ícc .. lirtclnr \.' twoftssor rl1 l! c:trfc•tr.t ,. 
I Jlr'Ofeo<st~r tlót .l.' r;ult'irn .....•••....••. 
l :uetliC'U •.••..••••....••••..•.•.•••• 
I ,c<rcl;.~riu l•ihliolhcx.u iv • • . , , • • , ••••• 
I Jn"vh-,,,, d:1 !-: \õltlt'irn •..... . ...... .. 
I profn tor 1L1 1: (';uk-ir!1 . . .. . ... .... .. 
1 t'irursciio rkntiitu . • ................ . 
1 tK:OnunN :1huuxariit' . • •.• , ..• •••.•.. 
I pruf~.-ur JtrÍtii.;Jt j,l • • ......... .. ..... . 
J mtJtr~-. tlr oHicin.- ................. . 
l Jir"ÚC•H ele inil. aJ.:rk•.t:a-c ••.••••••••.• 
I \hdt.: cl..: di<idft1ilM ................. .. 
.l rulj nntn< d,. (lrnfr,.o\nl' rrhnArin , .. , , 
I ''K'fC\'\'li(C dru:t)'IOKritpho • • .• •.• .. •... 
1 t·ousen·:nlor de l.ahor:uono .: f!ilbinctr . . 
1 JIOrl\!ir•t cun:inun . . . . .. .. ...•.. . •••.. 

Orei. 
. 

C: nu 

7~ 
5:.!0().<; 
HIO(~ 
4 ,000S 
4 ~100~ 
.1 :60ilS 
,1 ,.!0()$ 

l'~ 
l~)$ 
l : IOO$ 
2:-100$ 
J.;-1(10$ 
l:4~ 
Z:l~ 
HXIU$ 
2:000$ 
I :(~WI$ 

., .... :ti 

.II:«JJl';i 
15:6111~ 
11-ffl{l$ 
ll:IYW 
ll~ 
·~·llel()$ 
.,,~ 

ll:100$ 
~:-ll~ 
,,~ 

7 :.lro$ 
; ,.zon$ 
7 :ZOO,~ 
6:000$ 
(o ·txm 
6 ~100$ 
1·~0111' 

'l'nt:tl dil 'llh•\'Oll~ i,..'lt:tc;.lo n . !J, .... , •. ,,,, .•• , , • , , , , , • , , , , ••••. 

lU. lU cfltlt(lvrert , •.•..•..••••..•.••.•••• 
10 ;tUXiJi:u~~ :t$.:f0ntrtll•~ ••••••••• , , • , •• 
10 tne41i~u , •.•.•••••••...•... • ..•. •• 
10 chef.., dr rulcuf":l• 00 00 ..... 00 ...... 

lO r~ripeur01rios • o • o • •• •• • • o o, , ••• ••• 
lO ..XUtltnllibo·:dmt,.oto.riin; • o • o •••••• •••• 

lO JlrofnnM"C'" prim.,ri&~ o •••• o • o ••••••• 
.... muar,· .. dto nHiritlA... . 
2U :.djun11'I1J,. ck· profc,.AW l•rÍIUarto . . ..•. 
111 "'-•l•i• . o ..... oooo•----·· ...... o ... 
lU portdrnc thnliiUMJ..' , ••••.•... 

HI :H~ 
X:OOOS 
6:4011$ 
6 :-101~ 
~~ 
~;~ 

Hlll~ 
.l :l\l!l, 
J:..'W$ 
l:l~ 
l:l'llllll' 

,\;.!f~ 

~ :0011~ 
1:.!111~ 
.UOO$ 
1:100$ 
! :.fDO$ 
1·111111~ 
I :filiO$ 
I ;(I(.W 
I :..'00$ 
1:-1(111;' 

J,;:<.IWI$ 
ll :01XlS 
9 :~ 
•HJ.ll!$ 
i·lOO$ 
1:-~ 
(o Mil' 
HIOU~ 
4 ·1'011$ 
.11-ro$ 
4:lflll;' 

' l'ot:.l fb :ooult (útb•it:lltt(~f'r n . rn ..• o •••• o ••••• o ••• o • •••••••••• o. o o. o o 

,. tllr~lurm: 

\I. 1 t1ir«tur o o •oo•••········· ·······• •o 
4 NUi!lh•tH\'.0 C'hdt'.., , , .....• •. .. , , .... , , 

ltl .oa,..Si~lfllh:" , • , o,,,,., •• o o ••.•• •• •••• 
K "uh-u.<ll'ttlllt•.c 
1 ,•uc;-;,rrt:nMu •lo nMt''' ia I .... •••••• •• .• 
j lflC'CtUICU , , o o,, o , , o, , , , , , , , , o,,, , , , 
o:. !'-C"r\'l'nl-.0 , •• •••• o. o•• ••••••••••••••• 

Ho:WI$ 
12:1«XI$ 
IIHl<l$ 
c.:~U(~ 
4 :1'1)11$ 
1:~1~ 

,lfo:CMWI:1 
~~IOCI;< 
~:4011$ 

·':!tA)$ 
.1:-'Ull~ 
1 :11YJ1! 
1 :.1011$ 

,1(, OCKIS 
14 :OIXI$ 
1 1) :200~ 
1 5:/.lllU~ 
V•loiJII>' 
i ;ztln$ 
.I ;(o.(WI$ 

·r.re .• l .t.t :ooul,..,,.u , .. ;~:,, ..... ;,,, ''· 11 ••••• , •.••••• ,. o •••• , ••• ~ -. o o ••••• o ••• 

Jl o 10 Ul~t~CIUrt', , o , , , o., o. o o, ., ••••.•• , 
lO ~nb in;-1~'"'''' o • • ••••• • ••••••••••• 

25 n.judantc~ . • • o ••••••••••• ••• •• ••••• 

JO :-ub·aju•la•m·~ . • ....... .... ....... . 
lO cKriptunriu<li . . . . . . . . . .. •• 
'" tif'tn·rt'll(·~ tl:~h't.' l•tt.o~'"l~•t•' . • ..•••. •. 

l'~tjtcto 11 . Hll-:\- l' .. g 1% - lU 

ll:l!OCI>' 
lll~IXI$ 
l!.OOOS 
ro:-1(11);1 
\•(ojl)~ 

.f:tON 

lí :!Oil$ 
!\::!00$ 
4 .1100$ 
.I :..~WIS 
'·>VWIS 
!:fJJft\ 

1'1-.!CI()l; 
1.1 :6'10$ 
12 :111W 
•J-(~10$ 

~ ,41111$ 
(t:fU~ 

l ••.• ,)('l j 

.l l.;:wciS 
I li :000~ 
I .H~ 
14>4()()$ 

l iJ:IiUUS 
K:4\l0~ 
7 :20US 
h110C~ 
r. -600$ 

,1(>~100~ 

WO.IIOCI$ 

21 :(o()()$ 

15 .000$ 
11 :0011$ 
u~ 
ll:IJI~ 
111:001'$ 
'l:6t'JJ;; 
lU1J,IS 
~:400$ 
i:~ 
ll ~IS 
~~~00$ 

i:lOO~ 
Ul:lklr$ 
lí:IJIJ.IS 
~:OIJOl' 
~ -IIOO:i 

195:600;" 

J;t, ,Oikl$ 
1!0:001t< 
•I(·~ 
,)(,'fXII)$. 
(l:C,'OC$ 
l.i:IU.I~ 
(,()~~ 

II-I :1100$ 
•Jf,:t~ 

.16.1100$ 
~u.-m 

.ICdOlS 
IJ!i~ 

IV!:III-.1$ 
1/~ :1kkl:' 

'l :(oOil$ 
i ;.?\.~)!': 
l~ :Ckkl\' 

1'1! :01111;' 
.11z .oc~~· 
.1111:1~ 
JlO!:OIWIS 

IC4:1JU11;: 
(~I.MO$ 

\'.ui"\"' ·1m"'t ' "'r"''n· 
,11C11ilc;"k .. 

( 1'"1"'1) \ l'•t'<'IJ 

·., \ 
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IJ. 2 :t~ istrnle:'-<hdts . , ••..•..••....... 
J a~~!~h·Uh:~ u~ru.nomos .... • ...... ... 
"3 õl!\-~I:LU.'IIlriH~hnuarn.. • , 

,J :l~.d .. ll'IUI--I;ohintllj_!i'<ll:"l '\1 • , ,.,,, 6 , • ••, 

~ :!.~';~~~1t1t~ri~.i .:.:.::: :~:::: ~::::::::: 
J c:scrc\'t'lllt'Ji~d;u;t'•logr:-tl'hn:s , • , , ••• , , 

J IKI'rtdro~S-:d•nu.-.arife.'i ..•..•• ....••. 

Ord. 

12:&-1$ 
ll:SUO:< 
li•'!OOS 
~:IJ(J(J:; 

,i:(J(J(J;j 
I:OUOS 
~ :00(1;' 

Grat. 
l:~IXIS 

6:41XJ$ 
lo:l!JO;' 
(o:~IX~ 
HKXI$ 
l:l<llO$ 
l~MMI$ 
l;(JIWI$ 

'l'olal 

>·41Mio' 
14;2\X~ 
1'1:..~~·$ 
I•J·~~l$ 
I!:IK~I$ 

l':-tOO~ 
1~;110(1$ 
6:101$ 

'fotnl '"' ::mb-t.vnsign.:•çõ\u n. 1,\. ... , ...... .. ......... ,.,, ••. , , , •• , , • 

J) Cnmr•ui 1k Sc:tncntes; 

1~ . 10 ~ult·~.)o!ibtcuto t ;ulmiuistr:tdurl:".~ 1 • 
10 ~tuiJ·ajtttL1nt\':O: .•..•• , •• , ••.•... 
lO t'Snc:n-nt~~~l:u:t~·lug-r.•r•hn.) •••• , •••• 
111 ~~m~rtb'l; de n•nh:ri:tl ... __ ........... . 

IU:·IIM];' 
fi :41MJ:) 
4 :1MI.f 
J:liXI;' 

_;,·!I·N 
J:ZIMJ$ 
l:uuu:-:: 
I :(~M~\ 

l.':f•'l$ 
Y:fA~ 
ldKIU$ 
l :)ijJO~ 

I ot :tl d:t .uh-•·ou,a!-(ll:ll\:'1tl u , 11 .•••.••.•....•••.• , ••••••.••• , • , .• ••• • 

15. I dir-c.:ror • , •.••• _., •.......••.•• , •• 
2 nssist~utr:H:hd..-s . . ........ 1 •• , •••• 

X --~~il'loh.•IJh::o: . • •••••••.• •.••• I ••• • •• I 

Y :-.ljfl·f!~i:,h;ul\')1: , , ,,.,,.,,. ,, ... a ... 

26 õt jmL1111U. . ... . ••.. . ao •• 

I l'nrnrr.-wutn 1.1~ tnal~rial . . . •. . ... , .. 
1 IIH. ... ":UIÍt•u ., •• ,, , .,, • ·• •• •, ••• 

11 ~fVt'IIIC':~~ ••••••••••••. •• •••• ,,., •• 

IG~UI$ 
1.!;~1$ 
lll :~lkl$ 

~:OOI.IS 
(o:~!Jl)\; 

-l:~lf~ 

l:~OIJl; 

.lli~W$ 
X;tMX)$ 
(o:~ 
,I·~WI$ 
4 :tJ(J(1,f 
.l::.IJII;' 
.!:.ffiUS 

1:~ 

.ICt'MN~ 

!4 ~··1$ 
1'1•.!\MI$ 
15:GI'O~ 
ll:IX~ 
9#KI$ 
i:DI$. 
J :(J(J(~ 

'1'uU1I tln :.ub~on.•Íl;IIII~U n. 1$ . , ... , . ............ ., •. ., .... .. ,, .. 

~C I ,-i~u cl..: Frulkuhunt 1 S. 1:.) 

J(,, I dirct:UJr •••.••••..••.•. . .....•.. 

li. 

4 il!õ:dStCIIIf' • .;; · cht• f~;O: • •••. , • •• •••••••• • 

V :tcsL>ilt•nl('-o. •• • •.•• • , , ••• •• • , •••••• 

I~ :)Qb ... -.,;:iskniC'.> .••• .. •...• . .•• . • •.. 
I \'lk.":Cf'rt"J.r.tdu tio m.1h•ri;d ••••• , •• • •• , • 

fj =~~;~,~~~:,~;,ri,,; :': ·: ::::::::::::::::.: 
;; c.4trC\'t'lll rj ditctylu;..'T::ti,IID.4 • , .• , , •... 
i ~f\'1'111~ •••••• ~ •••••••••••••••••• 

l (o:fk~ 
ll :1!005 
10:4(.1(1~ 

(t;~OO$ 

X~~ 
,;:(j~ 

~~Ml:l 

!:400$ 

Scrn.;v th.• l'l;ulln~ '1\·xtd:- ~S. I'. T.) 

11} dir~turi:-a: 

I di rn.'tur .. ······-··········· ··· ·· · 
.l 1:1"-Ci.:IICIIh.':H'hr k~ ··· ············ 16 :1XIO$ 
l t :t:«iitt.llh',l ...................... ll :lllm 
; ~tll.H\~~i:-.1'-'"llh;,, .................. 10 :4011$ 
4 iu.)oiK."\:Iun·~ •• ······················ 12:li!IO$ 
,I Hllrin!ill<'t"lttr\'S ... ............... lll:lOIJ;' 
~ :1jmlôune;: .................... . M,()(IO$ 
7 tlu~iílr:'il~lrr<e ., ., ... !!$ 

111 l'ihb·tl:&.o<!\llit'!"nlln•r.,; 7 ·2()1$ 
lO õtuxiltan.-~ <!c clavi fk•tt(iú> ......... .. ~ :!li~ 
~ l'f<'JJ•U:tik\n,;. ........ .. ... .. ..... $:(~ 
1 '-'llt':lrft<~:ukJ ti,• mahrial ............. f• :-UJI)$ 
I ii:<:,·al J.:rrnl ti .. • l't':u.-iirlalnt•nlf.t ....... . lo:IOII$ 

.YI rb,•:tl':'õ 1\t ltfCII;.OI .................... .1:20111' 
~ ~·er\·~~~~~ ............ , ..... . ... ... l:41M~ 

(;rnt íii,·ou;;iu 1k- iunc~ãu :1 ld tlh:Í\·~ til.' 

((IUIIUÍ.._,..;l,, ... d:-.Hi fi("a~J.o ....... 

.lfdKWI$ 
X:ilOt'l' 
(1;4U))l' 

.I:.!INI$ 

.1:!011$. 
-1:00':' 
2:tnl~ 
HliMI$ 
l :l1lll$ 

.ló;(NMJ;; 
N:IMI(t! 
f· :~lk l:!-
,;:2(~1$ 

ft:IIMio' 
5:_'«10$ 
~,,u~ 

oi;Xtlt~ ... ,,_.'\' 
1:~1111;< 
.! :XfX~ 

.l :liM~ 

.h!INI$ 
I :f~MIS 
1 :-•nu~ 

. ...... . 

.\6110~ 

lH)I.'Uj' 
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"''lHIIIIII(t""" r J,:"r:ttific:tc:t~.;; Tt'J!ul;un(!lll:trrl'i :an llr'~'l rl1 Uire;.·cnri:t du St•n·içn 
de Jo'nukuhura . • . . . . . . . . . . . . . • • •. .• 

(..,L I 1:&.-:t :tii('Ud('r :tU f-."1J.:a.tl1tUin clt:" chõUif\S por ~Wn'I~O.. Íúro. Cl.1 ,.Coi!(, ck- :tjlMbS de 
cu\ln, •ulhticuic:i~e.·,:e c J(TatHin.l\'&~ rq.,•t~lamnu"rt' .. NO Jl('-:...n.t1 da<~ f't:'JNtrli(t~ •. ui• 
uulin"'"'" "u ~td\O!'o 'lc FrutiUIHIIr.t ..................................... .. 

(H l'nra :mrtwlfr :10 r.:tlr.1111ttno M t1i:trl:t< por lfr\'f.:M lnra d:& ::~h.·. cll" ;cjml:s.c de: 
('UUO .. uJtqftu~itM t' r.r.uifir.tl\fll'~ no;::uiAUIM11::trt•., :Ul ('W",..,n:tl tb flirt,•fnri~ elo 

SC't\'t(O ele 11:uu~,., J rxlt'lz. ••...•....•.•...•....•.....•••••••••• , ••• , •••••.• 
ft.'. I*MJII Allctlfl\·r :10 fNlj{RIU('Utcl clt: cliRria' IteM" S('nic:n.~ rúm tht ~\c. tlt nj m1H<C dt 

1.11Hii, )<UII~tilui\f.C, t ,.:t,uifi\•l(t'IIP •n.::ul.um:utttrt:":i ·''' 1'~"""'1 tLt llitnlo!"i.c tio 
S..nlc;o tlf: lrriclia(âo. Wet'lnnooctamt•lllo r ~olonizou;!ICI ••.•.• o. o. o. o •.••.••.••• 

(.{,, J•:\r:t. Jll~01ttl\•r :ao p:.~:nu~niO •lc tli:ari:IL'l J\nr vr\'i(l'loe Utra tl:1 -..",.lt>, tlr ::.jntLH tlt 
cu.,.lo. cuh.,hhn(~l("~ ..,. J.:~ltfll,.<u;rw:;: rr!llal:ltlwout:Ht" :tn I"'''V'I;tl '~'"' rt'Jlõtrtlr.fw•., {tlh~ 
ortlucuL,4 :m !"c-rn~u t!c lrti,(Pt:io, th•tlort')ot:uut•nln ct t ·~omx:u.;:;m., .•. , ...•.•. ,. 

(J. P:,r:l aU,•Iulcr ao I~K;uuclliO ele: cliarit~s, por ).C!:r\'it;0-4 fúr" cl;' :~c\,:. ~li.! njmb~ dt. 
':"""~0 J"ot!l.' ... lilll~t;•'K" c ~r,~ti(i,·nc:_t;t.~ r.:J.."UI:mt~ntur,·:\ :tn JK':l:'M.).11 cl:t Uirctlnri:s do 
St-r l'tt;n f t'l'lnnro d u C. a t'e ..• o •.•..•.••.••.•••.•••.• o o .••..••••• •••.••• .• . .. 

t~. l ~r:t l•lhm•l,.,. tm t~•J:nnlrnhl tlr tli:-.tb~. pnr ~n·l-:nc fhr:1 11.1 ~t\e, dto iljndil" etc 
~urto. ,..uhilltm~v~.'"'- l )!raliric:aç<oe.« Jt'Jrul:uueut:tr~f !tO l~:'l[(fi'' •lns -"•or'\'i(h..: T~·h. 
nit:n~ no~ E:-!t:uh..:. tln :-:ton·içu Tcclmi""' ck• l'i1h.• .•.•.•.•. o. o. o. o ..•.....•.•••• 

tJt P:.rn :uttmler ~m Jl:l~ttme••w ch.· l(r.Hiíil..-:tçl.c)o. õ\U IM:'!-0·'' 1.\u ~f\l\.o tle Fl'ut i\ul· 
turn :. ~(''i"n th! fi...t.·:diY.::u::tn e ill~fk"t'.::\õ d~ fnn:L"- fU1 hun~ t'Mraonlimcria:.o, o. 

iU. l':tta :•Uendc:r ao ,,,g:mlt'Htn ti:.>- Tt:'IUUntr::u;õt.-~~~; 1Im m.-mhrns .. th• J~-:«t:1l :1 :mi· 
nhurnth·n cln C..'on!:oelhq 1\t Fiiinh~:tttlo tLu: J~xflfi1H;úr.ll Af1u. ttc:.~ c Sc"."t<ulilirn.,. •lo 
1\r;Hil (tk'('1't10J n"'. !.1.(1:#.. tk 11 de :\!aio tlt" IYJ~t I! .J.l .JII. •I~ Jl tle Uuauhro 
ole 19.1.1) . , ............................................................ .. 

'l'nr:tl tl:u. di:.ri.1~. erC'. 

1\' :\usilio:-- tlivrr~ 

71. Au!~.iHu I'"''" r •• ntamttUO :ao:' mororto~r:t.s. con1i11uo•. -.tT\'etltH. J:l •·n•L1~ e ''""""'s 
t-ntpTC'Jo:'õtlkt!'o, HU IUIIII tk.- 10o ;l ~ ofllllllotC'~ .1 (,uf.t Ulll, flrÕIJ:"O' ,·tU .! prC' . .,Ift~ÜC-.;•1 
~ JUÍl'i' tkr ll1rr.·tor f;t•ro~l •.•••••• o. o ••••• ,. o o,. o •••• , o o. o •• o ••••• o .••.. ••.. • 

'f ot:'ll d:c m~iJ:n:a.;.:\o ·•J•t',.J0.'11" .•....•.•.• 

1 :\lnhlll:~rio c ;4t'tt'~""-" it.J) ••• o •••• o •.•.. o •••. o o ••••••••.•.•..••• o •.. o ••••••••• 
2. :\f:tt'hin.u tlt• r{l·rt\'t'r t' ele fakularo nlintt.'t'I:I~J~~'"' ,. 01•tnr.. uhju·ro> ele ~·~ riJtforin 
3. o\l:tcluna.c. iu-.;trumtnro, frrr:~nr!"tll:l~ r llltn:o~:ilitb ltl!rkol.t~o c tt;cnt h .. mefid~mcn· 

tO de prUifiiCifl' ;IJ,"fil•ola.f • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . 
o+ o :\ l;u,:hiu,"'"· itHinHIIC'IIIu,;, iC'tf'iiUtelllôl, c Ult'nt-iho~ d~ u(hcn1:'"· nu l"'r:1 fmc 

iutln~1ri,,-:c • , • o ••••••••.•......••.•.••••.••• o ••• o •• , o •••• , o ••............ 
~ . •\f'llõln·llutl" t.' uCC'U~'>iliu · •lc lahntatoritH r ~::~hinetc:-4, iudu.i\'t' mntt'ri11l •h· 4.

0 11 · 
J!Cnh:tl'l:• ...•••• .••••••• o ••••• o o. o o o. o •. o •...•• o •• o ......••. o •.••.•••••.• 

ft. AllJl:lrt:'lhf'Jo. in .. ll'urne"•iii•OO: ,. mrn..:ilin,; nu.-.:lirn.rirnr~ico~. utlouh~ll}.:ilH:r. t jrhar· 
111nrt111i~n" . • ................................ o. • • ••••••••••••••• • • 

7. :\1!\chimh t• nt•ttOm:lhlH rlt rcfri..:t:r.,c;:i4n, :uluect.•dur\';C. IHOit.lt..: .. t:ll'\'lt t,~u". lr:mdor· 
lt~ttlclt('', ~('l',uiMtoC, IIIUII:•.~- \'t.otuihulctrt.o;o ftrro~>: ~ln·trÍ(O'-"' tMUtOIÍ'an:tl\'r't:u·, •lc 
f"lrt·rric:itl:t•k ••••••••••• o• •o o• .•......•...•..•.••.....• o .•••.••• . •• •• •.• .• 

A 'ltwhh\:tl ~ ut~>tu,ili\o!" }lõUõ\ l,\1\thA:ul•hi., ..•••.. o. o •.•• o. , •• o o ••••... , o .••••• 
ti, Aulomn\dc. :u;1u-~.·~minhõrs e ontm:- nhknllb \' ;n'C\ ...... uriO" ...••.•••••••.••.. 

10. Arti,::~ o~ Jk0tl,'I'<'C"... . • ••••••••••••••••••••••••••••••••• o •• o •.••• 
11 . ~latc-rinl c -..rol., r • , • o. o •.••..•.•...... •.•. o •••.• 
ll. ln,htni~IIIOc c nttn..,ilin· tlc ,Jt":o<nhu •••• ...•••••• ••••••••••••• 
1.\. l.h·tu~. fuiiH.·h•'· rr,·i..a.~c ~ junl:\c.'l -ci~,uilte.t.'l., IW'r NtiiiW:. ••u :l:..,i}!n:.tura , • o ••• 

IA \latrri:.l tW Mf"1. fOXIIIIm c '"'•l'ltkri"' ..................................... . 
I!' . ,\l;uen :tl fUI':l dormitorin t• cn i,•nn.:tria. im·ln::oin:o mnhili;u in o ••• o • • • • • • • • • • • • • • 

Fi:-on \':•ri:t \ot:l TuenlltOt\'fJII · 
:eit;tl.'lc;ÕC' ... 

( l'npdJ ( l'.•t><IJ tl'o1l<l} 

7U:U.Mif 

t:.:nuu~ 

(,O~JOc* 

lli.i:()(M~ 

.I;\ :{\(I~ 

;\;\:()(MI$ 

1,;~11'1$ 

7.HIM$ 

llll:OOII$ 

1;;-cnl'S; 

,;~ :UC)(~ 

17!1:(110~ 

\)111 ~JUII$ 

t:II:OOIJ::; 

Jlo:lll~ 

I.OIIi:-'flfl$ 

.1111U~: 

IJAIII ~110$ 1!.!.16:201'$ !5.f•ll:2110t(l!IO 

llJIJ:UJt~ 

100~··~ 

!.:~.~.~~ 

.!lll.l:CKIO:~ 

lXH :C.IfX~ 
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lf,, Ar~parclhu~ \' ult"n~ilit•~ IMHl ii'Wiu c llt" .. ,inf«."t'ç;u, • •• ••• • , , , •••• , , , • , , •• , , , , , , 
17 .... t'Hõllllt'UI:.J C' nlrm;ilini dr (~lrt•irn .. ... , .... ... .. , . ..... . . . . , , ... , , .. , , , . , 
IR llnl#rl:tl 1':1th !thi.(ll•t'i"'""'fl ,,,. :•1rn~ ,. il1..:!:dl:u;:in unil:tri:., inc-lu(h••• r~Ív:'lc ,,._ 

l<rro. c~·;ula:-.. t'tt., ~ otarro m:ttc-rial JhUA Cin;< lln·er~ t o clt~lillncl•• ;l m~udlíl · 
~fru •I\! 1~10~ lelr.:r.•t•hkO& co telttphonic.·p:;: clu::. .\'ucleo( l"ulnni:lt"< .. •• , , , • , ••• •••• 

li) ~lntL•rilll pnn• t:thtÍH, t.!tnfin.• c \'h·dro~ ......... , .. • ....••. . .. , ......•...••• 
,!iJ, 1':-ro~ ft(qlli<i(;'i('l dt- olllitla.ll:JÕ tk• ' ('f\'Í\U , , , , , , , , , , , , , , o,, , , , , , , , , , 

Total du mart·rial t~nm1m111r ••••••.••.••••••.•••••••.••• 

11- .\1:\h:nal c.h.- t"fllblllno ou trnlb (urmfti\:I.'J 

21 . A1 tiJ:o .. e lu e:-.Jit"Cii-.•uh.•. indu .. i''f' fJ;IIll"l p.ua ÍIUilr<"MJIO •lco lrah:•lhn.; ••••••••• , ••• 
ll . . \l:ueriftl JWI"' nnln.1 .••.••••...•...•..••••.•.••.•••.••.•.••.••••.• , •.•••••• 
2.1 • .o\•lilr(u-"' 1a.u.t c.·uxcul•.-• i.a. ·~·uiH• ~ &tlu·lh"JJ:•.IJihi •• ••••• •• ••• , ••.••• , , ••• , • , , • , 
l -' . o\tti.a:u., 1'-'U" .. lilllr-111,.\.t•• c 1liC'"f,1 •k- ,,lmmtt,... '"'" t\ptn~tliutk,... .-\J,:tH.I~oi' EH ·d~ 

;\J,!ricufa dr Rotrb;n.~llil r nlluuu_.; .•. . ....•..... , ..••.......•••. , ....•• , . . •. 
'3 \\ .. ua:.rio rnmrlrhl«-' :mi,._~ t'"'r:a =-~'rio,. hrJ!iMv •In.. :.lunmtK •ln' ·\t"•"'tdiu.tn .. 

t\J,:rico.l..s c tL. E>:ol<4 :\~"Ti«'b d~t• U:.rl~nõt • • . . . . • .••..••.. , •••.• 
!f1. li;Ut'rlal f...1r.. :IJJrt'nthn~:rm r 1rala.1lho '""- cuurn .. :l$:f1Cob .. , •• , •••• ' •• •.•.••• 
17 Cnmhu -th·d -.- l.."'ll~oo'l. ~ nutru ntuh:-rinl tk n')JQ c wtiuhA i"""' u.; .\J•rc•MiiY.I'"'· 

.\;:tit'fll:a, \' F..,,('fd;.. .-\;:ti(Uia •f<' ft:'ltb."1cc.·na , , •• , , , , •• , , , •• , •••.. , • , , •.. , , , .• , , 
2K. Sul.rc.4.,Uc.'11IC'ii. cdmbtlith·dc ,. luhriric:mtc.c I*=''" :uummwd• ,. AUICH":.minh.-\('t,. 
llt . St:Uk'IUC', .tilul~ (1..-t\"Ci i\H'.. •• ,"C"Cti<"i•l;..; C' ruu},:ic~L ... 11.11'~ o «"nM..cl ck- \o-......... . 

~5u t' \"dliiiM.l~ t.k cuhur,a ••.•....•••...••.•••.....••....•..••........• , . , ... . 
• VL :\l:tttri:t.l tk- M'~\',u:Ao C ftfloUO clcu t,liiic.'k\~ t' lk•II1(\'Í1Mi~ ... Íllt'")n.,in" «f\";1". 

JJI\I Itilh~, t'h' ,, 
.11. l'rdr.t breuuL-. r nl.,h .. -raitl t•ar:t C'ott.><ntc~íto 1k- l"•lt;td;u: ~ J:1"'hn~ ..• , , •• , •• • .•• 
Jl. Ur•'Sr·'"' ,, .. ~lm11Nt Jlh;arm;IC\-tllicril. m.1h•rial el\' plt;arm;,C'i;a. tlt r,::atun\'t,•.; nK"tii\"'O!C. 

tlcni:Hin,c ~ dt' l:•h:w:ttori<V. dttl'inlf.;l:un~~ AI'IÍf!Utr. de \' iilro ,. 1Hlf('C:II:ut .. '1 11 muroil 
"'~mdh:mtf' .. , !""<'t• ... -:,ri":" :t•~-.c. tr.th:alh•K r Jt11uln< t' Jk:"NJUilii:\ !C noJ~ l:.h'lt:tlf•riu,c c- -.:n-
tntU.'tt',4 IC'l'hlllt'l~ 1141 ''-'IC'IIIIÍI\'U.' , , , , •• , , , , • , , , , , • , , , , , , , , , , • , , , , , , , , • , , , , , 

:l.l. l-'nrr.1~""' llr."11':t :miul!u.•.c tk- tr:\IUJ'Inrtc ou !1. ~:"•ic:n tl-t lttm·our:t .•... , . •••.. , . •• 
..J-f. rul.t~\tl• \ Oh~lil'tat!l'-fllll.t 1!"'1tl'l ~llil~t~ç.• , ,, ••• • ,, ,, ,, ,, , , , , •••• ,,, ,, , ,, , , , , 
:\,; , J\UltlltU"!ro- I"U.t l.\l~lllllt'll(,l\oUJ Mlt'llltC.l.l - •• ,,, •••• ,,,,.,, .• •••• ,, , ••. ,, , •• ,, 
.U1. ~lcull'im c Cc11 tt~ç111 1•:c ;-,1 n ft~ htico de l'iiÍSÜ<,.. c cngnul:ulos tlt~otiu:ul~ noJt accul· 

tlll'ictunmt·mu.; tlt• ttlíml<t:t, lllõttl'fbl n,:rirul11 ~ (aut;t, , •••••. , . , •••. , ••••.•••••.. 
.li. \tlilof(h~ elt" ill•m''':t(!m •• Íll .. l:tll:.(iW. .. Plftc"uh-:u •' llL1lrri:ll 1\.U:I :1-\.<f'in r hyJ!i l'llt" .. 

'J ot:.J d•f lll!ll"ri:d i !~• COi h·UIUU, ~I C ••••• , •• , , •• , , •• , , , , , , , , , , , , , • , • , • , 

:\.'t . l'l;~ut.a .... "-1 lt\'lt1t''• otllullilb, íorr;.-cth·u!t. tlt'-.cinfeclõ\nlttc, funs:icicL'l ' ll.1f:t -4.\:fC"nt cc· 
tli\k'> J~tlo cu ... :o ~~~ lil'~.tdor,-.,. in.--cripen.. .. no llini .. tl·ritl • , • , ••.• , •• , • , • , , • • 

.:W. ).l:.chin.'l< c- ÍJutruiii\'111U' õl)!:r.trios qnt• ch:n•rão ..,., t"-...liclo' e~tlu cu,w :t l:.,·tõ\· 
tlort•( iu..rrlr•·n, nu )11nl'l.:rin •••• .• .••• ••• •• ••• , • • • • • • • • • • .. • • • • • • .. • • . • •• 

~(J. l'uh11t:t(•,.._,. tlc' •. ··dh:tl·i r nmr:a..c.. tlc- rnr.tnM' tr:m .. ituriu. ifltJtft'~U.: C1K'õukut:l\:u,, 
mdufl\~ t•t~hlw::u;au tlt' l•lll'lin"- •ln,.~ttn.L,I'Ín( rrbtawlnt. aU.1Pf'."l <. tnOt~mp!d:tJ 
c.• t'ulre., trab:dhH~ •tt~· intt•l't'$.s.J.nl á !l.J,.'1'il"\11tnl'!t 

41 . l.u:~. JPX. t'fltr)(::t l-l«trao. t~J~ll cderh•~tua ... h:ICJCI":'I'hit·::c .. 4;' , .. .,.·m· .. 
1!. 'l'nan'pot'lt' •k· lwo:••;o .. ll ,. ln.,tl·rial ...••.•.•..••.•....•.•.....•• • , ••. • ..•••••.• 
43. llo•tte"da.:nu ck toluuo.. • .: c.-:lucuwJo..; •••••• , •• , ••• , , •••••• , • • • • • • • , , •••• , , • 
~-4 , Funcrat. ~ 1k nlutnnn.• c.· cok.nu.,. ••.... . .••••.•.••• , , .... , •••• , , , • , , , •• , • • • •• 
4~, -\rn•;eJ.('II:tJ:l'tlt. C'3)h'\lõlz::..JE. lõ\:ot:U ('Oflunrin(. ~;\rTCIOJ 1: frcl~4 , , , , , , , , , , , , • , , 
4ti. Alu.:m:i!'> de (ft~A"' un.'"t .. -..trÍ:t.) ,,o,. .. c'!'\· i(•" tln l>cp:arl:un~uto, õ\"-..oo.f'io ç pceat~c.·auc 

rt'l'-,"'~ nt,.. , .. liftt·iu"' •. , .. • •••••••. , ....• , •••• , . . . • . • • •• • •• . . • . ...••.... 
4i. 1)\,..IK'aóiJii IIK"IMI.t~tr~ 1: 1ft- J'I'""I"V 1.,"\J.:;\IIlC'tUtl • • . • • • • • • • • ·,,., • , ,, , ••••• , ••••• •• 

·rne:d •I•~ "J)h·t·r~,~ tk•sflC'~ . .;" . . • • . . . . • • . • . • . • • • . • . • • . • • • . .......•• 

-IK , I'M:t c-onllrruc.·~af\ ele ,hn:r;;ôL"' 'lt•pcrwl('th·i:u 1b l:,::t~:!ton l:.~tw-rlull•nt:tl tk• lh1111;mt 
S!iu Pnnln, ,. dc" um.-. u,..iua eh.' ~~~~l)"'lr..:unl'lltu. <~~"CC:-I.Jll"'tt «.' l"• nt•(il'in •• ,.....,.,.,u•(kiu 
''" .:1tf~: i1lcm dto tlin•t,..:.~ tlt"p.;-nthen\·i:.rt ~ IIMtnl't)tl"tn d:1 Suh-l·:,.ut(:\o ~-''~l)l.'ritnf'n. 
tnltlt t';,((. 11n ~~~:lltln•lt.• :O.Iimt~ C.c.•ml'., t in ... aallí14\;\n 1l~· IN 11•ln:t~ t'l'lllr:tt'" 1lt ,,_.,.. 
tM.III'iiiU\'11111, M.'\(.t~t:llf '-' l~t·nt:fic:i•l ,J..: ~-,.fé .. .......•... , . . , .. , , .. ......... .. , 

·I'J. P:u-;1 clr~prt111ri;u.:ãu ttn \·Onl)lfi'l th.· lutes un I(H"I,•oti: •lt• lntt' .. ti«.• t''< ·~nckn l'ut.,nirtl 
tfn ltnll:tyn. nc,·r~J>:trlu . .; ;'I t•:st:u;:àu Bit~UJ.!Ílõt clu ll.ui,t~ot , , •••••.•••• , •••• • , •• ••• 

$41 t':tm :; .. tlc!Ol!tl•mr•ri:;~;;tw" ,,..._,,.i~M:t pdu dKn•tu n . l-I ,N:l6. tk• '''''' )n1l111ek• 11J.J-' •• 
_;1, l'ar~ lt.UU·J"•rh:,r 'I\' milt,.ri:•l <•t!rj,-nb l'l:mt:h <l"'th'lttc•'" :uhtho" t luj:tt'tiriclnl. 

~t•tu:""'li•l~ :t ttlulu 1k• hUXIhO ;a :t,;tK-ullnre .. r"l!i .. tr:ulu" nu \lial1.:h•tlo 
.'2. Pn rR • iuw~u;üu alt' ío~'·mL'\~ "IIHlllcolo" llh'lll:uth• !tC'c:onlcl l't'lll 11,. l•:,.trt•k"' 
~J. l ~.rtt a~lt'Ulll·r h tlc,pc• ... ;t ... cem o ~om1 .. 1tt' :i ... ,ú,·a, clirC"(1:uuctHt' uu meth:ulle :n'"\.',,r. 

tlo1 com o.4 J:'ft'"C'n•o" dt .. , K•l~ttlo' nu :.•huini>:rac;t'tc~ nmnidJJ:tt~ .••••••.•.•••.•• 

Tt,. õ\1aL1 rnn:-:r.:n.1(ân "'~lah·ci;,1" ..... ,, ••.•.•.....• • ..........•.•..• 

Tuc:ll d:~~ '"'uUI'I.l(IJ~I;:tt' "1',··"'-,J" 
Tutnl 1L1 (.cft l.,ign:u;.iu ".\l:ucn:al'' . . . . .. • 

Ta.cAI da \'('ti~A ,\.' •••••••••••••••••••.•••••.•• • •. • 

l'1uj~1n n . H11·.\ -· l'nr. 19ti- 16 

IIRI~KJU): 
.III~KMlS 

l.iO:ll()(l;< 
~(1·1V~ 

:.CI~IUCIS 

~ .7~.i-Clll0$ 

!C\1:000~ 
.!001Xll~ 

.iO :000$ 

l..'lliHKMIS 

101:000$ 
HNUlllfl3 

-IOII:IXJ~ 
.VWI:IDI$ 

101~1!10$ 
~Wl:OOOi: 
~):000$ 
liUliiiS 

f<U~li!O:' 
,.;~ml$ 

;.lll;{···~ 

l.iO:OOO$ 
IM~ 

I ,.10~~ 
1'U:\Ull' 
JII:IIW>' 

llWl :lll!O$ 

.!.\O:IUit: 
ill~~~ 

l> .lliNI~MNl~ 

.V1:0UO~ 
.VliJ:fU\1' 

-~·1:()(1(1~ 
.V)l~XklS 

'l.l.iU;tUI~ 

11 . 1,;(1~ 

"' t:u:to;oa • 
1 Pa1~n 

• .. • .. .. 2,; .( ,Ji :lUOl'tWWl 
........ lt.t:.OJI1fiSW11l 

........ ~6r71!7~.0 
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.. 0VAJHCO " · 4 

Jll"flij ... se au1m a v~rb., 9.' : 

IRJtõtrllllll~nlu 1\:a<iuu:al cL1 PrutluC'(iíU Anin.t.11 

(D.N . 1'. A. ) 

(IJ.t.cretOG ns , 2,1.9iiJ c: 24 .540. n.-~lJnti,t~nf\'llll', deSde :\l:lt c;o c l tk julho •k- 1!.1.'-1) 

' - Pts. ... u:-tl pem1:mt:nll" 

J)lrfflnrill GC'r :.l 

(An . f1: tio N"r,ulam~ulo !l)' prundo pelo tl«rrtu n . lJ .9i!J. ík fl tfc :\IM.;u ch: 11JJJ) 

J . V:tllmc:ltt do tlirt"tlot ~:eral: 

I dir«tor &ç~otl ttulll) •.•. ..••.•• ••• 
J iiUAilioar dn flhlnt re II"QQn ) .•••• • •• , • 
1 rscrn·t"ul,. ,L,t<~tll-tfrllpho I com) . • • , , 
I Q.S.~Ish.'lll~ en~tnhtiro • . , . .•••. , , , . , . 
I mb•l\s •u,:h:nlc f!IIJ{cnhriro •••...• , , ••• 
J dt11~nhit.l:1 cnno,;rn1tho , •• •• •••.•••• 
I despnchnnl(" • . •..•• , .•.••... . . , .•.. 
t "uxiliar tk hiblilhl"Q ••.•.. •.. ...• . •. 
l prococoni~•~~~ • • ••• • . . • .• •...•. . •.•• 
I II~U,it4:. •. • · ··· • ········ 

O rol. 

" j(,"~ 
10:400$ 
YJ.OOS 
6:4011$ 
4 :1101)j: 
4:000$ 
HIW$ 

Gr.~ t. •rotnl 

' l'ot:tl da. ,.,,t .... cOt'' 'Jr:'l-"'<::io n . I ... • . , • . ....•.••••..•.•.....•.....•.. . . 

2 Sf«;~n d• '-'•r•dit11rt • Co111• bilidAdt (E . 1·:. C. ). 

( .\rt. . 'J: do r~.:ul.uuculu KJIJtrU\'tnlo pc:lt) tlet' tt'ln '' ?,\ Qi9, de 8 elo 
~forço de 19.14) 

1 chefe de '«Çlo ..•.. , ............•.. 
~ primeirM cscriplumrios , •• • • , ••••• • • 

JO &fgl11U1~ rscriphlrftrÍOJ: •• . . . ..• , • . •• 
JS tcrcdr'O$ u ctipiur.u io~~o . . .. ..... .. .. 
25 C':.tt-=nntt's tlo:u:lylncnrhtt<r. 

Ortl 

lfi:OOO$ 
li :200$ 
H:OOO$ 
6:400$ 
4:000$ 

Crat. , • .,._,1 

·rnc.,f tb s••h·rotl .. ,gu:u;:ao u. l . .. .. . . . . ....................... . .... . 

3. l'or1it rl:. ( l'.): 

(;\ rt. s..· do t C't;llló\111\'Uiú ~J'Jlrm·a,lu pc.fu tla."frlu n. Z.\.Y7~. th! ~ tlc 
~lorc;o ti< 19.14) 

fM>tlcirn 
3 ('0411hnUOf 

,4f AC.n~ntts . 

Onl. 

s :600$ 
3~1\1 
2:<100$ 

(ir.u. 

l :1!00$ 
1 :~ 
I :lOII$ 

'fot ttl tht. ""ltocon•itcn .. \du n. J ....••..•.•. . ... ... . . .. •. ... . ... . . . . ,. 

4. IOI>IÍinlu rlt' lliolngin Anin•1l ( I 11 A ) • 

\ .\rt . f•l tio " 'ltul suu"ut., " l'fH'U'I'fulo pelu tl'"«'~tn n , 2J,IJ7->. ti,· X tlc 
\htr~o de 193-4 - Qu:u.lrUtr> 1 ~ V I) 

I tlin.:'('t.or (cout) .•••..••.••••.•.•••. 
5 assisttnl~ chde:;. . . ........ .. .... .. 

11 3~i;;.t .:-1 1h:~ • • ••• • ••••• • • • • •••• • •••• 
f4 ~ult•,I»Í'' '-1111~ , , , , , , , , • , • , , , , , 0 , , , , 
I olUNili;t r llhutmnicrugr:~J•hn . 
ti ilju<L1nte( . . . . . . . . . . . • • • . • ...•. 
I bibliolll«õtriu • . ...•.•...••.• •••••• 
() ( ltl,.liJ UlfiUilt"l" ••••• •••• • · • ••• ,,,, • • o 

1 t'ncurcg~do dt' 1uatuial , •.. , ..••.. , . 
2 :auxili:'lft"l de- I! dao;.'t' .... . ....... .. 
2 óltl l(iliMC'4 tlc l! clt1 '~ , , , , , • , , •• , , •• 

I >.dador ......•....• ••....•••.•••. • 
6 a.u.~ iliaa h 11(' J! "1.1)'< , , . •• , , • . , , , •• 
(j $C'I1't ii1Cll , , , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Onl. C. r:tl. 

:16:0011$ 
li :lXXI$ 
~--lliO$ 

5:~ 
H~ 
4 ~100$ 
.1 :.!00$ 
3 ::!In~ 
.1:..'00:~ 
l .~OO$ 
2:000$ 
I :600;' 
I :Me):!; 
1·"""$ 

:16~-~* 
• 24:11111$ 

)9·!1't$ 
I>:I.W$ 
ll:CQ(~ 
12-111!1)$ 
H.otl$ 
~ -(.1'11$ 

? ·(i)O$ 
7 .ZOO$ 
6:001$ 
4 :110(1$ 
~ :M'I$ 

~-(.()()$ 

'l'ulld da sub.oeotl&lgnac;ão n . 4 .••• , •...•••••.••••• • . .. , •••.•• •.•..••. 

Projtclo n. 101-A- I'•~· 1116 - 17 

oll<~JOO$ 
4 :MUII$ 
l :400$ 

2ÚJUO$ 
15:000$ 
14 :400$ 
9:000$ 
7 :200$ 
6:000$ 
6:000$ 

1:111 :000$ 

~H XXI$ 
M4 :11110$ 

120:000$ 
I +I :000$ 
UO:OOO$ 

X :-100$ 
14 ·-lfiiiS 
14 :4~ 

37 :~ 

.!ld ll(l$ 
1211:000$ 
lll :iOI\S 
124 :~ 
1~ :000$ 
7HIOO$ 

I) ,(i(X)$ 
>J .f.ntl;' 
'1:6011$ 
I~ :400.~ 
11:0011$ 
4:8011$ 

18 :1Km 
~~ :(~ 

7.1-1 :400$ 

V:ln:n-cl 'lotitl ltOr "'"' 
, i$:1'-'\\.("-'1 
( l'npd) 
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Strvl(•• dr Fonwntu tb Procfua;~o Ani111..1l c S. 1:. 1'. A .}: 

(t\rl. IJJ tio rt.'J;Ulnmenlo nJIIItO\':tt&o rJclu •lrc~t:lu u. 2.1 97'). tk h tlt• 
Mor~o de I?J-1 - \)t•ulru I) 

5. Uir«foria: 

I tllrmur ( •·uon i . .. .. • .. • . . .. .. , .... 
f au·srrut~ r"lk"f, • •••• • a • • ••••••• •• ••• 

l :tFaic.tn\'~ • •••• ••••• •..• • . .. .. ••.• 
2 iub nssi»tetltC'I •• •• • ••• ... • ..• •• • , • , 
I t-nort<Knclu 4lc "'"'!C'I i" I , • , , ••••.... • • 
I ~(r'HIIh.' .• ·········· · -·· 

Uni. 

16~ 
ll.I!OOll 
10:400$ 
H.M$ 
l:41XI$ 

Gmt. 

.lMlfWI$ 
l4 :1!00$ 
IQ·~ 
15:1.11~ 
N : i()l~ 

•.1:/iiXJ\' 

:\ri. 'J.' tlu fl.'t{lll:nnt.•Hiu hiiJifóWUto )l(lu dn·f\'ht 11 , !J.9i!J, tko X d~ 
llftr~o ck 19.H 1 Qu.nh•' 11); 

7 ÍIISJJ«!Or'C'i rhdrll; , • , ••.•• , ••. ... 
ltt lrurwtor'"' . . .. . . ... ... ... . . , .. .. . 
.U .;nb-iti~J.~CCCurcA . . ••.•• • •..... , •••. • 
!'4 ~uiJ-ajutl:mt.-:; . . ..... .. .. ... ... . . .. . 
11 t"Soeriplnrnrlo:c •••••. .. .•• • • • ••• ,, •• 
7 ~SI.YU~II('J tiACt)"IOf(r:tphol'> • , , , , , • , , • 
li alnto~Jrifç> • , ••• o o o o •• o •• o . o o ••••• 

Urd. 

16:0Cm 
ll:!lOO$ 
10:400S 
GAOO~ 
;; :60Cl$ 
4 :000.~ 
~ of1!ll'lll 

'l'uhel 

2~ iiX!ll 
)Q;200;1 

1>:1111~ 
9·t~ 
~:~nus 
lo~r.XJ$ 
(o :O:ll$ 

.l(o:OIXI$ 
!UXIII$ 
.lJI:40U~ 
.11:~ 
11.400$ 
.l:()(JI~ 

141 :f•l~;> 

II>K :0011$ 
4QQ·~ 
:<14:P!Kll> 
,l\IN ;-100$ 
'>l : 101$ 
4!:000$ 
Ui :fi~'$ 

To>',ol dn wl~<'tHI>i~n:tç~o n. ~·-·---· ···· . . ............... .. .. . ..... 1.\ICXJ:IJIII;\ 

1. 

Art. 9.\ 1h1 tf't:ul:mM"ttln :.)lllroncto 1wlo dt•ttfiO n • .!J.1Ji1J, de ~ tk: 
Março do IVJ.I (QI.,dro 111 J 

Jn .. Jlt"Ciorm Ket:•otUII tlc . Serkulturõ\ : 

ins pcdor chc(.t ••••• o • • •••• o. o o •••• 

I iu.:ipc-ctor •• .. .•.•. • •.• , .• o •• , ••••• 

.• Jub-ins1 ~ore:-. • • .. . . .... ......... . 
5 'llb·411j,MI.,;,IIt~M o , ••• , , • • • • • • • • 

I Q("ripturario . . . • .. .... . 
I ~rtttlfr •bct~ t.,.~~J)iHJ • . .••.. o o • •• 

1 nlnM'l:xarift> •••• ••••• •. . • •••• , •• , • 

Q,,J . 

lo :OCO$ 
!l:llOII$ 
rn ·40"1$ 
6~ 
!I:I>W$ 
I~ 
4 :1100' 

t:r:u. 't'ut:tl 

'H.W~ 
1!1:1!1il)! 
I !i :(.IJO$ 
f)~ 
M•400,.: 
6;0(111:$ 
ldlll\' 

'l'ut;el till suh rothigt\ll(~n 11 7 •• .. .. . .• o • , • o o o. o •• • • o ••• •• •• •••••••• 

Sc-r\·tc;n d(' lk'ft"ow ~;,wilouio~ Animt~l (S. 1>. S t\ ) • 

i\ ti, I~$ •lu 1 ,·gul:un~un tti)Jlrtw~d() IM. -lo cl«rc:tu u . Jj . Uíl), ele R tlc 
:\~carc;o d" I!JJ-.4 1\Ju;ulm I) 

8o Dirrc1nrla · 

I darCIL'tor (com) .. o • ••• •• •••• , • • •• •• 

I ;cssistcnt< che-fe- • • ••• •• • •••• , ••••• o 

l a~.:;istfn:c.~ •...••• • •.•.•• •• • , o o •••• 

? ... uh-õl"ii!llt'nl~~ ~ • ••• o . o • ••••• o •• o • •• 

25 :auxili.)d ~ ''" I: d ilbo"C . •••.. . o •• •• ••• 

.\~ :lUXiH!m:,, ti<" l: cL'I<..<t' • • • . • • • •• 
I ~o:uardtt ck m<utri:tl • • .... . • . • •.. 

4~ tt•vmi:uH ..... \"' çb~ • ••• .••• o •• •• 

l $('t\~h·• •• · · · ···· • •oooooOo•••••·· 

Tut:t1 ela t>Uh C'Uil'oiJ;tuU;At.r 11 , , t' . 

Onl. 

16~ 
ll~ 
IO·«JJS 
~ ·111111$ 

~:000$ 
4:1JVU;$ 
,I :201'1$ 
! :-1110(> 

Cir.tl. 

.llí :IWJ~ 
MfiOOS 
(~·11~ 

5:llll\' 
2 :~1>1;< 

l :Oilfl$ 
!:000$ 
l:foOO:' 
1 :-~ 

.v.~ww-s 
1-&'t'niS 
J9:..'t~ 
1:-:lll~ 
7:lCC~ 
(o;lill(l$ 
,, <~WIS 
.f ·~~ 

.1:11:11$ 

. \rt l;\5 do rt'lõul.un,·utn ll) .. trU\lldO (k'lh dn.'trlu n . !J.117'1. tk• ~ ck• 
~l;m;o dt" IIJ.U C Qu.,•lro li l 

1 in>llC('IOn"- che.f~r- • • ••••• • ••• o ••••••• 

UC inA"("K"'!lnrt~; ••••••• ••••••• , ••• • o • •• • 

l tl ""h in.s1t«tor,-• • , •• o •••• • o •o •• •o • o. 

~:=~~:~~rio.: .".'::::.:: ·.::::: ·.: '. '.'.:: 
7 tM.tt'U:IIIC'., l~U:l)lut:r:tllhh< 
7 .Cr\'Cllh.'lll • 

Onl. 

J(,.(ICIO:' 
1! :000$ 
10.4011~ 
~~~10:$ 
;:MO;< 
~-orm 
'J:-Wt~ 

f:rnt . 

~ .IICJII<t 
lo:IUOS 
>:!11* 
-~~~ 
h 'lt•t:.< 
HUJi' 
I ::111~ 

·rutal d.2 ~ui....,'On«iJC1JAc;:lo n. 9 .... . ......... o. o . o • •• • •••• • •• • •• 

PrnJcvm u lni·A - hr. J'J()- IK 

'l'ueol 

~~:tlf'()~ 
I'J:l!XJlô 
IH-QI!> 
lHO!$ 
X•-!UIJS 
,,~riO$ 
,I~W;' 

z.l :000$ 
19:ZOO$ 
~6:~ 
-!R:OOU$ 

ll .-100$ 
6:01X'!:\ 
(o:O!JC'l$ 

.V.:UUU.$ 
l4 :000:: 
111~ 
.11 :.!tXJ$ 
11<11~100$ 
JIU:III)(I$ 

6;00(1$ 
llf,-001 $ 
7:~ 

72'H-o1MI$ 

161<~1110$ 

.IH·I(i~ 
,li1:U~ 
?-IU:(}OO$ 

""""JU<i U:ilOlt$ 
:?.lí :~ 

1.191.GOO$ 

\'nri;,v~o:l •I".A~ol 1"11 n"' 
~>i.,:t t.:H/.._• , 

\ I':.I•·IJ t l'"' ... ·IJ 
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Numero tlns ,.ukon.tif"3(tÍ<..\ .- Nottm~'d tld lh,-)paa 

Se.rvi(odt: hullf(dotJe Prodm:lostlc0rigt'f11.'\nint.11 t~- l . 1'. O . A.): 

Atl , 197 du tcJ.'llhm~mo 1't11Jif'fw=-ttn !1('10 t.lt.<çrdo n. ~J.W!J, de H dl· 
)(an;o de 19J.I ( l}u.11lr0 I) 

10. Dir«toria: 

I dirMtor ( 1:0111) • • •••••••••••••••••• 
l · a!!'6it.tetuc thdc ....•.•....•.•. ...• . 
J assistente . . ..•......••.•..••...... 

' i6~-~ 
311 :onn.s :V.ffll$ 
g!WO$ l4:11~1\Õ 

12:lm$ 6:.11Xl$ 19:.100$ 
t sub..-bi~ttutc • .. ...•... ... ..•• 10:-IOlll' S:2t•l$ 15:600$ 
1 :thKI.llllç , , , , , , , ,, ,, ••. , ,, •• •• , ,, • 
~ 1mxiliarr1 lle I."' tlu.;,o 

li:OOIJ$ 4~ IZ:OOO$ 
4:1100$ 2: 100$ 7:200$ 

00 ;mxlll:art~ cito Z • rl.u~ ............. . 
120 attxiliarti dc .1.• cb~ , •.••• , ....• , , 

I liervcnle .••.•...•..............•.. 

4 :OOOS 2~ G.OOO$ 
.1:200$ I :600$ 4:800$ 
2~ I :200$ ,I •IIM$ 

'f'ot:tl tL"l ~ub·\-ôtbil:lt:t~;:io n. 10 . .. ••. .............. 
Aal. 1!17 r\o rq:uL'lnu•tuo apt,rO\'õtdo pco:lo dccrno n . 13.979, tfc 8 de 

)br<;o d• 1931 (Qm<lru 11 ) • 

11 , Jnspc.:cton.-., Htt;iOIIíiC'!O 1lc ln:tfX:C"~~o tf~ l'f~l111.\ãu dç 01ig.em Anlm.1l: 

-4 in;Wa;:tOit.\ du:fc::c •••• •... ••....• • . 
21 inspcc:tortJ . . ... ...•....•••.•.... 
21 •ub-IIUJ>f<1or<s . • ........ ... ..... . 
:11 :tjtw~:uucoc • • • .• .•••••••••••••• , ••• 
4 ~tcrtptt~rnrt~ • • , •• , •.... . ... , .• , ••. 
4 cKrt,•4lu1ta cL,ely1o::rap11o:t • • •.•.•.•• 

Ord. 'J'ot>l 

21 :llQOS 
19:200$ 
IS:foOO$ 
12.®$ 
8·400$ 
6 f.lOO$ 

(l'nlod) 

:V.:IlUO$ 
24:1110$ 
19:200$ 
1.;;6()(1$ 
11:000$ 

4t~):(JOO$ 
~0:000$ 
5i6~ 

J•fJOO$ 

1.71(1 :{1(](1$ 

l)li:(J(~ 

4UJ:.IOOS 
l!J:600$ 
:m :0011$ 

\.\.,.,..~ 

lHIOO$ 

·r~:el ela :tt~b cun.:.i~tn"c;:n.o n. J I....................... ... ........... I. 13h:40U$ 

. IJ. 

Art. 197 du t(KUhum::nhJ õtflflro\';ultl (W"Ir ~rC'Io n . ll.~liY. de !'f do 
Mnt(O olo 19l-l \Qull(lro 111) 

OnL Gnu. 

6 tncarrq."JJIclos de lahorftlo• i(, . .••. , •••• 4 ~100$ l l -1'100$ 

Total 4a $Ub-\Oushcuac;iu n. 12 ..... 

Servi~o de Cn~:o e Prsc:o (S. C. t•.): 

An . Z$6 •\o r~g:ulluncnto :tJJprovatlo 1~lo de.:reto 11 2J.979. tlc 8 Llc 
M•r.;o de 193 I 1 On•dro> I e 11) 

Dirrctori11: 

I llila.lu.- (l"UUII) ......... --- -
3 a.s~istentrs chefrJ ...... . ... ....... . . 
3 :u .. 'lis:ttntr~ • . . • • •••• .•.... • , •.• 
2 Stth· :-t(sisttutes • • . . •••••••• o o ••••• o. 

? s:uh.;.JtMt.\nt« • •. ••• o. o. o ••••• o •••• 

I au.xlluar c!. l o" t:l01w.e , • o •• , ••••• o o o •••• 

3 ld\' ... 111~· o o •• o o o o ••• • ' •••• t • •••••• 

Ord 

16:000$ 
12 :!100$ 
10:~ 
6:~ 
~ .800$ 
2:4()()$ 

CrBI. 

.!(\~ 
8:000$ 
6:400$ 
5 ;.lOO$ 
3 .!00$ 
2.400$ 
I :.100$ 

'l•ol:tl 

.16100$ 
24:000$ 
t9 ;!110$ 
1:0:(.0:)$ 
UAm 
7:200$ 
J:(oOCJ$ 

1~-ol:a Naciou01l ck Vclerinõlria ( 1~. N. V.): 

t\rl" .LN1 .J.JO t: 4US tlu r~){ul.;unento "J'l'"uvnclu JM:lo llt<rdu •• · 2.,,~,79, 
de ~ ck: ~~"'~u <lc 19.W 

Onl. (;r.n. • Tor.:al 

14 . I dirtttor (com) . . .. ............... .. 16:800$ 
fí :4llJi 
(tllAA' 

11\ :KUII~ 
IV:2CIO$ 
IN :OVO$ 
10:!100$ 
11:-11~~ 
7.200$ 

. 6:000$ 

16 l)r'O k'\JOfc~ "--tllinh.ttitu:oo • • .•••••... 
I ~rdouio hlhliothn.ou iv o ••••• o •• o ••• 

M "'"':>i-Strntc:or. • • • • o o. o •••••••• o •••• •• o 

J rJCripturuJn . . 
1 l"u'l,.iru t•nuliuuo . . , ..••...•. , • ,, ,, , 
I J,;uardt~ nl:th:rmt • . ..• , • o •• , • o ••• , ••• 

I be!renurr cl.1ctylos:r:t,.lto 
H Rn~nt~~. , ••••••.••••..••••...•. 

Tutal do •· J'c.·5..'i001 JIC'ftn;~nrulr '' 

H~ 
l :WII$ 
~:400$ 
!.tn!S 
2 .~ 
I :lOO\I 

6~ 
.I :MO$ 

.IG .llXIS 
72~ 
~7:fltMIS 
.II ::!Mlo 
19•100$ 
~~ 

IO :l4ll'l$ 

l r.:I'.OU$ 
3(17 :-~•IS 

IR:fliXI:' 
~í:400S 

8 :400.: 
7•.!1W~ 
(i olWWlS 
(,in)$ 

!l<"~ 

IN! :ROO$ 

9.1%.'1110$ 

\':u"lt"'"' 'l"ufttll" '" .. "'"' 
..i;n."'','fX1 

\ I':•IX'I) (1'>1001) 

.. 

,; 
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Art. i." c.lo Uccrcto n. Hi.Oft'. dC' Jl de! J:11h,•iro clr 1928 

I,,, l ':ar:1 Jl:lg:uucnlo dt U: ti.Cit:o:tli$111'• m: ... -ç;;.-.u•in:~~ :10.1 M:n·ic,:ru nn Ui~tricco l'"cde-:;,1, 
tl:t Virctlvrio (;~·ru'. conr r:u.:tndu~ C'Otuo \'iF;in:', opcn - im. nlOtori.u:H, t rnh-.lh:.dort~ 
c um tmxili;,r de t'..critnuriu. l"f'lll a rctiiUIU.':":tC:i•O •U~tn~11 Jimit:ult ,,u ua.,~iutQ ~k 

• ,..,, l!00$!)00 • . .............. . ........................................... . 
J(i . Pctra pni(Jttntntn ele dnt:Uot'1ll;t. nk"U:'õll i.·\1,"1:- ua.c::o-.. ... uiv; ... m.» ~tn·ku), m• Dislriclo 

Ftdcr.d. do lll~lil~tlu ti!• /liulu!l:"u olu:"um/, \.'t"li.JI\"ht:tMil'mln a Oin"\'tnrl:t. St't:(fhl 
de AJ:rost olo.~i:• t.' :\lnucnt:u:iw c: :1 l·:~rac;~u E:~ipcrimcmal t':fll lk'tiC.luro, l'c.\Utrlh'l:.
dOl- \.'OIUU '''l'ítln r.t:s. nrpina•iru:ot. Ct>rrt'ir~. {,•rr:ulllrt',, :1r:ut"rr~ .. ur~•i~(ll~~tvr ... j. 
musladun.!l f..' dk r lhul.lnti"S. llr ,-:~t•rln:H, r:m•lll"irn<~, tr:~h~:•lh~d'l.•f'es . ..:om :t n:nlnm:~ 
rol(:\o mrn..;:~l m:u.: hu .. , tie .'i.f~J(rt • • . • • • . • • • , , , •••.••. .••.••.•..•••••••• 

17. 1':1ra 11:1J!Uihrulo d.· ,•inlt.· lllt'll$nli~t:.i n,•cc::-.s•rir.s ;uh "f"''''LdtJI'c:o. uu IJbtncto Vc:~ 
tl,'fo11. do ,\',•n•Í(•I •"" J-'uiJU'IIId tl1t /'r•ttiUt'Cii•' .·lnmurt. ctmlr:u.:t;ttloli o:omo rtl>\'ll r re
f:ndns d t tnt•hr;jr~), iUt.Xili:.rC'-,; elo tfctH,I.O.:ito dt.• (orr.t.J(l'Uzl,, lT:.U:t.llnh'P· ti\• ;mitnõl('S., 
l'tl(';,rrt'Jr.ado cl~.t C:IIHU~·ir:. l' o1wtario$. cnm a rcmuncrn(:À't llll'n;~o~tl limilndtt no 
111:odtuu 1ll' :OUU~I • • , • , • , ••••..••.• , .. •••.•.•• , •••••••••• , • , • , • , • , • , • , , , 

1M. l':•r:. )':cg·;uuentn ck ,;{ICJ 11wn::;•fi:u;,-. nc''''-""''io:t uo :u:rviço. n t•J Et:trutoj, do~ t':'· 

t ol~l«imC'nlos fi,. cri:u;:ln tht:t: iu.tft't'luriwt r,•t,imHlo'3 ''" ,\',·rn' .. ,oJ J,· (.'nmf'llln fltt 
I'~Pd~trvi~' ,./11."uml. ~~~~ Ti;.::'p:i, 1 Ptrn:unhncn), l':ta,·, 1 llnh'~t). P<dro Uovvltlo 
t :\linn1 Cctru:s 1. l_~Í i tltt"iro c J·::-.t:Jclu do Hio). Uô1a·rl·lo.-c ~ SA11 l'ôlulol, l'onc;, (ir-.,:;~, 
f!J~~rnn:'c ) c l(ia G:-uttotl< ,lo !;u1 1 Wio (ir.unll" tlv Sul). tVIIIHtl1itdVS como rapat:l~ 
x:s. ent:1tr~.r"cW~ tifo.' turm~1. upc:rm il•~. anulurcl'ó, ;msiliaru de e-Kript:t. HrnmHM. 
ln,:ndqrq \k- "'ui'l'i""• llll'"'r'!!:a:c.. ,·h:i:t:t ~ •ml.~õt11mdurC":'I rura~:ç. com n.•mun~r:tr.~o 
liiCU)o{cl limil;n);c uu Hlõi.~Íutu tk -t;;(~XJO , • , , • , ... , • , , • , , •••.••..• ••••••. .. .... 

Jl, , }'-lit l"t5r'.Ctii\1UO de SO mtn:;..'\H~t:l" nM'l';toe;:,riM ttn< S.t•n•i(l)<~: 11(1S 8taclo:s. • l~t 
mbcltchm•mM d\· \"ti!tf\iln da-c IH$,.."t•lori,.r 1-to·yiulmt'.l. th• ·'•'r.'l\'11 ti.' l•t•mrul;, J11 
PnJd/t('(àtJ .•lt~iruul. c-mllf'al·l:·ull~ romo OJ~r:ario-c, t«"elik!'. fi<t iMkiru:f. lÕt"rkicuho
r~. nrr~mliYt'll. uvdMÍ..:I: ..... •••ru.)l·~iru:,:. tro.h;dh;ttlore:~ rurt\d e -=•ctx,b:.t:c;, (0111 :t 
r._mun,·r~u:;:ã'J lltc:n,al limit;u(:, ;,u max.inw ele -I.;()SIW • , , ••. , , .••• ••• . , •• , ••.•• , 

10. l ';tr:. p:LM:unt.•utn clt• I:- lllt'n~>.:di,.,t:u;. llt"C'f')(.,.;::.rio~ :lU'- uni~o~ no l>ir.tricto Ffll'lr:tl 
e em lbrr:c ck• Pi r:Hr. tto -"•·tt·ict> ,/t• J).-joa Sortilllr;,, At1inuJ , routr:u.1:ulos como 
chriu de tunn.1. dt.~inh'C.'tntJore:o de \'n~i's e trnb:tlh:ulnrc", cnm n. rcnumcr:t~Kn 
lintitndn no IU~ !'timu til" 2-U~lOU .. . ••••..... •• .• . ..........•.• • . , .. •.••...•• 

.?1 . Pnrn Jtft,..'ftiU('IIIn de ,!I) III<:U"-'tl i•':'l.~ n,'(.,;, .. Miu,-c ô1.tl$ :kr,·ioc;O.i., nn-c l ~ l:ulos.. 1lt1s 

'"'"·c·hwi''' f,'ru:ll,uJo ,,,, Sr"rt·ir•• tf,• 0f{•·~, :;,,;,,,,;11 .-/m'11:11l ,,u Kwiíe. Silo 
~;th·:tt1or. I:J:trro..-lu:-.. Udlo 1-lori:cuutt.> c !'t)rh• :\h·~n:. contna:nulns como n•ccina• 
durn. tlnin h:rt:uh•rl':<. l mhoa11H14lor":o: r scn·~llll'$. com ,. rt'mun~r:u~an limiu.cl, :m 
IIL1Xillln ele lf~~OI . • 

lJ. Pnrn Jl;IJ:IImrult' ,,,. I m••u,.:.lic':l 11('('('..:-.::uiu no ~ro,·i"•J. no Oililridu l•t.'t.h:r.~.t. do 
..\,•n._.,.o ,,,. l~r.tf't·:.,·tl•• u~· /'r04/r~rlll.l .,,. (},g,·m Anwhd. contr:ed:ulo \'OIIID protu· 
cnlh~l:.. com " n•unntt'rou;o\u lit11il:ul.1 :t .~JI~W •...•.......• • .••.• ••.••.•• , •. 

2.1. J';u .. '.t IX'~"IIIcn:o <h- I'J lli\'UI:cli"'t:•"' nn-U.'O.riUfl :10~ tt.•n-Í(O~' no:; t•:'>f:ulno:. tl:•~ 1118/'t' 
rh•r."ll..f Nt•yit•~~th'$ 1/11 St•n•íc•J til• /JJ~'''('('tlfl df' l'rodttrlt~~ J,• Orig,•m • l"itmll. em 
Bclb llorizollll'. SUo t'nulu. ~ .. utityltt~ c Porht .\1\')Crc-, contrru.·rnclo' rnmo J;Unr
clõtS ~mitnritt,:(, l•rntornll i..:J;H, lrahotlh:ulorr:e c 1\t>n·~nt~:o. \"Out remuuer:u:rto limita· 
1lt ;w III..:IXÍII\1) dl.' JSO$?(XI , .• , . .. ••.• • , • • • . • • • . . . • • . . . • . . • • • • . .••••..•• •.•• 

li. P.H.I Jl,tl.,r.Uucutu ele 27 llll'll.:..tJi:.'ih· 11\'I.C:0'-11 iu:. .lO !"..:1' \ i~u. uu Oi:.tri'to F,"'li•r;.l. 
du :,·,·n·i,u .,,. Cucu •. f'··suJ, \:1UI11""'"" ... ~ (IUl\0 chd\·~ '".' 11.,:\•tU.:-.... t4j.!l'Uil' ... ililll"
Hflllt:,, OJICIIII io~. lllllluri)l.l;ls. \'i~ias fi lr:.h.:llhadnr~<- t'tlln :t. t' t1\lill,rt!1C:;tl lhuilmL'i 
nn nt.1Xitun cll' .'-OUSOOO ••••••.••••• . •• ••• • ••.•••.••••.••••••••• . •.•••••••••• 

25. Parn l"'K=IIUL'Hi n 1lt" ll lllt'l hali~·:.~~~: uerc)~'\rÍu\ :111 St·n·í~o. 110 l)i$lriclll Ft'1tfornl. 
ch IJ,Uclltl \'~u·i11m1~ dt l'l'tt•,.iuuritr. rnnt r:wl:uln:' rHmn t.:-HIIS('I'\';{I )tlrC". 7tl;u lnrr·" 
dC' J." (' J• d:t~oc~oc. !:U;It"lhJ.: ._. f~U;I rcf;\101 t,f>,;\.(C~dOf~~. l'CMU fe111l11Wf3~RO Jin•ÍIItll{l 
:&Q ltl.."l:W:IIUO th: :"JO.iU!IO ••• • •••• , ••••• , ••• ••••••••••••• • ••••••••• • • ••• •••• •• • 

26. l'n :-:1 pa;.tt~lltl'U~O clt• 110\'0~ IU(n.;..,lí,;t!1,t llt"(~~rtnlt :au ,...t,·i..:;·• d:' /Jm'ri•Jfm C,·rul. 
lhJ U 5ttic n Ft-.1~m1. t'u1llrit~t:ulni \'atun OJ l'Otrío:e, m u r-..·tuunern(tio limitat'n uo 
UI~XitiiO de ~(JO.'(J()(l • . ...... • ... , •.. . •• •.... • ... •.•..•• .. •. . ....••....• , .. • 

'li. l ';t';";\ pnJ;nm,·n:n ck nn\·u.~ mc:n;ornliJ'n~ llt"'l"t";o.'i:trin.~ nu4 ... .-r,·ic;tH. uo l>i·ot ri~to . F~ 
~~ ~,.nl. d~t llfsll'ttl~r d,• /l 'il/dfl cr .-tm'm,''· l"'UI4' lr:.twlor~ .. de nuim:l\'"' t' HJII:ritrit•:o:. 
c,...m rcnmntrn*;iln lhniuuL1 ao lll.'lXÍIIILI 1ll' ~)() •....••....•..•.•...••...•••• 

~. P~u;t p:t){;UU('IIt(l ,lc ll• t\0,. m..-n:.:ll' ~» l.t:. ucú~ ........ o"lri'-':1> ;.t),o ;t<f\'.1\U.t, ''(I 11i-ctrkhl F't~ 
tl\·t nl. ,1 , l>ut'flcl•;,. riu ,\'.•nin, tk 1-'mi/!'UIIJ Jt• Punhu~·litl A ,.;,ml, \' UIIhitl'ltitlul» 

r•xnn lm ' ;ulnn.~ dC' ;mim:tr<. t•nnt :1 T('UIIIIh~r:u:Ao llmil:ul:l nn 111.1xln':'!J d'-• !5(\~:t, 
2-J. J'a~n Jr&J.!:IIU('Jll n d\• IUH'cl.: III''Jl~'\ti.;t;&.: IIC"t't'S..~iTid~ :tO-t ~n·it,"fl~ d:.:ot /111/'l'l'"'r/111 

h'-·yimm~·t. nm l·:..~uulo~. clu Scnif;u ti,· t:uml"iltO 11:1 l'r,,thl\'c;fm :\nlmõ~1. ~tnllr:w:il· 
•l" oc •"tltiM\ OJI. r:ar:u$. ltlt1t:•lh:utdrl".i rur:h'<~ t • rrmnclnrt•;<; ,J,. :tuln1.1t'.'i. cam a n•mu· 
twrn~:in l:.uil;uL'I ;111 u 1:n:Ínkl tk .. . ll!t~IO:t . . . . . • • •• ••.• .• •• •.•.•... , •••.•..• • . 

J.U 1:•-n 1~•!:;um•1\l n ck• 1111\'n~ mrn..:11 i"•:u m·r~'"":•rio ... n :t llllll;:,r::ln. zlll' 1( ... 1:ulttot ,lu~ 

tr:,h."'lh:uhm:-c ·h· \';u:-.·iu:.~:'tu . • lo ."i•'l'1i~· .. ,,,. ,,.,,.,,j s,.,,.·,dr;,, AuiHt.l1, t"nlllnn:l;uiO:'i 
\'C\11111 (In-·,." •1: llttrU:I, \:r\'i.'Íil:tt\nre ... C' (('t\•t•lllf>C, '"nlll r\'IIIIIIH:'r.u~:'w lin~iu.uln :tu 
IU:IXI!110 d\• ;;u~ IIXI , , , ••• , • , • ••• ••. .••..•• _ ••••• • ••• 

. H. J';, Rll , .. ,~ .... 111\'tl'tt •tt.!' ~""'1).,. IU\'11:-:tl of1tl "' lll'l,.'r..:of.tii'{O>C ;( :tiiiJIIi:u;::ul 1111->C lo' ~lruLI!l tfu._ 

tr:,h:tlhf'l.. tl.• iii>JJ.'e(\:l\J tb .\\y; .('•' J,• luJ.~,·.-c•"' ,,,. l 'n,Juflt•J ,/,• Ord,•m .. f,,, i 
1111.!. c'1ntr:u·j:u~t; (Uili 'J ~n:mbo: ~uail:trio,. c ~ ... ·rt.·cutc:f. c.' (ttll r.:tuUih:rn~.;u l ituit:.· 
tl;t ;,n ll t.:t>.:illlfl ''"' .J.:;(I..,"lJIJU • , , ••• , • •• • ,, •••• ••••••• • ••••• •• ••••••••• , ,, • ,, • •• 

V:.ri;v~l Tn~ttl Jlt)t (OH· 

ÍIJtU~I\'Of.')f 

( l'nl'd) 11':.)1<!1/ ( 1'"1"'' ' 

(l,i:4CIO$ 

6 ;1UJS 

IIICHMKI$ 

,'\(I :UUU$ 



Cânara dos Oei)JtadOs +Impresso em 28/0112015 15:56 + Pá g na 79 de 85 

Nmm:ru cbs 5nh-cousfgn.;u:&-s - Nnturr7..u tL1 dt!!iJN!m 

J2 .P:trn p:ag:uuMtfn ,f,. uo,·o~ mt>u~,liu:li ne«ot~·\fios i'O 'tn·ic;o
1 

no Dislricto Fr .. 
c.l~:ro.f. tio SrrPiCCI rlt.• Cct('ll ,. J'i"scn, tontrnttado$ como agcntu itincmnta, opera· 
nos e \'tJp:u, com rcnnmcra~;io linutouL1 ao nt.1:<imo ctr ~ •••• o. o o o., ••• , o o. 

Jl . P:m• p.1f:"Ollltcnlo (}e novos IUtn!alistas neccnarios no scnoi(O, no l)istricto Jo'e. 
dernl, da Jisrmn •\'crfit'"'" rir llr!rrinur;u, conlrnctndos como assistentts. trahn!hn
dnrH c ...e rvcm~. C'OIII rcnumcrn(fto limilndn ao mnximo de i00$000 o o o , •• • • •• , • 

To: i\! dt u Pt::tSOal ,;<'ri,,,·~l" .• o o •.. o •• o. o. o o o. o . .••••• .• o • .•••. •••.• 

JIJ - Dt1rias, ;tjud:u de Cll..'JIU C b'TillifitotÇÕCi n:guloum:nlnrcs 

34 l\u:t :t11Mu1••r .'\n pl'lf-'nlllllll'\ tJtl. r1l1ti!'l(, n.Jntl1 ~ tlt- N IC;II'\, ~nbo~tt lruir;r'Ye; f!. r,r!l! : ii
C\:t~S regufRIII~IIIóUCS ;tO J~SOOI d,1 fl irectori;t C~n\1, C<MUjtt~hendcndo O ~abit'4.'lC 
do dirKtor gcr:~l , !'~5,, de E~,'C<Ii4.·ntc e Cout:thllid:ule ~ l 'otl:\ria .. ••• , •••• o •• 

35, l'ara õ\U~tuh.·r :ta itii~g;Utlttllo t~ ch:t.rt:llÕ. :\)\HI:u; 11..: cu$IOo ,.-u~st•hnçQ4.•s c- J;r.tllfi
t·:u;:õt$ regulõlnttlll:t.r~s :lO 1~11 tio lnr::lituto dto lliologia t\uimal. ;.· • •• o •• , o. , •• 

36. I 'M~ ~lh.·mkr fttt JUikftiUt.'IIIO d-r dí:trill ~. njml;, .. dt: caL->Io, :"llfraillttC:ik~ c! ;:rRtifl 
c;u;;ck" rt~rttlRmçlllftrc.t nn JIC!ol..-.o~tl !lu ~cn·tçu dC" l:omcnto 1L1 Procluct;fto .-\uiuud . . 

J7. P:tra allf'mlu o.o 1"'1J..r.IUl<'ttln rlc tli:.riA~t. 111jucl1t~ tk C'u:-10, sub~-l ilui"«s 4.' ,;ralili· 
c.1.;.>c-$ rcJ:ul:wt~tll:.ru :u• IX'~-.oRI dC' Scn·i(o dt JJdc-!1.0~ 5:mitari:t. Aním.1t , .•••••• 

37. 11ona ;dl l'lldt'l t~u I· .. K<UIIelllu ,14.• di.uitt~. "j u~l.l~ •le """'h), Mll!!>titnl~\~:oo c t-;t.tliíi 
cu:cks regulan.e.tmut."S ;m ))4.'Nô0td du S\·n·i~.;n de 1n~JM."t'\;~u t1l' l'llXIm.·tu:-i de: Ori· 
Ktllt .'\ninml • . , •• , ••••••.. o ••••••••••••• • • ••••••••••• , ••• , ••••••••• , ••••• 

l'). J':tr:\ :'lllt'tHlrr õlfl ~l{:'lllll'IIIO dt' t1in ri..15. ;LjU(L1S de CIISIO, ii11h5titufç~;oli r J:"taCifi
~;;u;;H"-t rt'Kn1antf"tUIIIrt·~ :tn fX""\Nll dct Se:nic:o ele Cnça ~ Pesca . , •• .••• , • o ••••• o •• 

oiCJ. J'1m• attrnclrr nn Jl:IJ~mt'flln 1ft' diuln-t. ajml.u rle: CUSID, Jtlhszhuf~c')e~ t! gr.,ll fl 
r.IÇOCII r~gul:tmt'ntltrf'i i!O P"S!'OOI ''" r-:v nl:. ~nrin.L"'I rll" Vl'tt•rin:~ri:• . , •.• .. • , 

Tttl_.,l tlc ''Ui.Uika -, ..-ko .• •.•.•••• . , 

lV ~ Auxil ios clh•~riOJ 

i 1. l'.t ra {;mL"'ntento ,)to dqi~ mo:ori"tac. t r6 (DIHinno:t e trinta :;c::n·rnl~ clot DirL."CtO
rin Cc-r:•l (' tlin.:ctorirt!t• suhortliuõldn,.o ~ r:u~.;\0 de JOC~ :tunu.:tl'.'i, Jl:IJ;o_'l t,u thli'-" 
firC'ill itÇÔC'I , o o.··· •. • o ••• ,. · ,·· o,,,, ..••• , • • . ••. .• ... -••••••••.••• ••••• • 

4l. Pura d~Ja:t• t.lc tctn~kuta~:,o tlc: lutlC..:.ionarios ~to lJc;p.'\rtnnu:nto, em tOUJ:'t:S-
iM e ~xpo:d~:;6cs tltx: ~ rnliltõ'n·m nv t:)otnuagdn;:. •.........•. . o •• • • •• ••• o ... .. . . 

·ror:a1 tlt ",\uxlllos cll\·cr~ ..• o ••••• o .••• ,,, o o •.•• • • • .•• , •• , ••.••• 

Pixa 

(Pnp<1) 

VariKvd Total por ('On .. 
sign.;tQjt'~ 

(Papo!) ( r•po1) 

.111:000$ 

1.940.(100$ 

.IO:O!IO;i 

>0:000$ 

22U:JXm' 

2;41.000$ 

I.III :Oil(l$ 

.~Hlllo:l$ 

IK:~ 

7JX:UIII~ 

10:5110$ 

40:1100$ 

SO:SOOS 

Tt~~tl tl'l com:r)Jna<n•• '"l~<-«1:tl 11 
· -·--·· · · ···· •· ·····• ············· '1 Jf.IC'i:MOO$ 2.728:500$ ll o!ll,;;J(Kt.:,"'OO 

I - ~inttri:t1 1~nmmcnlc 

I. Mnchin:t!t, mvture$, :tliJ-.1r~lhn..,, iltstruuu:nto< .: fe:rr.un~nt:u. Jl.V~ tnh.1lho:t nxri,·ulns 
2. L11r.nslllos ~·mnnt"' ar(i~m J.hlh4 otul.c:ro • •• , , o .. ....... . ................... . . o •• 

J . Ap[\-1rflhos. utensílios e nu1rn m:uerial JliUõl lahumtlH iu!> c J:•thiuctC":. ••. . •• , . •••• 
4. l l,chin i\nU)$, ferrnmenl:t!t e muro m;~tcrinl I:J.UJI co:~:inh:, • o. o o., ••••• , ..••. ••••• 
5 . ~l;tltri:tl ele- \'rlt-rinnrh. (OtUJlr~hendcndo o II«CIIIJ.tlrio :1 JlfOJillylaxiR ~ tftllllj;!IC 

:t cpizooliõts • . •• , • , o . . .••.••.•.•••. ••• ••••••.•••. o •• , , , • o •••• 
ti . r>AIOjO. :1pJl3rclhcli, III.!IT1nl1('11lO.S C' ou( rn IU:1Ir'l'iAI (O~ tlf"Wnho, phorograJJhi;t ç 

(ilttt.1J:"I!Ill • ••••• • • - .. . . . . . .. . . .............. .... . ... . ...... .. ......... . .. o 

7 , :\lutrri:d rh"l'l t ico, de tchq>honi~, tlhunttt~~ao c rdriger:u;ã4l . • . • . . . . . . . . . . . . . 
t{ . VMiUtP.tut.. 1\)ll)llrc.lhos e outro m,,trri:d nf'Cc'-S.1rio aOJO 5crvi(os tk i•, :I:P«~flo r 

,,..,.nipubc;:.o ele: C":l.nn·~ c tltrh'1•n1M e leite: e dt.'Th•:-.clo~ • • . . . . • • . . . • . . . . . . . • . • .• 
9. )lateriotl 11M~ tu:itkrmin, ht·rhn rlo<~, colle.."(&-~ e rnn:ttruarias • o •••••••• •• •• • • • • 

10, Ral:w çalC. IJrtt~1I:1S t :-. pJ)..Uclht'$ JNtrR mcdic;ilo c 111:\r(a(:\o de 01nin1a~ e f)ntro 
nmleri:41 p;(f r.t fin;o xontec:hnieo:\ o • • , • • •••• • ••••••••• •• , ••••• , • , •••••••••••••• 

ll. t\ftn:hiui~tnu-., ·'t'l"ll clllo.-.. c oul•'u tll:tltril\1 de ll<: ridt."ttlhlrll, indtc:in~ o tlliJJret;ndn 
nn prrp.un ~ bhria1 d~: fim. t t'Xi\~ •1c.- ~n~1 c I'Q.r.t tinlur:t.rit\ t" :,1\·cj~rift fiA 11:,".tla 

Jl . ~lachini!l:nlM.. Rll'l'"urlhos. imc\ntml'lltu~. \" \Kthu lllo\\(lii\1 ~"'l'r~;'l'i nn • 11Hiu~11"Íit"" 
do frio, IL:I" incln!inias do h:it e c: th::ri,·:lllo:•, t:am c e tlcth·atiOi. dt (;lÇ<I ,. ))CIIQ , • • , 

l.L ~lobilinrio ~ :trC"t!iU•rin~ •. .• •• ••••••••••••••••••• o •••••••••••••••• •• ••••••• 

H . ~bt~ri:d clt• c,:triptorio. iwh~<i,.,. •U:1rh111.H de t-M:r~n·r e t'ilh.:nlar wimiu.:u•t•ho, 
Rn:hivos t' uutrolli a rhl{m . . . • • . . - -• ... . ..... • ............ . ...• . 

1!'. l.ivros. n·,·•<;tttS t juru:lt'< :-t'it'ntHicm . .. ... ................. .. . .. .. - . . .... • . 
lli . V~o.·hiculn.A 1k- fjU~h(m.•r nnturc?.a. an~oio~ ~ ac:cc.."'risoriu" v=-.n. \'&:h i.:uiM e :tnimar ...... 
17. At.c1nilii(âo de Rnimac:\ de trnlt.:llho dYt tin:u iOI!i ;~o,. \':tnM SCI'\','\Qi; du ll~JI:Irl~llh'nlu 

1'rnjr..tull . 101-J\ - l'og. 196 - 21 
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li - ~hucrial l~ comauno nu t1e lritndormtu;:\o 

1~ . ,\rt:g~ 1ll! cxpc'llicnH.o, inc1u!->h•e J1.1Jtcl ' t"'1rôl imprt:>~n cl~ ohrn~ ••• . •• , .•• , • , •• ,, , 
19. aJ:.IcriJll I :mt ducnhn, J)illtUr:a, photOJ{r-1\l)hin C: rillllo1.J'C'"n1 , , , • , , , , • , .• , • , , , • , , , 
2U. l.i\•rVJ> !lid.·u: th:o-. ~ 111:tiUii\l c h: &:U!!!inn pM'tt di..; h ilmi'\AO ,;·rntuitn ,,.,,,,,,,, .,., . 
21. l>ft~t.:aii, llh,'(t:c:tm C"nlo,., /.f'u·o._ .. ,. \o~Cdn.ll(, <kiiu(a.-l:tnte~ r nutru! IU'ocln<lu:4 ~flj. 

tulcos nu hioiO".,!;ic.~ • • •.•••.••• , •••••••• • •••••••.•••.•• , •••••••..••.••••••• 
!l. \111t••rinl ,,,. ,•iílrn r uurrn p:trA ll'lh7Jt(~n I''IU l:thnrõt.torl~. J..,r:t.h!nrll'', J1h.um:trl:t( 

f offiCUI:If , , •••••••• .. · - • .. ••.••••••••• •••••••• , • , •. , •• , •••••••• , , , , , 
2J Cnl. m:mJ:u~ir:t< ~ ou,ru m.;un=.<\1 n~t-~»:\no :ttM M:f'\"aço,o df' JWOJ)h~·l:txi:t f' ele 

COillhalc n q1ixooti•s . • . . • . . . • • . . . • . . . • . . • . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . • •• 
2·1. An·nhu:)l, i lllj't't liiC'onC'i'- faQ .. , Jl\"\ll~' ,)C' .di.M t Vlllr() 111a1c:rial de -:ou~UIIlO J'il r':t 

rr.o ,;en·1.;os dr in~pecc;!'m e lllitnipnl:u;àu tk t•,cnH~ t' tll'd\'ôuhJ.,, !eilt" e dt"l i\ ou h•"·. 
25 Ar=li&'n!; de il1uminac.,o. :t<.~c lo e hy~tcn~ ..... ....... , ...................... .. 
26. :\l;aterial d~ t:~xidtrm::., ht'rlx:.r~•l1. 1111 U:t•u .. e uMbtrunrim . •........... . ....•• 
27. C'omhustive!-. pnrn 11111: hini1s c ,-~hiculo~ de 'll~llctuer n:uurc1 .. 1 • , •••• , • , , • • • . • •• 
28. J.ubrificl'lnlfl( ~ tU:ttc.ri:\1 ,.,,,,. limJK"f.;\ t luhr•Hcnl\111> •lt "l,pnrelhuse nuu:hiuM 

t' \'chiculu~ • . ..... . .....•......•.........•..••... · . • ........•.....•....... 
ttJ . ttorragem. 1 :nn us nu' mat'~ Tl'l'ruclnclt~rt.· .... tlc :o.cn·i~o "'' t.'UI c.xpc• i.:ut·i;'"· iuch:-"Í · 

\'~ Jtõl1Jin" f\:1 .. :1 ('ltiU:I 11M IUI"'(JII/\i: . • • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
JO. )l;ulr~r:&A, frrr:11;~11" e outro' :•rtiJ(c»: ,._1r:1 c<mCt't't,;úu cle l'U11,;tlaJ,:cm "'' :tloj:untttln 

dr :tn.nl:tC'S t'IU \'IAKt'ti.:J ..•............•••• • , • , •• , • , , , , , .• • , , , • , , , •• , • , . , . • , 
31 . Corclils. ~orrcn:e,. r ouuo m:tttr~'ll IIC'Ct~rio n conlcu~;\o ·1~ "uim.,ts ...••..••• 
.1L ft:l.<.p:uldras. UC11\'iõUI, (~na\.hua~. \.lon·Q~ t QUtlu tu,,t-.·tt" l ll\.'(~~r; .. :-,.1TÍV ''" ôlf..~in C' 

h~s;•~ rio~ :.nin~t ~ •..... .•....•....••.••.• , •••• , .•••.•••.•...••••••••••• 
:'U. Sctnent~r& e murba dr )JI:m~a~ (orrnKeiras. de oru:uut·nt:u;ão ou plr:t. funun(âo <lc: 

hO.<q"JU~' (tU p.A:IIIIqt(Ull ••••• , ••••••• , • , •• , , • , , , , , • , , , , , , , , , , , , , , • , • , , , , • , , , , 

34. A1tulm. co• n.·c:i, . .,5. iu~tctid<Lu t flt(ici•L·u •••••••••••••••••.•.••..••.•• • . ••• 

Total cio' '' .\lnttri:\1 dt.• t.'t\U5.11U1tl nu ••~ tromdurma~:\u ...... , •• • , •••• 

J~ ONfK'~I K trlt•phuu it-:t~ C' lrh.'J.(ftiJJhic,"\:o. de hu:. if.\.C t emerg-i;, ~1h1rir:t ••••••••.•• . 
M1. Alu.:ucl c.k c-"'~"" ou ..... l:t• ~r!l n funl't'lt11L11Uenrn de din."r!~-<-IS rk.-JM:IIclc.·IM:ÍiC"' ' In 

IJt-por ::cmt!UO uu UtiitnC:to Ft><l::n\1 .... IWJI l::<t;uln• 
J7 . .. \rttn!~ic;Mo de rr,·i.-.ta.t. monot:r:qJiti:1- t a.mhlu:a.;m'> uleis 11.1rn t.'C'l'tSâo J..'lõtltt;l:"l :\ 

~rkulortl in"'(tÍi.to~ "''' rc~:stro~ c\n mini~uio ••..•••••••••••.•.•.• , , ...•. . .. 
:\K l~uhllcu;tk~ tk• .. .,li1an. \! uu\1 .t), fcil.t~ em ,e,·i~t:.oe •m jori\.'\U no intcrcoe~ do l>c· 

IXltbm~nto f'\1 t1~ J~rOJOJ::nub llft !CI'rd(tl; tllt':Uicnt:lc;Cks ,, J-'IJ.:illlll'IIIO dt.> tli1t:i• 
to~ :au:or:.t"l • • . • • . . . • • • • • • • • • • • • • . . ......•... ....•.• . •..••..••• 

311. J)c~pt"m-" rocu t'oudnc.~àu clu p .. s.1o.1l ~~~~ ohjccto de k'n"i(o . .- lui-.,'Ud ~ Ql '"'l(lUt.'f' 

nlti.:ulo, i1w:ht"-Í\'l' l'utl ~tr·ca~õc~ c nn 'mne.s mult" mio hotn'tf oulro.c UICIOIC cnnn:· 
nie.u . ..-,. th: hllll'IJ'úrlt' • •.••••• •••••••••••••••••••••••••••••••.• • ..••.•••...• 

411. ÇarrctM. frcre~ f\ fltlo11ttucr Utllll!-JtUIIc th: nt.oth.-t i.tl c tk .mimi\tS.. in,\u~ivt '"'"h,. 
-xc. n:th.-elll, C1tJiltt :n: ia~. 1:1~:t~ J)()tllt!td:-t!t OH tll1:1r'lo!JUC't cmtr:l~ tlt'~JX:.~Il'li ~ \.'lllh:IIIIUç 

c tlt:"SemhMIIIIe t\t material e :nlim:u!,.; • • . . . • . . • . • . • • • • • • 
41 . l)~ltC$.''t 111 u:lz.or C d(.• (lrllniJIIO fUt$::UI1tllln , , , , , , , . , , , , , , , , , .. .... .... .. ..•.••• 
41 P:tr:t L"UIIC.'tc I ma dt: \'Chiculos. :t1Jih1rdho~. m:tchin:u. Kcl:dciut:t, uticro:;cotaios f' tlt• 

ou: ro' tll.,lcri:t~ cl~ rnrnctcr tiC'nna l\t.lll t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~j. PA r-a At'ttn i .. i(An, pt"ln dírn.'1odR ~temi. ,,,. X I Ílli:oi:O., oii:Uihoh, thc:rmomctru~ c tle

JUôl !S u.tr~&thoJ de: w;n \'tttrin:tr;o . 1:t2r:- 1'('\'l'tltl:t nnlt rri.:ulorrÃ. mecli:ml\! tnhcl!a 
ele (lrC(<" "Jltn•o,ocu\n ttt:lo minls.~erio • • • . • • • • . • . • • • . • • 

44. l,ar;. acquiJi~in no Jlfti7 ou no t$trnn;:eiru, dt :utm~~·' r\"ptoducton:> clc>tiuados 
:mJ Jll:ut1t"Íb 1IO!~- r-:-t.tiJCitcitu~11 n.~ ~XflC'rimcn liU.".i elo l)et"'trtRn~ento. incluintlo-Jo< nn 
pt• c;n dos rcproduo.1vrc:. tOtla~ a~ de~('('~'' ''~ RctJuisiçii.o, ~liKr«S nllrstnclo_1 1lc. 
s:cmctvl~ ,. ,,.. 1l1't"ntrcn:u riu Sl.'\1 trõut!\&JUilt.' ttli u 1101 h't ck dc$CII1h.uquC'. . . . . • •.. 

-J,; , l'am tiCfftUliu;:ao uo p.,i, f! nn '""'lr:'htg~lrn. de nnimal'~ n :-ltruc.ludutn, lt'\CUtl.1 aos 
criRdort!'> pefo I"C!(o do cu~ o. itK!ui111lo no tttt(o fio-c rrrmwluctorl'5 rnclors il!li tlu
de:c;u de :tc.tuilli~Ao. tJeeliJ,;"re-6. \llltSII' ''~ de ~uud:ulc l' :l-1 dc:(orrentc.•" nn v u 
h an:t~t te Mê o tl<trto d~ dc:~mh .. '1r•tue .................. .................... . 

4i\. P:tr:t :t.CiJU!,\h~J•o de ;mima~s tlcs.tiu;u\m "' ,· :tri:t <~ '':(J\C'ricnd"" no-... 1;,\~ralorio~ e 
nl'tcssnriM :10 fnbr~co de soros c \Ota:iu.c> ••••••••••.•.•.••.••••••••••••••••• 

47 . Pnra :.He.nder :to ~en•i.;o d~ irrnd';u;Ao ;t, t ullera:ul~ bodn:t em COOJ'fl'1t(~o coru 
o~ Et:ndos, soh a ftWm .. 'l de p:u:-amcnlo " " m<k:nmix:u~ão ~ r•mJ1rir1nriM tle :m l-
nlõat:t s.,cri ,iC1tdtl.!l • . •.•••.••. •.••• •••• • •• ••••• •. .••....• ••••. .. ,. . . 

oiS. Põtrõl ut~i\lliLfl\iO de txoosicltt~ nCCic:ac.!l 1IC" nnimnt.'1 •: Jltndncto:. tl~ri ,·:ulo~ •••••• 
49 P:u:t :acc1uisic;&u de JITOttried>tti(tii ntr>t~lt. :\IUI.f~c;ào da-4 j:\ JM:th:nf!t'1Ub :.n l>t•l"''"· 

tõU111'UlO r.u r:.ta c\m AI·a& de l10l'\l!i ntallfh;c' ui('Uto-. ....... , .. ..... , • • •. • • • • • 
~. l"'arot aU<ntlcr :\l dtsJlPSU dt Írt"-t;~n nn Nonlrstl' Kmsilciro, '-'"' íul1.c1.rlfõ\(:,o "'~" 

r.o,·ernO!l doa L::stacloa . . . • . . • • •.....•. •...•... •.•.•••• ••••.• 

'J'otnl •le .. Oh·et'RJ des.~-ts'' •.•..••.••....•• . ••.•.•....••.•••.••• 

Tu:nl tla \.V$I"i;.:uru.lcu "'~l.tltt i;\1" .•.•.•...•••. . .•.•• . •• •...•....•... 
Tot:..t 1l~ -.;t\ll.;i~{IL'1t.:.\h 11 Pl'~w:tl " . .......•...••..•.•..• ..•.. •. , . , .... 

'l'otnl tln verh., -4.• • ••.•. •. • .. •• •••. ••.• , .• •••••••••• 

Fixa 
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15 :lM~I$ 

5llll :!UI$ 

2009~ 

611:000$ 

JO.OUOS 
25:000$ 
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Htdijot ~ n~.:;im a \•crhn $." 1 
Verb:l S.' 

u Pcno.1.l contractatlo" 

Numero rlots snb·consign;u;iics - Nalurtxn da tk~1M!S;1 

(Aiillt':l 3! tio art. 4: ela lt'i 11. 1.606, de 29 rle: Dt'z.etllbro ~~ 1006, e l~ra j, 
par~gnr•ho \tni.ço, do :trl. 72 da l(i n . 2. 5-44, de 4 de J:mdro •le 1912). 

1. Prtra p.1J;mnento tlns s,or:ttHlc;u;Gé:; meu!'o'\cet du l)t~'W.1.I contr:tcl:uiD, :tcl!l<lute •nu
merado, j)aSSéUido p;u;:a a sub-c=onsiJ.,'"ltil<;;iio 11 . 2 luclos os s.1ldos que se "Jmruem em 
c-OlliH\Ut'nt'r:\ de rc:'.Ci,.,io ou IC'rmimu:Ao rlnJ. cotrlmC1os deulro do t'.'Ccrcido ..•• • • 

2. P~ult ~llendcr;. rlt;fa<,\.1 do f~U.~,I contr~ctruln n.té 31 ck lk.r.cmhro de 19.\5., e com 
01 tth:bn,~tiiu de '"'"~ '"ontra .. lo.:; uo dttnNO •lo t:<ercido tlt 1~36 . • • •• • ••• • •• •• 

l. f':m1 Rtlendcr itU ptt.:mm.'IIIV tk tli;u Í.t> 4: •li\itbi de <U,IO ,\O J)c-"0011 CC)I\tr:t<:t~dO , , 

'l"o1al cL1 \'erh,'\ -'·" •....•• ... .•• •. .•••••••.• .• •••.•••• , ••••••••.• •• 

tl..ebc;ão 1~) fM'~-.i\.'1.1 t•tuur!\rl:t.tln :t. ctue se u fue. !\ snh-~on~ignm;lo n. 1 : 

f'~ulo ~~ o\l('r:u•' Çn_,t:t - lfi!l.r:ll ti,. nuu rri:'J trchnÍl"' . . . . . . . . . . 24 :000~ 
Aulo Ct1io Mottn - Auxilinr rrdmico ... . .... , , , ••....•. . . , • , lZ:000$000 
1'.:.-)' Maeu4- ,\u:o..ili:'r 1edmlco • •• •• •••• •. . •• . .• ••. •• •• . • .. •• 14 :~ 
)os~ PC"rciril Guim~r~t:J'- A11-<ili:tr t(C"Imit,'O ....•. . . ... . . . . • 10:~ 
H~ul ~lantu" Ah•im - Au:<thnr lcdmico . . . . • 10:1100..(;()00 
l...:day~ltt 1•\•r.t:uul~~ d:• <.:unha- Lmematogr.tl)ftuta . , . •. • • . , 12~ 
El~ntu:mll }!fnf,""n lh~cg - ,\,.:4iSI1."111 C teehnic:o d:t Dtrcctoria de CRç:t 

c P~o.osrn . . •.. • • ..• •.• • •• •••• •• ••••••.•..•..•••. •....... 
l .. uix. l.an3link - 1·1oti-íruticuhor da E:nnçào llioiQJ:it'a tle llaliaya 
)latio Dr:ut(O da Cnu: - Cont'Cn"ttclor d:\ 1-:Stnc;ito .BioiOf;iat de 

h atit.yn . • •• •. .•..••• •.. •• .•.• .• •. •• • •• . • • • .••..•• • ••.. 
Cclt-liiC GubJ,ato - Viti.cultor t.n tomoloj(i!lt:t da l::.1tac;~o E:cp,c:ri-

m~uldl ,h; Vitic;uHma dç- ç._xins ......................... .. 
l'r:mcn R:.gllonl - 'l'ec:hniro "'Cricuht da Dira:turi~ tlu Fumeulu 

d:t 11tntht('Ç:\O Vl'g't:l:tl • • • ••• . . , • , , •• • , . , • , , , • , • , , , , , , , , , 
P:auJo llt\!ln - A~~istt-nlf': chimico da l~'\laçlio F. •. ·~r;ptrimtnlnl de 

(,_IHIMI~ • , •• , •• .. • , •• , • • , , . , , • , , , , , , , , , , , , • , , , , , , , , , , • , 
Kic'õtrdo Lui~ Fert ll'irõ4 ll:t. r.rn~: - I listologlsm da Escol" N:,ciuuaJ 

• de Vetcnu:tri:s ......... , • .. • .. .. • . • . 
Mnrio Zaroni -- l-:.OJP~:Q:,hsl" em hnuo tlo Servic;o de F01~nto •h 

Jlr01f11C(':iO \fegt~t:d • . . • , • , , , , , , .• , .. , •.•.. . .•. .... . . .... 
Jldulo Vngdef' -· l'edologis tR elo hulilulo de Chimic-:\ ••••.•• -••• 
,\l,•aro FAh.otrdo cl~ U:tS~OS - Zoott!\'hnist:a cl1 l!:.icol:t Nac.10n~l de 

Vecerin;trÍR , .• ......••• , •• , • , •• , ••• • , , , • • •• , ••. , ..••.. 
F.tluardo t.utz ct;, SilvA - Tcdutleo apc • ...:ialistR nn culturà cL'\ 

ll.'\ta\Íttha .. •. .••••• , , , , • . •.• . , .. • . , , , • , , . , •• , , , , •• , , 

'fotttl cl.'l verb.1 5.• 

N. 6 

l!.utprcg;uln~ :uhlidm e em cliJ:IK'tnibili~l:ule 

!1 :600$01)0 

IZ;(J()()rooQ 

6:000~000 

12:00Ql000 

238.8000000 

(Dccrch1 11 . 1 ? . 5~2. d~ 31 tle Dtr.~ubro de 1030, • :trl. :lO d::as IJi,t.o,:açóe!C 
'J'rnns ilorin.::. 1ln Confotiluiçáo Frth:l':\1) 

Jlcsr.o.1l 

I - P11ra p., gRIIItttl o tl•.J rtmmtc:rnc;üts lllt' ll~~t. tios t.ntpn!J."õUI~ :uhlid~ 1l~ :te· 
cimln c:om \l ~li ~J'Kl!'IO mt ld u .• 1.4~5. tk 6 ch: Jnndro ~lc 191~ C' do;; ~rnn 
tUArios ttll di~ponihilicL·ule, cnm vcncinu:nlo~ j:\ fi:<Rdcs, como ndt.•Rnle '':tt' 
iuditado, dt\'tmlo $tf iucOq)()rtulos; ;; $.UI .. cousiKuaçàó n. 2. J),U:\ :\ tttntltr :tn 
)"~$:';ln1C'11CV c)v:- t:lltprt'):tHIU) ;, ~11\.' dl,l ~ I ef11:11: OU d e 1.0\'VlÕ distll">nin·l~. 01& 

~hlw; R"'\JIIiutiii:.S tiU 1\)UU\' \'Íl:Uli\'II(U t\u JK~II ~~·lhO llll.'ll(iutl,nfo : 

1. lkrnrtrclo OiR!Ii Fcrrcirn - Direttur. ntMitlo, tio CnmJK• &1e 1>onwu.$lr:t(4o do 
llaoc:.,rn .. , , . . •. , ....• , ••.. .. • .. .• , , , , , , , .• , • , , •• • , •• ... . . , , , , • • , , ••. , . , 

2. A.:hillcll d(: F:tri!\ l.i.d~ - 1\'l.~ti::t:lt'i\tt-chd'c tio )Artlim Boulllicn ••. . . . ... . • .... 
J . Pdi.~~: t\lltl<Uttl~ tlc llo,;tt.!ri Fra1~C\ - Ajud;mtc hot:mieo dá F--.1"-Cj"O l·:xiM.'rimnun1 

d+.: A~o=.•o:-toto).:i;, •••••.••.••••• . .•• .• •••• ••• ••••••••••. •• • • • . • •..• •• •.. • . . . 
4. Jo;cquim l3iu rl'IU t"u:o.ta - Oin .. 'l' iltl c lu IIm lu Flun .. "llt.cl th: ~"''·'-·rnh: •• , , • • • , , , •• , . 
5. Carln~ d,· J\xn~lo- Oiru tor 1L1 J.:.,.t;tç,\r, E~JK'rimrut;tl de Pinn.·i~tlt:t •• . •.• • • • . 
IÍ Auuih."tl Rr,-:utlr 1k Jrigtieir~lo - l .t"nt~ da K." c;ukira tL1 l-:'\tola Supuior dt 

A){rit;;ult tlrtl t: ) lr'ili t•in;, VrtrrÍtl;irl:. . . ............ . ...• ; . , •.. , . •.. , .•.. , .•... 
'l . ~utyc:Jno 1.~:.1 - l.C'nlt' da 9.~ cadeira da J·:k'otõ\ Suverior (f.! ,>\grirnhnrn c \1f•,1i. 

çina \ ' t-u:riu:tri:.. , . .•••.• . . . .••... . ...•. , •.....•.... ...... . . .• ... . ... . . • .. 
N. Thom;u: .'\lbcrto ' I cixr ir:l l'otlho Filho - l..t•nle d:\ l i • n.alrim cl:\ J~..;c:nl:1 Snt.r· 

rior dr AJ:rit:-ultura o ,\h:dic'in:' \ 'c:tt."rin:ln:l ..... ...• ... •.. .. ••. •• . , • • . , ••. 
9. l:"rnud~· l'ast;i;~un ( ;.llltlt'~ - . l .ttlle tL, 17: c.,lkir:\ ,l, 1-:-'cob SIIJM:flar de J\gr1· 

cultura c ~IC'tl~an:a Vetcr•u:tn :t , •. •• , • , ••.•••••.••••.•• , • , • , •• , • , , • , ... , , •. . 
10. Mauricio Gr11ccho Cnnloo;o - l.('tlh: da ts.• <:,dc:irn da I•:S...-ob Su)~tinr de Agri-

c:ultur:'l e. ~lc:dic:.inl\ VetctinRrÍA. •• , , •• • , •• , • , , •• , , • , , , • , , , • , . , , , • , , , , • , , • , • , • 

Proj...,to n. IOI·A - r~~. 196- 23 
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11. r\ri:Cilott'lt"!C 1>111r:t rir f'an•alho - 1 . ~,,~ tb, .. \0: cnd~tra tl:t E'COI:t Supe:raor de 
A~:::rknhnr011 ~ ~~~licin.n Vttc-riuilri:-. .. . • : •• .•..•... .••••••.•• ..•••••••..•.• 

t.l. :\ludn Hmilin N.-1~• ~utt.11 - 1-<ntc: ,l;t S: C;tddra. 1ll\ E~cob. Su1lerior dt 
AJ!rlcuh'"""' t ~h~diciua V t>tcrin:1na . . ••..••.• ••••. •. • •• , , • , •••• , •• , ••.••.••.. 

IJ. J ltntt~Jt: cl:. Koch:t I.:L~t,f'Q - Suhtaituto tl;~ ;: Src~tto do'• E:.t•ola. Sur~riur tk 
1\J,:"ncn1turn t' llcdiciwa Vct~rin.'lriõt ........ .. , ••..•.. ••.•••... , •...••.•..•••. 

14. FJorimto Pc-isoco Hiuf1\(0.trt l'roÍ\'ll_~ 1ln 1: ('JIIIkir:. 1\o l"urMl fi<" Chimk:t 
h~tht.SiriAI tiA 1~1• SnJWTÍnr de A~ricullur:t c ~lcdicin:l Vctcrini\ri:l ••..•••.• , 

J~ . A~hbl l..t'JNIJ:'C- l•m(e4.."'' th 4 ." cat"it';\ do mt<~n'M'I Cur40 ••• , • , •• , ••• , •••••.• 
16. ,\uniMl Cnnto ... u.ncnconrt - l'rnrcc;..,, d;, .S.' C.ttkir"' 'lu 11~11() (\HI'•U •••••• 

17. J>j•hna Hl!l(.4tlttL1111\- Pra(~:LCOr ,la, 1: udtir.t do l"nro .JoC' Cl•imi'""' fndu•trio41 
tl'\ E.Kol.1 ~upt1'M1r tlc AJ:Y"icultuna c Mnlidntt \'eteliiLõtria •••..••.•.••..••..•.. 

18. Jo:t~tuiu• U\'tliuu tk ~hnao (.';u\õ1I1HJ- l"rnftkWtr cb X; acWin tln n~Rann \u~ 
19. l'<mlu tL• kuda l.n~:Ut - l'rnrc.'S,._q)f cL"'' 6. • c:ulelra tló Ult"wnn t'hNn •...• 
20. P;mtu rb Ruch:t I.2P - r.~nte d.1 16.• r:u\tir:. tb KCN~b Snrllf'ri(\f" •k AgrkuJiu. 

rn c Mnlirin.1 \ 0eld inarl1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . 
Zt. l~mcln Port$CC:t- AjucL'Int~ :...._~wuo •lo llorto l:'!ort'~t:tl de l<t'.t..:.~lc ..••. .• o • 

U. 1-'runti>CQ l=•rh~- l'le111ish do CurliO Cmnltltmtuuu :ttui"Xtl :10 POL<Io Znntn·h 
rut·o Pc~-:ral do t~•uh~:•rQ ........... .. •....•....••• o ••• , • , • , •••••• •• •••• , ••• 

:l'.L )0:10 1-ehJ)IX' Ku·clw\'r ·- ,\Jrt::IIIÍC'O l'ltc:tricistn du ro:.to Zoolcrhui~l dC' 1Jt,.,'\'~ ••• 
2~ . llihon 1-'ell),'llllleoc )'('n,:ira ,•\f!'i .... h.'lllt' ck J~·unçlit') : \t·rnfQKit·a de 1: dit$:-IC, •••• , 
.!5 .. l 'rimo l·lmr-c l'nqlillltirn 1ln I::S..ac;io AcroloJ:it'Uo tk Sch:l'ti~o de l..3crríb, ••. 
26. t\tisddt'• \.n~i)l c;;l PiuKJnc.l- .A$$Í .. ttnh: Jt l:...c.u, i,. ninLtloiUK~ .. lk: , .. ,,.;,,.. .. 
21. J•~O u~r:i~f.l ,\hr~u -- ~lt(ani<o de ln~I'K'\.Iot"- AJ[c ICUI;\ tio Scn·~u ck!o lm.~u 

c l·'oauenln ,\J{ric:ut ..... ....... .. ... ... , , .• , , •.•...••... ••. .•••.....•.••.•.. 
~- FtomCiM.'f) th•-ll HUihi~:u\" tk: .\•Hintdt' - 1\rador ,:;. ln-,pttloda Agrkob do 

11K'1-IUU ~fÍ(U , , ,,,,,, ••••o• ,, ,, •••••• ,, •••••••• ••• ••••••••••••• •• •••••• 
2'J. Jo.lu 1,:-uotciu l'rutktut - Ar.ulor c~ lnspa:1orb AJttiC'.nl:a dn tnt•(uk) "i(n·iço .... 
30. J~~u. 111\anax de S.a1u ~ttnn - :\IH:utirn ,feo lnclllf'll1nrc'l A,:r'<.'Oll do munK) 

St-r\'l(n . • • . • • • . ••••••• •• .••••.. 
~\1 . Junl~l 1\a Silnir., l..rilt' - "-r:ulnr dt• ht'~IMTin..-ia \terkol~ tl•l nk'~no Scn•t<;o •• 
:tl ;\l;utoc'l Tr.n·;t"!oof'l' Sohtitdto - f)istrihuidor de planl:\'- c ~ mtllld c h.· Jnsptdnrin 

AJ!rtcol~ • . •.••.•......•........••.•.••••.••••.. , ••••••••••.••••••••••.•• 
,lJ. ( ;C'nU:utn l~mil \\'olf - UiMrihnidor cte Jtl'tul:ut c ,....,uct"1~!( <~ ltc>JM.'Ciorir~ As:tiroln 
;u. FnmciliCO ~ln;cc, r ''"' l.hu:t l'U!"t:. ~- AuxiiiM cocur:~cHit ln clu Jardíua Uoumiro •• 
J~ . OcllH'ÍiliiU l..r;ln ~u.u~ • :\lrslrf' de oHit in:t tlc CurVJ C"nncJ~~mr.ulnr dt Pinhdru 
36. ,\tUouio Pt"rcirn \ 'inmlA Ot._"õt'1','11.dor de Eati\(AO Onuatoluf:Í<':\ ..•••..•.••••• 
37 •• \nu11 Pinhdru 1k FrdiR:4- OhSl-'1'\1\dOfi\ ck: t·:.~t:ctlo C'lin\o1I01ogktt ••••..•...• •. 
llt Jb:mmntbt PinhC'itu tk' l"rett:u- Ajud;uHr 1lc r:...\t.u;lo tlim.;uoloto:ici\ •.•• , , , ••• 

IJ - J'.Ud JMJ.ôoiiii~UfU tfw. \Cikint(UilR> tfUC' rVI oUtl fi.\:nltN Jli\la U 1JC';\)1Jõli C'Ul clil' 
~M•ihihdoute oulç-tP.ult tllUnttr.u\u '" ~Qr.t 0$ no\'CU krYt1UtL1rb _, lWbr:uiM 
rm t:tl dHl!l(.!o no ~rr« I'L• rx~rddn .. 

l. G:l ela Rotll:l I'NI':t - fhdc- tk c.uhul':ll~ cb FaumL, de Semtntt• Augu:elo llnu. 
•ttW"JtfO 

1. Fel:p(K' Uumo dnJ: S.,tuo• Nor..a. l>cmi:.ta •'o CurJ.ft ('omJIIC"mntl-:~r tle !'.:m!a 
llanlc:t. 

:\, Em.'·gdiu Fr.mti~·o tL1 Sih·a. - llt"CRnicn d:t ln.'p«lori:t At.n icul;c cln S~n·i(r. de 
ln~p««;ôlu t Fomt•mo .\,.;rirol11:. 

4 . :\lnrio A~:uinr l'ért'ÍrR - :\rn.clor clf ln.!lt'I«IOt; •• A~ricuf11 tlo lllt'SUH"' Str\'l(n .. 
5. ~lf\uocl :\uloni:"J d:'l 1(1'),.,.,- l~l\:õU I~ónlu U.t.~ ~owhc:irn.; cl:l lndh<lti:t I'A-..;Ifyjl .... 
6. Jaymc: l~odri~ do.t !iouUo:o. - Cun.'l'l , .• ,,tur J1rt'JKlrrulor d;t H..'-l-ofn Suprrwr tlt 

Attricnhura t ~lt.licin:.. \'~ll."riu.-.ri;c, 
7. Auronio d~ funh.• P~rci, a - P1atiat tlc hMin:-ttrl:u Al('r~ol:tt tlil Arv~•tdi, ... -..:c., 

do Acr~. 
R. ~~~•Kid ,b Sih.f- Tr ... Jqlhõl•.lur do 1nsthuto Uiol.-~:irn 
tJ. Altte1IO ~~ :\lwt:a I~ ... IJ'- Cn•&rdot·\'ltlbmt do I'Min l.nnlrchnico dt l'mhrirn. 

10. l-'nutÇis.c:u )lilltUtlia - 1'r.du.lhoador tle 2." l'b~v tio Janluu lk1::uU\'O. 
11 . Owrxal (';nuhr:.i:~- Sn\·t:utr mncrnruuk• du Cur$0 l'omt•lemonl:u tl'l IIL>I;JIIrCII.•:a 

de Pinh~lro. 
12. Jo:u1Uin.1 di\ Co.tttl(:\n - l~,·:.<kira tio nlt'J!imo l'ur110. 
13. Antonb Nruc:.imrulo - I.Jw:tr('i~ t:O mumu Ctcr.ao. 
14. Rn~ AUJ:nJ'a Riururnurt - L:n·ndctrn dn mc•tufl ('ur~. 
IS. lgnacia Afomdtn- l .:n·•<lttira. •.lo 11\Cfmo ~UI'U., 
tlí. Pltrt:nUNIÍ llomrnito - l'rnh.,lh:ulor 1lc 1.' cl:t~~ rnutntcuulo 1!10 1n.,litnl., ele 

Ui!JOI(ill Vqrel:tl. 
li . A,Jee~Klr <.:orr"".:l - Oirtdor •:0 l':urntlo'IIO "')o~ Uonif:tdo". 
18. j«etJUim Au1ouio l'Otclo,·i1 Haurity f'Mlt"SJnr do mc~mo P;uron;uo 
19. )ot~ Unmq- Ftilor·omulor eonlrartatlo do l':un..,, •o ·•l 't:l\'i'" Uma". 
2U. Oldcnt:ar do .\n•arul lfuniuho - llir«-1or '"-' ~K""rw tl:c e.\IÍtK'Iõl Dirt!i'lf'r':t 

C:~ral dt t\s-ticuhu-,.. 
21. l.adisbu lfCMt"' - ~\uxiliu ~~h.~rrt1{01t'-• •k tnõtdu!Lol' dtt St-ni(n dr E~a·u~ c 

llC1K'r:c::t1tlnUO tk ('~rC'~~. 
2l. ,\~·f'mliu..-. kOllr',.,rcl(" - ' '")oili-., ~l(õUTt')..,..ckt tk- nt:tl'hhJ:a, •ln ~n·i~, ,rc E.<r ... •r

,::o fi! UtntrtCi;;untnto ti~: C'tlt>o4n. 
2J .• ".tlhUI l.ui" lltmrlc - C:s.rplmeiro lb lnspn:1ort:c •k- Pcuh~iro. 

Tornl ll'l \'crll.'\ 6.• ......... . 

l'ro)""'" n. IOJ.A- P>g, 196- 24 
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I tlirl't!tQr . . .• _ ............ - .. .......................... . 
2 Juh clircctorc:o:s • • . ••••• , , •••• , •••••••••••••••••••• , , , •••• 
:i 111imei1os t:'i\ riptur;tri<nC . •....• .•. .•. .... .....•••..•.... . 
6 "'-"i!UUtk>< ••vrlruur:.rlus . . .•• . . .. • . ••.. . ..•••.•....•...•.• 
f' terceiro~ ~,.;criJtlur;ario..; •.•• • .•• •• .•.••.•..••.••....•.• •... 

lt) tjUítrtU.~ (,:lfriplur:trin$ • . • , , ••. • , • , , •. , ••• , , , , ••. , , , , , . , , . 
1 thtMnr,.lro .. .•.• •...• ..••..•.•.• • ..•.••.. , , ••.. , • . , .. , , 

4 (iri'\ tlt• tln·~•Hrl'iru ....••..•••.....•.........•.•..•..••.. 
J JHIIh,•ÍIO•Kil' hi\•j,l,t • , , ,, , , , . , , , •.. , ,, ,,, . , ,, ,, , ,, , , , , .,, , 
4 l"'n\iuuol'i . . . .. ... ......• . .. ...• • . •.•••..• o. o o ••• , ••• 

..fSIJ quUl.t.~ a r.v~o de 1.2' ";. ~ohn: ~ loeaçilo dc,o JI);UUU$000 ••••••••• 
2 dactylogr•J•h••-' . _ ........... ___ .. _ ...... _ ....... __ ... . __ . 
-1 !'Cf\'CIII\.o:IS • , , , • , •• , • •• , , , , • , ••••••••• •• ••• • ••••• , •• •• • , , , 
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fJrrnt:lnrulc •••• ••••••••• , ••.•••••••• , •• , • , • • , ••. , ••• , •••••. , • 
))f t(ti16\IIUO •• , •••••••••• • ••••••••• o ••••••••••• • , • ••• , •• • ••• • 

J)i\·(r~~oil.i d t!CfH.':t:l :f • • •• , , • • , • , • , , • •• • • , • , •••• , , , , • , , , • , • , •• o , ••• 
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