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traÇII.o . do Districto Federal e as disposições l·espe
ctlvaií da Constitui~:!Lo (continuaçlto do ;liSCll:r$0 d<> 
Deputado Adolpho Berga.mtni). 181. - 11. Projecto 
de Regimento Interno da Cama.r~ dos Deputados, 18&. 
__; 1.2. A situa.ç!Lo .da Prefeitura. do Distrlcto .Federal 
:v.era;nte o Banco do Brasil (disc~rso do Deputado Ama
ral Peixoto), 239. - 13. A situação da. Prefeitura do 
Distl'icto Feli~ral em 011tubro de 1930 e a administra
Ção dó primeiro Intenentor (discurso do Deputado 
Àdoivho Bergamini), 252. - 1.4~ Documentos a que 
se referiu, em seu." d.!scurso, o Deputado Mil-noel Reis. 
:~si.· 

l.; Voto de pesar pelo !alleclment::l do c::s:-Depu
tado e Senador :pelo :P!strtcto Federal Dr. .Tos<: Maria 
Metello .Junior (requerimento do Deputado Henrique 
DoMworth; · ap:provado); 300. - 2. Conferencia do 
Dr . .Alfredo Sertã so'Pre o que é o communi!lmo (re
querimento do DeJ)uta.do Lemgruber ~'ilho, para :;!!r 
transcripta nos Aimaeá; approvado), 301. ~ 3. A doa
ção á. E.' F. Centrai do· Brasil,· pelo Interventt'>l:' do 
DJstrfcto · Federal, de um trecho da. Quinta da B'}a. 
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Vls.ta, ~a o :via.dttçto çta estas:ft,o oJ.e .São ~b.tls~yl.o 
(memorial df. Sociedad~ .elos Am~os !le .41l!>.erto 'ror.~ 
res ao ·J(ud.s~o d'- V1.a.o!Lo ~ o.u.troa documeJl~_s: ~o-~~ 
slde~es do Deputa,do . ,A.~olpb~ ~r~a.m~I.), . 3!)1. .,.,.. 
.&. Conler.eJl~ 11. . que .te réf.!'rlu 9 r~~uerSJ,il!l:~to . .40 
:D.ep.utado Lt.m~ber FAho, 30.$. 

Oedllla IR''-Ira ~~e•do . . .... . . ........... ·. . . . . . . . . . . . . • 320 

·]..'o à.ta.que .á. "Folha. do ~orte", ele Belêm, Par.A., 
na. noJte de 16 de .Julho (conslderaçõ~ !'lo Dep1,1tado 
,ClementJno Llsbôa. e Cll.l'.t& do General llor.ta Bar,
bosa), 320. - :. À adÍn .• nistraeã.O d& Prefeitura dQ 
Dfstrlcto Federd e o pleit!) eleitoral ma.rcll.do para o 
dia. ··H de OJJtW!ro (me~od.a.l do Partido E conomista 
«o Brasil e do Partido Democr:at.lço do Dlstrlcto .F.e.
-der.al. .a.o -Presidente 4 RepubJf~ lido pelo Do_pç~aclo 

B.enriQile D.OO.W.orth). ~%1 . - a. A .admlui&tl'.a.çiLo 
.actttal 4-o Rio Gran.de do Sul (~l~url!o do Deputad~ 
Raul ·Bfttencourt, e~ :r.ll!IPo!lta a ~~n.sltltJr!lç~es elO 
Depu.tado M.lnuano de .Moura,. sobr!'l dois pa.rec~.e• 

-re}at.lvos âqueJla a.dmlnls.tra<:Ao). 326. - .,.. Req!Jeri~ 

mento de urgencia, do Dep~tado Ascanto T.ulllno .e 
outros, P,ara Que entre na O~dent do d.l;;t !l proje_ct'-> 
de & _gimento lntel:llo; _ a.ppro~ado, 33~ .- ~-· Vo~o de 
pes&l' -~lo falleclmento do lllarecha.l llind!Nlburgo 
.(cUacureo -~ r"que~Jm~JJtO do Deputado ,ll.D.ul Fer~n
des) ; approvado. u•·· 

Deelma ~- ·~o . .• .. ... . .. , ••••••.•. • ... ... · . •• •.•.. '. •.• 33'1 

1 • . Afflrms.çto d~ Depu~o Matta l4acbaçlo d~ ter 
~mp~_eeido .á aessã.o .antecedente. 838.. - :. O ataqu!'l 
~ ".i'olha do :Norte" (reque~lmento para. transc,rlp_çi") 
de documentos, .do Deputado Mario Chermont: a.vv:i-o
va!lo), 3.39. ·-~À a.d.ministraçl.o -.ctual do -~lo Gr~Q.e 
do Sul (co.ntinua.çAo do dlacurso do _D~pu~Ó Ra11l :Blt,. 
tenco\u-t), .839. - • · A nomeaçA.o do Dr. ~loa . lú.
ximnt_áno P.erelra dos San.toe. pa.n. 9 ca.--:gô d.e ·:e:ro
cllr.&doJ" G,eral . da. Republlea <Mensa~em .~o · Pree.ldent\1 
da Republlca. .s.ub~ttendo-a á ,a.ppr:ÓvaçA.o da ~~ 
ra), 31)-t). - 15 . Dlscu,sa~ do prDj_e_cto de R!i!g1muto 
Interno da. c._ma.rf!.: emenda,s, U4. - ... D~cla.raçAo do 
sr. :E'l-eal.denie de que a paJia&ra. .deva· map.Üe:ltll-:l"-,e 
sol;re a nomeaçlo do Pi-:9curador· .Geral da. .RepubUca. 
e%11 ~8-'o l!e.cret&; · r.equ_e:t-lmeu.to . . ~o De_,)~~~ Fi\bi.O 
Sodré para que ae;la. :nom.ea.<tu- commW!Ao eapecl&l, 
qu.é dê :Parecer- s~>br-e a ma teria.; declaraçio . do Sr. 
Presidente de estar ea.tlstelt-. a. lntene~to do Depui:àdÕ 
Fabio Sodré desde que encaminhou á Comm.lssiLo de 
Polfcl,li. . ·a. Mensajém . ao .. POder. Exaeutivo; requeri~ 
mento do Depu~o ll9;~~:a,rt. Lago pa::ra .Que a Ca.111ara, 
~Te a uomea.çl.o, se ~ltea~e por -aociaau~~o; ~~ .. 
~~ .da. leaal.o 9.rdiJIArl-. P.~& !J:&aa ·se ·z»allze ~ ·"'" 
do . ee:ae~; r-bertura. da sessl.o, a67,....,. 'T. O relniolo 
dá , Ob,.r-. · de-· Saneamento d~ l'iu.cl~o Colonial ·de Sf.o 
~to. ,e a reAchn_18.1li.o :!1.~ eeua f·u:a.cclona.Tloa (:~.~Ua .. 
d~.n~ do .D~PIJ4do Jl~oel aels }lelU .P:'O.Yiden,. 
c!~ do Gov~o ·e lettul'& de. c:uta do )(a.jol" .J.uU.BJ 
-r.,.-o~) •. 3~.8.· .;.... 8. )Jeteun~ .do DePutado Koatt 
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:Lé;g'o ao 8.116to <tu-e m1!11'·éceram !ndica.t;:~s suas, de 
ands.Dtento· JOO.la.do .Pela .refórma do lt:egimenco Inter-
no·, U'3 . - 9-. Colonia Lima CamJ)<ls, n~>' 'Maranh'Ao 
(dlscúrso ao· Deputa'l!.o· CarloS' Reis), 3t;4-. - 10. 01"-
dem do· dia ~ a Z!·eeslto "egulnte, 366'·. - li. Do
cü'Inelitos· à. qulir !!e :referiu o Deputad'o ;,'larlo· Cber
mont, ss•t. 

. •••• •••••·••• ......... ' ................ 371 

.1. lt.e<:l'a.Jll~ do De-putado M<nlut L:J.go, tam
b'em: de outros Deputados; sobre· a. dem'(>ra 1t~ entrega· 
d<> ~Diarto da; Camztta~, 372. - !1. AI situaçllo do func
c~onallsmo :pnbtlco· em· ta.c:e d'a: Conl!titulcll.o (consl
der~eli e appello aio Governo, do Deputado Henrique 
Dodswort~). 373. - a. o pol!c:lamento da Eltrada 
Rro~SI.o Pauloo n·o trecho de Canrpo . Grande (tele
gramma. Udo pelo Deputado A:cnroiO' Tortes), S7ó. ~ 
4. A candidatura do Interventor no Es"9ll"ito Santo á 
presJdencla do Estado e o comparecimento <te prole
tários a banquete pol!Üco que lhe {ot' ·.Jt.r'erecid·o (dis
curso do . Deputado Gllbert Gabe ira desllgn ndo~se da 
maioria. prolataria d·a. Ciunara), 37f. - 15. A publlca
çio, no· "D~~rto Oftlcla.l", de decreto:J-leill depois de 
:t'uncclonar a Ca'mara (conslderac;ões e protesto do 
Deputado Adol'pho Be~amlni), &1~ . - 6. A ãdmlDis
tiaçlo do. Interventor Pedro Ernesto no Distri~to Fe· 
dera!' )cilscul'so do Deputad'o Amaral Peb;oto), 379. -
7'." · C'ori'tlnuaçll:o 4 dlecuss!o do pro;lc'cto d'!! B.egr
DÍénto Interno: emendas: considerações d""~~ Depu
tal!9s. Molliliô 'lfergàmbi:f, Acureto Torres e lren~o 
J"o!!l.ty; encerr&.:.nento da. d1scn!l'li1Io, 387. - Expedrente 
do 1•· Secreta.rl.o, us·. - Convocao;:!o da Commi.ssllo de 
B:etorm;a do ite81menio, Ú6. 

Deeblul qDarta •e...ao . . ................. • ........... • .. . .. 411 

·fi. P'ro3'eeto <'lo' DeJ)utado . :MaMo Itam'Os cleterm'l• 
n'll.·ruíà qne a únldade monetarla: 'brasll'.,l'l'"'l; :rut1J'Se 1!: de
Jiómfiiár-'l!ie - C:t'112'e1~<> . .us·~ . -· 2. A adopl;:ito· do B.e
g!rltent:o· ln'tel"no do aritlgcr . Senado qua.nd·o :i: Camata 
exeÍ'cer ú' tull'cçõ'es de· Sendo (Indlea.<::!!.:l do D'epn
t~o :tí<ell~o· .Jioffiiy), üS . ..:..... s. Comvi:'om1sso· .,. Jloss-e· 
do' :De~utad-o· Nelson Xa'l"ler, f19', -· 4. .A proposfto· da: 
tl"âiiecrtpÇ!o~ llo •Dtulo da. Camva:"; de·· ul3l artf,j"o âo 
D'éifu'rad'o·, Pau~'O- · li'IHI.'Ii trobre Gaspa-p Silveira l!.larttn\1 
(êl'iscuM!o' d6 Deputado· Fa:nta: ':R:tbas}, n9-. - ~- A: iid
mt'n'fstràe!W ·· d<>' I:rlterventol' Ped:ro Jt:rnerto nO: I:ililtT!
ctô · ll'etteral' (dfscun;,· cfu D"epú'tado· 'l'hlers Peritrsé ) .• 
ní. ~ iJi. •. O' l'ea~stantento· eeônomfeo, fft: e· U:tll'à le'l 
mc!lft'etat-1&. d8- (d't8eui-B-o d'o ~trtado llado ltam.os) . 
......,.. · .,; Reqú~rim'eníO' M ii!t'cirm:aÇõoill' · tio~ D'rilputa.d'o 
A~ero· 'l'ó-treit ~l)fe o' nuniéro· dó ul-timo· . de~reto 
e:Uei!t\!'0' ·p.éto G'o-o-ernó· Pl'óviiiôrio, 430. ·,;.... 8. · iie<i:~er1-
1!lle'ft'tó> de lmói'B:IaçiSell í!O' D'epUtado N:o~àt't La:go · sobre· 
o 'ik>vo· reirtm·éil· àllmentai< . do'. HÓs~tta1 · Nació'tiid de 
~~eo]:llfl!hMi u~ . .:..... 9'. 'Ô a.tl'dli.mento ~o•· r'eque'l'llil'eJ~.
~óir .(hd.'o . ~- ~ecltlfmrt.o .do· ~· a~i>'&o' 
Bi$1Jga'Rtlnf';· r'esp'o'stz do' Sr. :Preaid'e:rite)', U! . .-.. to. 
Reci'lieloifuento I!~ l'I\1MDiàç~e'S' /Jo · i5epu'til'd'o· !.to~ 
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Lago so~re se o Chefe de :Policia ba.txã.ra. lnstrucgõe.s 
relativas á. execução do numero 21 · do ait. 113 dli 
Constltul.;llo Federal (prlsl.o), -t31:· ~ 11. Saspens~o. 
óa. sessão ordlnarla, para. ser. votado o parecer. aobrt:o 
;.. noi!lea.ç§.o do Procurador ~era.l <ia. R~pubuca.; re~ 
abertura da. sesslLo, 433. - 12. Parecer da Col%llnlssa:o 
Espec\-a.l de Regimento Interno sobre as emendas ao 
l>rojecto de Regimento Interno da Ca.mara; l't'ojéci:o" 
de reso.l:u_çii.o .n. l, de. 1934, . 433; rertu~rllnet;tt'l_. ~e u-r- . 
gencla dos Deputados Thoma.?: ú:lb~ e Wa.ldeznu-r 
Motta. para. a !Jnmed.la.ta. dlscuseA.o e vota.cAo do pa
t>ecer da. Commiss§.o Especial de Regimento !nterno: 
vota.ção adiada. por sO estarem pr3stmtes 97 Depu
tados, 490. - 13. A sltuaçll.o da. :Preteltuu. do Dis
trtcto li'ederal perante o :B&nc:o do :Sra.aU (dlac>trBO 
do Deputado .A.dolpho BerKamini), 491. - 3.•. Justi-. 
t1ce.ção de um proj.ecto de lei monetarla. (contlnnaçito 
do diaéurao do Deputado :Ma.rfo Rallloi!!J, 497. 

l)eet.. qulata ~Uilo . . - ..... · .: ...... _ ....... . · .. . · ...... .,. • 1503 

1~ Voto de pesar pelo talleclmento do industrial 
Fr&llclsco Gi!!on1 · (requerimento do· De:putado Mozsrt 
Lago; app-rovado), 505. - !:. Ausencla. do Deputado 
CiÚ'los Re!.e, ·&06. - ' 3. · Pectldo de aux!llo material; · de 
AbrUhio Souza. para a publlcaçA:o do • .A.tbnm JJ'a.rio·ou
p1l~a", 506. - 4. Prolon&'amento do Telegra.pho,. de 
Va.rglnha a :Paraguaasd, Sul de :Minas (Indiea.çll.o do. 
Deputado J'oz6 · Christiano), 606. · - 5. Pela pei-nw.D.en'
ela. no Tt-ibunal Sullerlo-r de. · .JuBtiça Eleitoral, ·dos 
lulzell Cat"Va.lho MourlL.o, · .Renato 'r&'lare,, Affonso 
Penna J'unlor · e Monteiro de Sales (telegrani.IIla. ito· 
Presidente Antonio Carlos . apoiando a. lndtea.tio. ao 
Deputado l!ozart Lago), 607.- - e. A prial.o dos· 'pre.; · 
stdentes do11 Syndicatoa V:etall'lll'gicoa e dos CaldeNt
roa de Ferro (requertmento de lntot'ma.~es ' do Depil. 
tado JoiLo Vlt.aca), 507. - '1. A a.dmilllstr~ actua.l 
do .Rlo Grande do Sul '(discurso do Deputad..l :Minuil.11o 
de Moura), 508. - 8 . A adllltnlstraç§.o do interventor 
Pedro ErneBtO no· ·Dlatrtcto Federal (dlscu:l"ao. do 
Deputado .AJnl1.~a1 Peixoto), 51 •• - 9. Vota.çA:o do re,. 
querilllento de um voto de peau. pelo talleclmento do 
1Jldustr1al FrB.DclScQ Gttfonl: approvado, 620. - .:to. 
o · M&n1teato do Minlutro da Guerra ao Exercito (.i-e.; 
querimento do Deputa.dc> Lui~ Sucupira ·para· · 'trim·· 
scrlPÇAo noe .umaa, 5llO . ·- u. Requerimento . de·. 
tnforma.çõea do Deputado .Toll.o Vttaca e. outros .park· 
eerem · da.doa os lllotlvoa da. prlsl.o doa preald.entes: d~a 
Syndlca.tos dos. Metallur~~r;lcoa e dos Ca.ldere.b-os de 
Ferro, e aobré se. a . firln& Peretr& Cat'nel~o Bt Couip. 
gosa, ou . nl.o, de t&vl)tes decorrente• de contracto . 
com. o Goven1o_. 011 aubvéuç!lea e!JPecla.ee, 620. ~ ·u. 
A cSeportaçl.o d~ operarloe e o Manltoato~:Pru&TluntDa. 
® . Psrtido &letal~ . Prol:etmia do Bn.lrll (iHBC'Drio 
e leitura 4o_ J)eputado Vasco. ~e 'I'oledo), 621. -, :aa. 
A adminl11traçll.o do lllterventor "PeW'o ErDeBto t:o 
Dlatrlc&o P'ederai <cont1nu&ÇILO 4~. · <Úac:uro do· DeJ:U:- . 
tado A!Jlaral l'e1xoto), 1126. - ··:14. O Hantt$1JtO do 

· General G6ea iolonieh-_o ao É%erCito; · 5t0 . · 
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Dbltdrto Fede'l"Bl: 

.A. a.dlninistracão do Interventor :Pedro Ernesto -- :19, li O, ll!l!, -
139, 152, 181, 239, 252, 301, 32.1, 379, 421;· 491, lil,( ~26. 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 07/1012015 15:07 ·Página 31 ae 70 

XVI 

E 
Blel1)3e•• 

Presidente da Republ!ca - 10 . 
.Aa de H de Outubro de 1934 - 321. 
Mesa da cama.ra - 52,' 54, 83. 
Governadores dos Estados - 92, 376. 
Senadores Federaes - 92. 

Empru.. conaesslo-11'laa de llelllri~011 pnblleo• (ta.vores a.) 
176, no· . 

.E:Rra•aa ~e r"acea• 
Estrada !tio-S. Paulo - 375. 

Exerelto (0): 

Mariltesto do Ministro da Guerra 520, 640. 

p .. o 

FlaneeloiUIJfaao pai>Jleo (0): 

O Esta.tuto dos Funecionarlos'._Publicos - 29. 
O funccionaUsmo perante a Constituição ST3. 

li 
-Home~aa• • · 

:Deputado Medeiros Netto - 103. 
Data da llldépendettcla do Peru• 136. 
Em memorra· do Chanceller Engelbert Dolli'uss ..:.... 96, lZl 158 . 
·Gaspar Sllv~ln, Martii!s ..:... 419 , · - " '<>') 

hestdent:e · João' PeaeGa - 7ll, 73-. 

~· -Jí.. · l~ de -. %!. 
Ataque A. "Folha do Norte", Beiêm; · Pa't'i:· - 3'!'0', ffl, 367 . 

...._~. 

Fabio SOdré (a. adop~io do Re~mento dà ttlitic:'l!t Carna'ia dos 
Deputad-os) - U. -

ln'llêo .JottUy (A. adop9li.o do R.- 1nterxio· dó áttl:fgo; Scrui'do) 
-418. -

Josê Chrlstlano (prolongam<mto· dtT tele8Táp6:o, -d'e· V~'a a 
Paraguassu', .Minàs} ~50S. - · 

llomrt Lag o {or~o· d:&~r folh'is· de-.:pagà:zi,.e:àio d'os novos 
vencimentos dos juizes) - 94 . .. · 

:Mozart Lago (sobre o afastamento dos juizes Cal'"l'ãiho lll!ou
rl.o, Renato Ta-varei!, Ati<Mfso Penna Junior e Monteiro de 
Sa.les do 'l' . S . de JustiÇa--Eleitoral) - 120 _ 
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Projeetos: 

.A eleição dos Governadores dos Estados e Senadores Federaes 
:pelas Assemblt;as Constituintes Estadoaes · (.Toão Villas~ 
bo8-S) - 9Z. 

A detnissã.o dos sargentos do Exercito, Armada, Policia. MiliJ 
tar e Corpo ê:e Bombeiros do Distdcto Federal. (:N'egt"eiJ 
ros Falcão e outros) - 93. 

Regimen.to Interno da · Camara dos Deputados ,.- 18S, 334, \ 
433, 490. 

Determinando que a unidade monetaria brasileira· passe a de-
nominar-se - Cruzeiro - 418. --

Proletariado. ·(O) - 521. 

Q 
Que11tões de o.-dena: 

.A funcção legislativa em face do encerramento da Assemblêa. 
Nacional Constituinte - 4. 

A dlrecçã.o dos trabalhos da Cama.ra :pela Mesa da Assembléa. 
.Nacional Constituinte - 7. 

Sobre a adopcão do R<.s-imento da antiga c:~.mara dos :Oepu:
tados - 14. 

O andamento dos requerimentos - 431. 
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· ~4.fa.et11JIU,IIto eeoaODlleo (0) - 427 • 

. 8éelnallc&H • 

.Ac:urcio Torres (a. lei de lmpr~naa e o E. dos P. Publtco!l) 
. -.29. 

Moz:u·t Lago (a entrega. do • Dtarto da. Ce.ma.ra") - 372. 

Jte5Jmento • 
- O da antiga. Camara. dos Deputados (Indica.~ Fabio So· 

dré) - lZ. 
Cotnmissão de reforma do - :!2, 6{, 68, 11, 85, 1113, 13,, 156, 

116, 433. 
Projecto de R. I. da Camata dos Deputados - l.S5, asa. '387 • 
.A ~dopç.lo do 1!;, do antig-o Senado, quando a Catna.:ra. exer

cer a.s tuncçê5es de Senado (Indicação Iren.eo J'oftils) 
- 418 • . 

Jteuu.IUllaa de :rr.n-aila.to: 

Fernando Magalhl!i.es - 30. 
João Marques dos ReJs - -'9 . 
Levi Carneiro ....:.. 10. 12.2. 
Od.llon Braga - fiO , 
Osc.s.r Weinscbenck - 5'1. 
Raul L eltAo da Cunhe. - 67. 

Trayah11 .Rodrigues Moreira - 38 . 

:S.eqneri.Diezatoa• 

Aourcio Tor-res (voto de 11esa.r) - U3. 
Acurclo Torres (informa.clles sobre o ultimo decreto e:xpe· 

~id.o pelo Goverllo Provieorio) - 4~\L 
.Adolpho l3ergarníní (voto d~ pesar) - 164, 176 . 
.Agenor Monte e outros (voto de pesar) - 122 . 
Am.a.ra.l PeiXoto (reclamaç!l.o) - 132.. 

Ama.ral Peixoto (Pedido de in!onnaç'ões ao Interventor du 
Ilistricto F ederal) - 175 • 

.Ascs.nio Tub\no e outros (urgencla para o p:t"Ojecto de J't, 
Interno) - 334. 

'Fabio Sodrr. (a nome~o do Procurador Geral da Repu
l>Uca) - 357. 

_.r- H enrique Dodswortl:J. (.A Prefeitura. do Dístl"icto Federal pe-
/ ra.nte o :Ba nco do l3:ra.sU) - 152. 

llenrlque Dodsworth (Matricula do ~-alumno da Escola Ml-
lite.r S. C . Dlas Meã.ronho) - 7.5<!. 

lienrique Podsworth (.,oto de pesar) - 300. 
Benrique Dodsworth (reclamaç§.o) - 133 . 
.João Vitaca e outros (PrisG.o dos presidentes dos s:rndlcato.s 

dos Metallurgicos e dos Caldeireiros de Ferro) - 520. 
Lemgruber Filho. (transcrlpção. de conterencla) - 3~1. 
Luiz Sucuvira, Mario Ramos e Barreto Ca.mpello (morte dO 

chefe do Governo austria.eo)' - 95. 
Martins e Silva (caneta enviada por proletarlos paraelll3es -para-

a. a.sslg-natura. da Constltutção) - 11. 
Mo~a.rt Lago (voto de pesa:r) - 5 . 
.M:ozart Lago (lll'ueJeo S. Bento) - 12. 
Mozart La-go (nomeação do Procurador Gera.l da. P..epubll:

ca- 357 . 
Mo:z;art Lago (Pedido de inrormaç!leli sobre o novo regimen 

alimentar do B:ospita.J. N. de Psychopatha.s) - 43\l. 
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:ll{ozar..t lAgo (lntormac;:õ~ sobre 89 o Chete de Policia. baixá.r:l. 
lnlltruCtões relativas ã. e:2:ecuçilo do n. 21 d.o art. 113 da 
,Constitut<:ão Federal (prlsã.o) - 431. 

Moza:.:.t ~o (voto de I>esar) - 505, 520. 
Pedx-o .A:leixo (Indicação sobre o Codlgo Eleitoral) 11 . 
.Ra.ul ..Fernandes (voto de pesar) - 334. 

·.Thotnaz Lobo e Waldema,.. Motta (Regimento Intel"no) - 4.90 • 
.. . Xa."'l'1er de Oliveira (lndel)endeneia do Perta) - 136. 

Xs."'l'ier de OUveiJ"a (a guerra entl"e a Bolívia e o Para.g1Ía.y; 
appello aos Parlamentos dos dois pa.izes) - 102. 

Xavier de Oliveira (a guera entre a Bolivia e o Par:agua.y) 
-18. 

;ttlo GrnAde elo Slll (A administrac;ILo 1inancelra do Estado) - .336, 
339, 50S_. 

s 

:S7)141~n.-to• pl'oflllalonnu e a ~~ de •TDdlcaJblaçAo - 57, 165, 
178, 507. 

T 

'Telegrapllo - (prolongamento de Varginha; a. Pa.raguassü, Ml· 
nas) - 506. 

'Trabalh:lldore•r 

- Dispensa dos do Nucleo S. Bento - lZ. 
Discurso do Deputado Acyr Medeiros - %1 • 

. "l'rn~o IIUlti-'belU- de do acgreu&o e eoacUiacAo - 18 . 

·.Tribunal Sapedor 4e .Juatl~ Eleitoral: 

Resolu~l.o sobre ós Deputados q_ue exercem funccõe!l publi
cas, etc. - 56. 

· O àfaste.mento d e Juizes - 120, 507. 

v 
'Veaebllentoll • 

Juize'l dos Estados, Distr!cto Federal e Acre - 94. 

'VIDdueto da ~ta~o de S4.o Ch:rletovllo (O) e a QuiDta da B3a 
VIs~- 301. 

"'Votos de pesar pelo falleelaeDto aer 

Antonio Torres - ;; , 
Engelbert Doll1uss - 95, 121. 
Padre Clcero Romào Baptista - 102. 
Raymundo Coelho de Arruda - 103. 
Antonio Costa - 122. 
Joilo Baptista. da. Motta. - 133. 
AugUsto Teixeira Môcho - 16(. 
.rosé Maria Metello - 300 . 
..Marechal Blndenburgo - 334 . 
.Francisco Glf:t:oni ·- 505, 520. 
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lNDICE ONOMATICO DOS DEPUTADOS 

A 

A.IU'Ilo Rebello- Sauta Catha:dna- 15, 17, 168, 171. 

Abelardo MArbllo (A. M:. Albuquerque de Andrade) - Pro!f5-
~ões Liberaes - 34, 35, 42, 83, 103, 121, 132, H9, 15(1, 1G6, 168, 169 
.1.84, 239, 242. 250, 334. 

Acnrclo Torre• (A. Francisco T.) - Rio de Janeiro - 7. 
16, 2s, 29. 3o, 33, 77, 84, 85, 94, 125, 12s, 133, 2H, 248, 2s2, 253, 

'257, 357, 361, 364, 365, 374. 375, 391, 392, 393, 396, 399-414, 430. 

A~ :tJiedell-o• - Empregados - 16, 17, 18, 21, 84, 101), 125, 
:.126, 130, 158, 165, 178. 

Ad'olpho Bergamtnt - Dlstricto Federal - 24, 72, ':'3, 99, 123, 
124, 129;-, 144, 164, 165, l76, 187, 240 241, 242, ÚS, 2H, 245, 246, 

:'248, 249, 250, 251, 252-Gl. 301, 356, 357, 375, 378, 379, 380, 381, 382, 
_ 383, 384, ass, ·ass. S87, 393, 394, 395, 3SG, 397, 4oo, 402, 404, 406, 407, 
4'08, 409, - HO, 411, 412, 4l5, 421, 4:22, 423, 42~, 42>;, 4:ll>; 42i, 431, 
491 - 497, 514, 515, -SiG, 517, 518, 519, 627, 528, 529, 530, 531, 532, 
-5~3. 534, 535, 536, 537, 538-

Adolpllo KoD.Cle~ - Santa. CS.tharina. - 31, 77, 84. 

Agmnemno1l de Magnliailea (A. Se.rg!o Godoy de M.) - _Per· 
:nambuco - 7!1. 

Agenor HoJlte- Piauhy- 122. 

Alberto Dnl.z (A. .Augusto D _ ) :- Acre - So Supplente de Se
·~retario - 53 . 

Albe>:to Ro.,lU - Rio Grande do Norte .,... ~90. 

Alberto Snrek (Empregados) - 84. 

· A.ltl,e SIUilpalo (A. de Fe!jO S.) - Pernambuco -,-- 53. 

·Á.ltpto Co•tAlla-t (José A. de Carvalho C.) - Rio de Janeiro 
-53. 85. . 

AloYBfo FOho (A. de Carvalho F.) - Bahia - 11, 16. 18, 42, 
"77, 83, 84. 

Alvaro Mnla 
.84, 120, 

Amazoll!l.s - 1° Supplente de Secretario -

AnmrAl Peixoto (Augusto do A. P. Junio't") - Districto Fc-
·deral - 43, 44, ~5, 46, 47. i8, 50. 53, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 
129, 131, 132, 133, 140, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 1St, 1'2, 153, 
175, 184, 239, 25-f, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 322, 323, 379, 421, 

-422, 423, 424, 425, 426, 427, 491, 4S2, 494, 495, 496, 497, 514 - 520, 
.526 - ·539. 

Anthero Botelllo 'A. -de Andrade B.) - Minas - 3~ .- -
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XXII 

A.atoDio Carl- (A. c . Ribeiro de Andra.da.) - Minas - ·Pre
sldenta da Cam~a.- 27, 37, 38, "52, 63, 55, '71, 88, 89, 116, 117,· 13~. 
157, 607 . . 

A..rmaado La}'dller, 8~ • 

A.DtoDio ll~ de SoiiSil - Empregados - 170, 172. 

Arruda Camua (Alf.redo de A- Ç.) - P~rnambuco ~ 84, ss·, 
A.rnuln Falcllo (Joaquim ele A. F.) - Pcrno.mbuc? - 97; 99,:. 

501, 503, 604. 

~ liJeb·a - Bahia - :lOS •. 

~ Tu.blao (Iol!.o A. Moura'.!'.)- Rio Grand·3 do Sul' - · 
34, 35, 36, 68, 85, 87, 116, l3t. 15&, 239, 332, 331, 3{2, 343, 346" 
347, 352. 

B 

Bllrro:to CZURJ~eUo (Francisco B. Rodrfgu es C . ) - Pernam• · 
buco) _;, 95, 501. 

c 
Camvo• -.o Amaral (Octavio c . A .) -Minas- 53. 

Carcl- ele lllello Netto . (Josê Joaquim C. de :M.. N.) -S. Paulo-· 
- 53 . . 

Carlo• Reb (C. Humberto R.) - . Mara.nhlto - 84, 15i, 250,:. 
· aso,_ aGI, "a62, 364. 

C!lrDe:lro de Reae.Dde (José C. d e R.)'- M:lMs- li3. 

_Ceaar.Tiaoc:o (C. Nascentes T-~ - Rlo d6 J:!lnc.irc -tia: 
Cbletnato Jtracu (C. Casar da snva. B.) - SJLo Paulo - : s:l. 

CllrJa~o lt!Rdldo (C. :Monteiro M.) - · 'iltna.s - 84 ... 

ChrJatovllo Bucellooa (C. de Castro :S.) -Rio d Eo Janeiro 
2~ ·v rce-Presidente da Camara. - 53, 5~. 158. · 

CleiiD.eate lllurtwal (C. M. Bittencourt) - Baht"a - 3,1,, 3-5, 3'&,-
64, 68, 85, 87, 116, 117. 134, 165, 2ó9-

Clem.eJlte M~o - Minas - 11. 

Clem.entlno Lt.b4a (C. de Almeida L.) - :Pa rá - 3° Secre
tario da Çamara- ·37, 52, 56,· ·sa, U, 136, ·158, 320 . 

C1111Dhn Meno (Leopoldo Tavares da C. M.)- Amazonas :- U ,.. 
35, H, 68, 71, 84, Sõ, 87, 116, 134, U7, 239, 2U, 334, ~98, 400, 406 . . 

C'DDha VaaconoeUo• (.Tosé Thomaz da. C- V.) -Acre - 84, 85.• 

Da.talel de Can-mho {D . Sera:plil.o &e c:) - :Mlnaa - 34., .&l,-
62. 74, 145. 

D ·' 

DDIIetrlo X•vler (D. Merclo X .) -Rio Gr:utde do Sul ·- H4,_ 
. 24.6, 331, 332, JIH, an. U3, 344, 347, U8. 

E 

EuValdo Lodt- EmDrega dores - 78, 79, 80, 120, 3H, 355, 3õ$i.

Eu.gen~o Uollltelro de ~o• - EJJ;lJI.re~adores :- 8t •. 
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F 

Fllblo Soc1r4ó (F. de AzevedG S .) - Rio d e J'~elro - 1%, u. 
14. 15. sa.· 34, as, 36, 41, 54, ss. s5, 87, 116, 134, .239, 357, 405, 
406, 407, Ull, U2, 413. 

F.tmla Rl'bi1S (Joll.o F. R.) ,..- Rlo Grande do Sul- 419 - 421. 

Fermuadelli Tavora (Manoel do Nascim ento F. T.) - Ceará.-
2• Secretario da. Ca.rnaTa. - 3, 84, 92, 102. 

perna:ndo MllglllhAes (F. Augusto R ibeiro M _) - Rh:~ de J":~.
nelro - ao. 34. 

Ferrelr• de SolUa (José F. de S.) -Rio Grande do Norte :-
97, 390. 

nandlleo Ma%eondes (F. M. Machado Junior-) - Rio de .Ja
n eiro - 90. 

FJgueir~o Rodrfcue• (José Antonio de F . R . ) - Ceará. -
.102, na, 2s1. 

Frado CantaDlaecle :- Maranhão - 39 . 

~ ele ·A•«kade (Francisco F. de A . ) - I•iauh:r - 12'.::. 

hederleo Wolffealtatte l (F • .Toli.o W .) - R io Grande elo Sul 
73. 

G 

Gabriel Po .. o• (G. de R e zende P.) - Minas - 73, u. 
Gallipar Slllclanlaa - . R~o Grande do Sul - 160. 

GUberto Gabelra - Em11rega.dos - SS, 363, 376. 

c-u=acy SJlvelra - Silo Paulo - 9, H, 83. 

·H 

:n:enrl~~Ue Doeülwortll (H. de Toledo D . } - Districto Fede• 
ral - ~. ·9, 28, 29, 33, 34, 35, 36', 39, 54, 68, 85, s~. 91, 94. 103, 
ns. 111, . 122, 127, 130 131. 132, 133,. 134, 152, 153, 155, 239, ~oo. 
- i21, 334, 373, 4 21, 423, 425, 426, 427 . 

BUI:ct NapoleAo (R. N. · do Rego) - Pla.uhy - 129, 132, 153. 

BIIJII.berto Hoara (H. Salles .d e M. ·Ferreira) -Pernambuco ......; 
102 . 

I 

·IreD~ .;Joftily - Parahyba. ~ '13, 395, 412, -IH, -i15. 

J 

.Jeovah Motta- Ceará.- 103 • 

.Joao GuJmarAe. (J. Antonio d e Oliveira. G.) - Rio (fe Ja.• 
nelro - 53 • 

.J~ao :P.IDhelro (J'. P. Filho) - EPl~rega.dores - 80~ 

..Jollo . vwaa~ ·- Matto Grossq, ,-- 33, 77, 85, 93 . 
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3oa• Vltaea (J. :r.!ltrUel V.) · ;.._. Etnpregados - 53, 69, 6%, 63, 
S:i, 88, 8(, S6, 122, 167, 168, 169, 17D, 172, 179; 180, 607, 621. 

.Jo-• R.Gelaa_ (Joll~ S. Gon~:alve!l da R.) - Dilltrtcto Federal 
. - 131, zt5, 25-i, 255, 256, 261, -268, 259, 3U, (96, ~9'1. 

3o~ de llorltn (:I. de B. Vasconeellos) -Pernambuco - 102. 

~orMS Carlos (J. C . de MaCedo Soares) - SiLo Paulo - 91. 

~o~ ~tuuao (J. C. d(> Prado) - l!dlnas - 90, :196, 506. 

K 

K.e~&Jilllld• CavAkastl (K. C. de AlbuQneTque) - Rlo Grande 
do No,:-te - 62, 64. 

L 

!Leandro PIDJaelro (L. Nascimento P.) - Pará - . ·83, 85, 357. 

Lello Sam.pldo - Ceará. - IOZ. 

~beT FUbo (Laurlndo .Augusto :L. F.) - Rlo de Ja.. 
"lle!ro - 30, ·308 • 

. Leltfio ela Cuaha (Ra-ul L . da. C·) - l)lstricto Federal ..:_ 3,, 
$1, 73. 

LeoJtelo Gnh·llo (Manoel L . G.) -Bahia.- 84. 

Le'VI Qll'llelro ·(L. Ferna.ndes C.) - Prltls!lões Li~era.es 
J.O, 3·4, 39, '19, 122. 

LJJlo :Moehad.o (L. Rodrigues M.) - Ma.ranhl.o - 8-i. 

íLllk Cedro. (L. C. Carneiro· Lel!.o) - Pernambuco .- 83. 

Lultr: sueup~ (L. Cavalcanti S.) - Ceará - 51, 6(; 65, 96, · 
::100, 102, 103, 5ZO. 

L 7 curgo Leite - Wna.B - 53. 

M 

)l'aaoel Jl.elll - Rlo de Jall~lro ....... 4• Supplente de Secretario -
·a•. 159. 2s1, 295, 358, 364. · · 

. · Jllarl& CIIUiào (l!d. de Alenca8tro C.) - Goyaz - ~ Sup-plente 
-de Secretario - 39,. ISZ, 8~ • . 

Marlo CJt,en-oD1: (Jl,f. Mldost C-) .,._. Pará - 338, 339, 367. 

J(llrlo R&uuo• (M. de Andrade R.) - Empregadores - 78, T9, 
:80, S1, 95, 177, 178, 418, 427·30, 497, 504. 

Jl[arq __ do• Rela (JoG.o M. dOS R.) - Bahia. - 49, 110. 

lll.artta. e sova (Luiz l\!l. e S.) -Empregados - 11. 

Matta llf.a.cluldo (Pedro da. M. M.) - Minas - ;J38. 

:JilAurfclo CardOSo (J'oa.qulm :M:. C.) - Rio Grá.nd~ do Sul 
53. 
ll:(eclelrooo Netto <-:Antonio Gou'lleia. .de M. N. ) - BahJa. - 53, 

'85, 103, 113. 

liUnaazu> de Moura - Rio Grande do Sul - 31, i9, 8{, 140, 144. 
1,5, 146; iso, a2s, 327, 328. 329·, aao, aa1, aa2·, aa3, 311l, 341, 342, 
343, 344, 3~6, 3i7, 348,_ 34S, 350. :15:1, 352, 35:\, 391, 608-l, • . 
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XXV 

lllora,ea Andrade (Carlos de lll[. .A..) - S!.o Paulo - 34, 35, 68, 
:Sõ, 87, 116, 117, 134, 155, 239, 334, 397, 398, 399, 400, 402, 403, 
404, "406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413. 

Móraelt Pa.ITD (Mario de M. P.) - Funcelonartos PubUcos 
- 84, 361. 

llfoZIU't Lago (M. Brasileiro Pereira do L.) - Districto Fede
:ral - 6, 12, 34, 73, 77, 83, 85, 95, 121, 161-,64, 167, 253, 254,. 259, 
.260, 358, 361, 363, 364, 372, 388, 389, 430, 431, 605, 507. 520. 

N 

N egrfto de L~ (Francisco N'. de L.) Minas 53. 

Ngretr0111 Fnleão · (Arthur N. F.) - Ballfa - 94: 

Nero de.:M~o (N. de M. Carvalho) - Goyaz- 64, 83. 

o 
Odllou Braga (0. Duarte B.) -Minas- 50, 90, 103. 

o-r ;w.élDadaeiU!k --Rio de Janeiro 

Osorlo BOTba - Pernambuco - 83. 

p 

57, 90. 

Pacheco ele OI!Teb:'l1 (J'oão P. de O.) ,-- Bahia - 1° Vlce-
:Presidente da Camara - 3, 53, 71, 83, 119. 

Pedro A.le:lxo -·Minas·,_ 11, 176, 

Peclro llache · (P ." De~osthenes :a..) - Empregadores 84. 

Pedro Vergara -Rio Grande do Sul - 251, 327, 328, 349. 

Pereb:'l1 Ca~etro (Ernesto • P , C. ) - Dlstrlcto Fedel:'à.l 
-46. 49. 

Pereira L)'l'a (.Tos~ P. L.) - Pa.rahyba. - 73. 

Piroes ~ym~o (Francisoo P. de G. e A.lmendra) - Piauhy 
-122. 

· PUDto T01D'1Dbo (P. -Alves Monteiro T. ) - Paranê. - 10. 

PoDtK Vleun (J"oilo. J"orge de P.. V.) -Ceará- 102. 

Pr.isdo ·x:e;u.,.. (.T os.ê Eduardo P. K, ) ~ :àto de Ja.neh·o - 3S9, 
:360, 361, 362, 402,. 403, 405, 406. 

P'rlaeo Paralao (Francisco P. de Souza P.) - Ba!lta ~ 53. 

R 

Raul Btttenco!U't - Rio Grande do Sul - 326, 339. 

Raul ll"erJlilllde• - Rio de Janeiro - Leader da Maioria. 
;117, 334, 390. 

Renato Bnr'bo..n - Rio Grande do Sul - 73. 83, :143, 344, 351. 

IUbelro Ju.nQ.uetra (.To sê Monteiro R. J. ) - Minas S 9. 

Ricardo Mnchaclo - Empregadores :- 85. 
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:itodrlCllea Alve• ·(Oilcar R· . .A.) - 1:mo Paulo - li3, 'l'l'. 

Boclrfpea . Morelra {'l.'ra.yabfl R. M.) . - Maranh!l.o - 3S, 39 ~ 

Bodrfguea de so--. (Anton!o R. de. S.) :- :Empregados -
53, 84. 

s 
Sam.pa.lo Co:n:!n (Joaé Mattoso de S. C.) - Dlstricto l!'edeTall 

- Leadu õ.a. :l\tinorla.- :!9, '1'7, 357, 390, 501. 

SIID>pllfo Vldal (Raphael de Abreu S. V.) - Sâo Paulo - 91-

sn~a Lenl (Jolio_ da S. L.) ,_.. Ceará - 102. 

Slm&éa LoJI- (Augusto. S. L.) -Rio Grande do Sul - 63. 

T 

Teblelro Leite (Edgard T. L.) - Empregados - 77, 91.-
176, 349. 

Thte"• Pet'ta.é - Pro~les6as LiberP.ea - 114, 39, 122, 139, 1{6 .. 
!71, 2H, 24!i,, ·24.6; 241, us, 249, 250, Z51, 252, zsu, 25't, 36&,. 
SS7, 42l-27. 

Thomas Lobo ('1'. de Oliveira L.) - Pel'llatnbuco - 1° Secre-· 
tarlo da.cama.ra- 10, 37, 38, 52, 72, 83, 84, 92, 139, }67, 169. 

v 
V ..co de Toledo (V. Carvalho de T~) - Bmprendos - 39, 53,_ 

57, 68! 61, 83, 84, 85, 122, 113, 175, 180, 377, li21·26. 

VeUoao J)or&- (Manoel V. B.) - P&ra.hyba - 'l.3 ~ 

Vletol' R,...OJDDDo - Rlo Grande do Sul - 13, 'l•. 

w 
Wllldem.~ Falc.llo - Ceat:á ,..... 83, 100, 102, 103. 

w.lclemar Motta (W. de .Araujo M'.) - Distrteto Fe4'eral -
4° Secretario da Ca.ma.ra. - .a, 4, 28, S8, 56, 71, 83, 851 90. 

Waldemar Re.fkdlll - Eznpregadoe - 53, Gil, 61, 83, · 84~ 122;. 
:174, 180, 877. 

X 

Xavier ele OU~ll'" (A.nton~o :8:. a:e O.) - Cearã.- 18, H, 102,. 
lOS, 136, 137, HO, ~1>1, 5()2. . 

z 
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MESA DA CAMARA. 

Presidente· 

Dr. Antonio Carlos Ribeiro de .Andrada .. 

i.0 Vice-Presiciente 

Dr. Jo.ão Pacheco de Oliveira.· 

2.o Vice-Presidente· 

General Christovão de Castro Barcellos •. 

i.• Secretario· 

Dr. Thomaz de Oliveira Lobo~ 

2.• Secretario· 

Dr. Manoel do Nascimento Fernandes· Tavora~. 

3. • Secre&ari'o· 

Dr. Clementino de Almeida Lisbôa. 

4.• Secretario 

Capitão Tenente Waldemar de· Araujo Motta. 

Suppientes de Secretario· 

1• SÚpplente- Dr. Alvaro- Botelho Maia. 
2• - Supplente Dr. Mario de Alencastro Caiad(•. 
3" Supplente - Desemeflargador .Alberto· Augusto Diniz:.. 
4• Supplente - Dr. Ma·noel Reis·. 

Lead'ers 

Dr. Raul Fernandes, da Maioria. 
Dr. José Mattoso de Sampaio COl'rêa, da; Minoria.-
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X>( IX 

COMMISSÕES PERMANENTES. 

COMMISSÃO EXECUTIVA (2) 

Presidente, Antonio Carlos. 
t<~ Vice-Presidente, Pacheco de Oliveira. 
2° Vice-Presidente, Christovão Barcellos • 
.i0 Secretario, Thomaz Lobo . 
.20 Secretario, Fernandes Tavora. 
SO Secretario, Clementino Lisbõa. 
4° Secretario, Waldemar Motta. 
t 0 Supplênte de Seeretario, Alvaro Maia • 
.2° Supplente de Secretario, Mario Caiado. 
3° Supplente de Secretario, Alberto Diniz. 
4° Supplente de Secretario, Manoel Reis. 
Secretario da. Commissão, Otto Prazeres. 

COMMISSÍO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Presidente, Alcantara Machado. · 
Vice-Presidente, Antonio Covello. 
J. J. Seabra. 
Ascanio Tu hino. 
Cunha Mello. 
Hom-ero Pires . . 
Nereu Ramos. 
Pedro AI eixo. 
Pontes Vieira. 
Soarés Filho. 
Sol ano da CÚriba . 
Secretario da Commü;sii.o, Mario da Fonseca Saraiva-

COMMISSÃO DE DIPLOMACIA E TRATADOS 

Presidente, Raul Sã. 
Vice-Presidente, Renato Barbosa. 
Adolph.o Kõnder. 
Arruda Falcão. 
Hora.cio Lafer. 
Hugo Napoleão. 
!dalio Sanderberg. 
João VillasbOas . 
José Eduardo. 
Xavier de Oliveira. 
Waltel.' Gosling. 
Secretario da Commi~~ão, Amarylio' d~ Albuquerque. 

•. 

(2) A Commisslio Executiva denomlnou-se Commissllo de Po-
llcia até á sua e\eic;:.ã.o depois de votado o Regimento Interno, fr 
era composta dos mesmos membros actua.es, com exce~o do .2<> cr 
so supplentes de Secretario. · 
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:XXX 

COMM:ESSÃO DE EDUCA(lÃO E CULTURA 

• . Presi-dénte, Godofredo Vianna. 
Vice-Presidente, Aloysio Filho. 
Acurcio Torres. · 

~ Ed~rd Sane hei?. 
Francisco Moura. 

:Gabriel Passos. 
Luiz Sucupira. 

· Osorio Borba. 
Prado Kelly. 

·Raul Bittencourt. 
'Theotonio Monteiro de Barros • 
. Secretario d.a Commissão, Ozéas Motta. 

COMMISSÃO DE FINANÇAS 

:Presidente, João Simplicio. 
Vice-Presidente, Sampaio Vídai . 

. Carneiro de Rezende • 

. Clemente Mariani . 

. Fabio Sodré. 
José Sá. 
Mario Ramos . 

. Nero de. Macedo. 
Ribeiro Junqueira. 

. Velloso norges. 
Vergueiro Cesar • 

.. 

. Secretario da Commissão, Severino Barbosa Corrêa .. 

COMMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 

Presidente, Arruda Camara. 
Vice-Presidente, Deodato Maia. 

· · Edwald Possolo. 
João :Beraldo. 
Moraes An<:lra.de. 
Mozart Lago. 
Oliveira Passos. 
Pereira -Lyra. 
Prisco Paraíso. 
Roberto Simonsen. 
Vasco úe Toledo. 
Secretario ela Commissão, Cid Buarque Gusmão. 

•COMMISSÃ.O DE OBRAS PUBLICAS, TRA~SPORTES E 
COMMUNICAÇõES . 

Pl"esident.e, Barreto Campdio. 
Vice-Presidente, Alberto Roselli. 
Augusto Cursino. 
Christiano Machado. 
Freire de Andrade. 
Guedes Nogueira. 
Guilherme Plaster. 
·Lauro Santos. 
Mario Chermont. 
Nelson Xavier. 

'Victor Russomano. 
·Secretario da Commissão, Sylvio Fioravanti Ferreira. 
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COMMISS.!O DE ORÇAMENTO 

.Presidente, Waldomiro Magalhães. 
Vice-Presidente, João Guimarãe::~. 
·Cardoso de Mello'Netto. · 
Daniel de Carvalho. 
-Euvaldo Lodi. 
Góes Mo.nteiro. 
He:urique Dodsworth . 
. Medeiros Netto. 
Simões Lopes. 
'l'eixeira Leite. 
Waldemar Falcão. 

RELATORES 

·Cardoso de Mello Netto, Receita. 
Góes Monteiro, Guerra. -
:Daniel de Ca.rvalho, Marinha. 
Henrique Dodsworth, Exterior. 
"Euvaldo Lodi, Viação. 
João Guimarães, Interior. 
Medeiros Netto, Agricultura. 
Simões Lopes, Fazenda. 

__ 'Teixeira Léite, Trabalb(). 
WaMemar Falcão, Educação. 

XXXI 

Secretario .da Commissão, Sylvio Corrêa de Brito. 

COMMISSÃO DE REDACCÃO 

Presidente, Bar'}os Penteado. 
Vice-Presidente, Valente Lima. 
Carlos Reis. 
Francisco ViUanovtt. 
Herecti ano Zenai de • 

Secretario da Commissão, Silva Reis. 

COMMISSÃO DE SAUDE P'C'RUCA 

Presidente, Arthur Neiva. 
Vice-Presidente, Lino Machado. 
Abelardo Marinho. 
Anni!S Dias. 
Cardoso de MeiJo Nettú. 
Figueiredo Rodrigues. 
João Penido. 
Mario Manhães. 
Rodrigues Daria. 
Rodrigues Alves. 
Augusto Leite. 
Secretario da Commissão, Arthur Dutra Barroso. 

COMMISSÃO DE SEGURANÇA .NACIONAL 

Presidente, João Alberto. 
Vice-Presidente, Magalhães de Almeida. 
Agen or Monte.: 
A1ípio .costaíla.t. 
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Amaral PeixOto~ · · 
Demetri.o Xavier. 
Domingos Vellasco, 

· Generoso Ponce Filho. · 
Moura Carvalho. 
Plinio Tourinho. 
Silva Leal. 
Secretario da Commissãa, Manoe.l Isidoro Vieira. 

COMMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS 

Presidente, Jones Rocha. 
Vice-Presidente, Carlos Gomes . 
Abreu Sodré. 
Bueno Brandão Filho. 
Carlos Lindenberg. 
Cunba Vasconcellos. 
Lacerda Wer11.eck. 
Moraes Paiva. 
Pedro Vergar-a. 
Mínuano de Moura. 
Souto Filho. 
Secretario da Commissão, Zeferino Silva. 

• 
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COMMISSÕES ESPECIAES (1) 

COMMISSÃO DO CODIGO DE AGUAS 

Presidente, Mario Ramos. 
Vice-Presidente, Alde Sampaio. 
Arthur Neiva. 
Barros Pcnteadoj 
Carlos Lindenberg. 
Horacio Lafer. 
Raul Sá. 
Sampaio Corrêa. 
$imões Lopes. 
Secretario da Commissão, Laza.ry Guedes. 

COMMISS.:\0 DE ESTATUTO DOS FUNCGIO.!"fARIOS 
PUBLICOS 

Presidente, Vieira :Marques. 
Vice-:Presidente, Nereu Ramos. 
Acurcio Torres . 
Augusto Cavalcanti. 
Demetrio Xavier. 
irenrique Dodswortb. 
Moraes Paiva. 
Nilo Alvarenga. 
NoguE~ira Penido. 
Pacheco e Silva. 
Prisco Paraiso. 
Secretario da Commissão, Ozéas Motta . 

COMMISSÃO DE REFORMA DO CODIGO ELEITORAL 

Presidente, Henrique Bayma. 
Vice-Presidente, Nereu Ramos. 
Gaspar Saldanha. 
Homero Pires. 
Mozart Lago. · 
Pedro Aleixo. 
Soares Filho. 
Secretario . da Commissão, L:uary Guedes. · 

COMMISSÃO DE REFÓRMA DO REGIMENTO INTERN() 

Presidente Fabio Sodré. 
Viee-Presiden:t~. Ascanio Tubino. 
Abelardo Mar~nho. 
Clemente MarianL 
Cunha Mello. 
Henriqu~ Dodsworth. 
]lora~s Auodrade. 

(1) N& Redaeçio dos .!nnaes encontnvse um quadro lias Commlss~es Per
Jzumentes e das Commlssões Especlaes, com as mod!!le&ç~es que soUrenm durante 
o flmccionamento da Camara, organizado pelo Sr. Fabio Aario Reis, e nm 11.cbarl.o. 
:te1at1vo aos membros da Constltubite e aos da Culara, por D. Zair& L!1.1>. 
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EM l4o DE OllTIIBitO DE 1934 
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Relação Nominal dos Srs. Deputados 
em 14 de Outubro de 1934 

AMAZONAS 
Quatro 

Leopoldo Tavares da Cunha Mello. 
Luiz Tirelli. 
Alvaro Botelho· Maia. 
Alfreélo Augusto da Matta. 

PARA' 
Sete 

Abel de Abreu. Chermont. 
Mario Midosi Chernwnt. 
Rodrigo da Veiga Cabral. 
Clementino de Almeida Lisbôa. 
Leandro Nascimento Pinheiro. 
Luiz Geolás de ·Moura Carvalho.. 
Joaquim Pimenta de Mas-alhães. 

MAAAN:tUO 
Bete 

"' Lino ltodrígtH!s Ma.(lhad.o. 
José Maria Magalhães de, Altneida. 
Maximo Martins Ferreira Sobrinho. 
Francisco Costa Fernandes . 
Carlos Humberto Reis. · 
Adolpho Eugenio Soares Filho .. 
Godofredo .Mendes V.ianna. 

Agenor 1\fonte. 

PIAUHY 
Quatro 

~ugo Napoleão do Rego. 
Francisco Pires de Gayoso e Almendra. 
F.cancisco Freire d9 Andrade. 
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c:EAil\' 
Dez 

Luiz ·cavalêãnti Sucüpira. 
Waldemar Falcão. 
José de Borba Vasconcellos. 
Leão Sampaio. 
'José Antonio · de Figueiredo . ·Rodrigu~s. 
J-oão Jorge de Pontes- VieiTa . 
J eovah Motta. 
Antonio Xavier de Oliveira . 
Manoel do Nascimento Fermmdes Tavora . 
João da Silva Leal. 

RIO GRANDE DO NORTE 
Quatro 

Francisco Martins V eras. 
Ker-ginaldo Cavalcanti de Albuquerque. 
José Ferreira de Souza . 
Alberto ~oselli. 

P.A:RAHYBA 
Cblco 

Manoel Venoso Borges. 
I. j .... tI ••••• ' ...... ' ••••• • • ... ... . . .. ; · · · · • ·Ci), 
lierectiano Zenaide. 
Odon Bezerra c,.yalcaHta ,. 
José Pereirà tyra, · 

PE11NAM:9000· 
~-- --

:Francist!l) :Sarretõ ~es- Gàmpello. 
cTeãê Alli.erto Lins de' 'Barros . · 
.:· ...... ~.;. . .... ~~ •.. ~. , , : , ,, ·J .. ,;. •.• (2). 
Antonio da Silva Souto Filho; 
.Toaq\illn ·de Artlucia Falcão4 . 
Luiz Cedr{l Carneiro. Leão • 
.Arnaldo Olintho Bastos~ 
Francisco Solano Carneiro da Cunha. 
Mario Don:iingues da · Silva. 
Alfredo de Arruda Camara. · 
Augusto Cav-alcanti de Albuquerque. 
José de· Sá Bezerra Cavalca'llti·. · 
Thomaz de Oliveira Lobo . 
Alde de Feijó Sa.mpaio. 
Adolphü Simões Barbosa. 
Osor io Borba. 
Humberto Salles de Moura Ferreira . 

y· 3~ 

· ..... -

(1) Vag-a do Sr. Irenêo .To!tilY. que renunciou em .15 de Se
tembro de 1934. nl.o sendo substituido 110r não -ter 11Upp'lente·. . 

(2) Vaga. do Sr. Agamemnon Sergio God'<ly de Muga:AI.M<a, n_9--. 
meado Min.i.stl'o do Trabalho -em ~O de .Julhó de l,U, .nAo . sendo 
aubstituiclo por não ter aupplente. 
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Manoel Cesar de Góes Monteiro. 
José Affonso Valente de Lima, 
Izidro Teixeira dé Vasconcellos. 
Armando Samp:lio Costa. 
Alvaro. Guedes Nogueira. 
Antonio de Mello Mach;tdO. 

SERGIPE 
Quatro 

Leandro Maynard ~lac1.et. 
Augusto Cesar Leite .. 
José Rodrigues da Costa Daria. 
Deodato da Silva Maia.. Junior. 

·, 

BAHIA 
Vinte e dou 

José Joaquim Seabra. 
Nelson Xavier (3) . 
Francisco Prisco de Souza Paraíso .. 
Clemente- Mariani Bittencourt. · · 
Francisco Magalhães Netto. 
ArlindÕ Baptista Leoni.-· · · 
Antonio Garcia. de Medeiros Netto. 
Arthur Neiva.. 
Edgard Ribeiro Sanches. 
Alfredo PP.reira Mascarenllas. 
Manoel Leoncio Galrão. 
Attila Barreira do Amaral. 
João Pacheco de Oliveira:. 
-Homero Pires. 
Manoel Novaes. 
Gileno Amâdo. 
Arthur Negreiros Fa~cão : 
Al()ysio de Carvalho Filho. 
Francisco Rooha . 
l\fanoel Paulo· Telles: de Mattos Filho. 
Arnold Silva. ' 
Lauro Passos. 

ESPIRITÓ SANTO 

~•tro 

Fernando de Abreu: 
Carlos Fernando Monteiro Líndenberg. 
Godofredo Cost(l Menezes . 
Lauro Faria Santos . 

(3) Substituiu, como l!uppl.eut~ o Sr ; Jolo Ma.rqueB· dO.s . Reis, 
nomeado -Ministro da Viação em 20 de Julho de 1934~ · 0'<.-~ . 

. . ·· ·% · 

3S 

'· 

l -. 
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DISTRICTO FEDERAL 
Dez 

·João Jones Gonc;alves da Rooha . 
Henrique de Toledo Dodsworth . 
Ruy Santiago. . 
Augusto do Amaral Peixoto Junior. 
:Mozart Brasileir(l Pereira do Lago . 
José Mattoso de Sampaio Corrêa. 
Ernesto Pereira Carneiro. 
Adolpho Bergamini. 
Waldemar de Araujo Motta. 
Olegario Marian11o . 

RIO DE JANEIRO 
Deze!lete 

Benedicto Nilo de Alvareng:t . 
João. Antonio de Oliveira Guimarães. 
José Eduardo Prado Kelly . . 
Raul Fernandes. · 

· Cesar Nascentes Tinoco . 
Chrístovão de Castro Barcello~ . 

· José Alipio de Carvalho Costa!lat , 
Accuroio Francisco Torre~. 
Manoel Reis (4). 
Francisco Marcondes Machado Junior (5 J.; 
José Eduardo Macedo So.ar"s~ 
.Asdrubal Gwyer de Azevedo .. 
Fabio de Azevedo Sodré. 
Oswaldo Luiz Cardoso de Mello . 
.José Monteiro Soares Filho. 
Laurindo Augusto Lemgruber Filbo. 
Antonio Barbosa Buarque de Nazareth. 

MINAS GERAE3 
'rrinta e set4) 

;José Francisco .Bias Fortes. 
Antonio Carlos Ribeiro de Andrada . 
Virgílio Alvim de Mello Franco . 
• tosé Monteiro Ribeiro Junqueira . 
José Braz Pereira Gome~ . 
Adelio Dias Macit:l . 
Luiz Martins Soares. 
Anthero de Andrade Botelhc... 
Pedro. Aleixo . 
João José Alves. 
Francisco Negt•ão de Lima . 
Gabriel de Rezende Passos. 
Augusto das Chagas Viegas. ' 

(4> Substituiu, ~orno !IUllPl ent e , o Sr. Fernando Angustc. RI· 
beiro d e Magalhães. Que renunciou em 24 de Julho d e 1934 . 

(5) Substituiu, como s u pplente, o Sr. Oscar We1nschenk, que 
.renunciou em 26 de Julho de 19H. 
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Pedro da Matta Machadô; 
Delpbim Moreira Junior • 
• José Maria de Alkmim. 
José Christiano do Prado (6). 
J{Jsé Vieira Marque8. 
Clemente Medrado. 
·Raul de Noronha Sá. 
Simã-o da Cunha Pereira. 
João Nogueira Penido. 
João Tavares Corr~a Beraldo. 
Joaquim Furtad<J de Meneze!l. 
Christiano Monteiro Machado. 
Polycarpo de Magalhães Viotti. 
1Janiel Sera})ião de Ca!"Valho. 
Levindo Eduardo Coelho. 
A! eixo Paraguassú. 
Waldomiro de Barros Magalhãe!! 
l:!elmiro de Medeiros Silva. 
Lycurgo Leite. · 
Celso Porphirio. de Araujo Machado. 
Octavio Campos do Amaral. 
;rulio Rueno Brandão Filh<J, 
José CarneirQ de Rezende . 

, João Jacques Montandon. 
·. 

SÃO PAULO 

Vinte e dois 

Plínio Corrêa de Oliveira. . 
José de Alcantara Machado de Oliveira. 
Theotonio Monteiro de Barros Filho. 
Raphael de Abreu Sampaio Vida! (7). 
Oscar Rodrigues Alves. 
Antonio Augusto de Barros Penteado~ 
Carlos de Moraes Andrade. 
José de Almeida Camargo. 
Mario Whately. 
Abelardo Vergueir<J Cesar. 
Guaracy · SiLveira. 
Manoel Hypolito do Regó. 
Zoroastro Gouveia. 
José Ulpi~no Pinto de Souza. 
·cincinato Cesar da Silva Braga. 
Carlota. Pereira de 'Queiroz. · 
Antonio Carlos de Abreu Sodré. 
Ft·ederico Virmond Lacerdà Werneck. 
Antonio Augusto Covello.. · 
José Joaquim Cardoso de Mello· Netto. 
J .. ino de Mor~es Leme. 
Henrique Bayma. 

XLI 

( G) Substituiu. como supplente. o Sr. Odilon Duarte Era.ga., 
nomeado Ministro da Agricultura em 20 de Julho de 1934. 

(1). Substituiu, como supplente, ·o .. Sr. José Carlos de Macedo 
Soares, nome.ado Mlnlstro da3 Relações Exterio~:-es em 20 de Julho 

·de l93i. 
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Mario de Aleneastro Caiado. 
José Honorato da Silva e Souza . 
Domingos Netto de Vellasco. 
Nero de Macedo Carvalho. 

MATT{l GROSSO 
Quatro 

Generoso Ponce Filho. 
João Villas Bôas. 
Alfredo Corrêa Pacheco. 
Francisco Villanova . 

PARANA' 
Quatro 

Plinio Alves Monteiro Tourinho. 
Manoel Lacerda Pi.n.to. 
Antonio Jorge Machado Lima . 
Idalio Sardeolberg. 

SANTA CATHARINA 
Quatro 

Nereu Ramos. 
Adolpho Konder. 
Aarão Rebello .. 
Carlos GQmes de Ollveir.a. 

lUO GRANDE" DO SUL 
Dezesels 

Augusto Simões Lopes·. 
Adalbertn Correia (8) • 
Joaquim Maurício Cardoso. 
Minuano de Moura. 
Heitor Annes Dias. 
Frederico João Wolfenbutell. 
João Simplicio Alves de Carvalho . . 
Renato Barbosa. · 
Demetrio Me·rcio. Xavier. · 
Vict..:~r Russomano; 
João Ascanio Moura Tubino. 
Pedr~ Vergara. 
João Fanfa Ribas. 
Gaspar Saldanha. 
Raul Bittencourt. 
Adroaldo Costa. 

(8) Substituiu. co~o supplente, o Sr. Carlo! l.faxlm1nian& P&
re1ra. dos Santos. nomeado Procurador Geral da RepubUca. em 9 
ae .Agosto de 1934 . 
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Do h! 

Alberto Augusto Diniz. 
José Thomaz da Cunha Vasconcellos .. ·,,---

--~ 

Represi!ntação Profissional 

EMPIREGADOS 

Dezoito 

Acyr Medeiro~. 
Antonio Ferreira Netto. 
GHbert Gabeira. 
Vasco· Carvalho de Toledc.. 
Antonio Rodrigues de Souza.. 
Waldemar Reikdal. 
Luiz Martins e Silva. 
Francisco Moura. 
Alvaro Soares Ventura (91 • 
Sebastião Luiz de Oliveira. 
João Miguel Vitaca. 
Alberto Surek. 
Armando Avellenal Laydnel, 
Ewald da Silva Possolo. 
Guilherme Plaster, 
Eugen.io Monteiro de Barro •. 
Edmar da Silva Carvalho, 
MaríD Bastos Manhães. 

~MPMGAbOM:! 

Dezeseto 

M:iitO!t ae Sou~a Oarvalh"
Ricardo Machado. 
Walter James Goslin~, 
Augusto Varella Corsino. 
João Pinheiro Filho. 
Horacio Lafer, 
Pedro Demosthenes Rach~. 
Alexandre Siciliano Junior. 
llluvaldo Lodi. 
.Mario de Andrade Ramos. 
Antonio Carlos Pacheco e Silv:~. 
Carlos Telles da Rocha Faria.. 
Gastão de Britto. 
Roberto Simonsen. 
Edgard Teixeira Leite. 
Francisco de Oliveira Passo~. 
David Carlos Meinicke. 

l:Llit 

(9) Sub.st:il;uiu, -como supplenta, Q Sr. .Antonio PeniNt!ort de 
Souza, 1allec1do em 27 de .Agoaw -de 19U, 

'-t3 
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PROFISS(IE$ LIBERAES 

Tres 

Ranulph(} Pinheiro Lima. · 
Thiers Perissé (i:O). 
Abelardo Marinho de Albuquerque Andrad~ 

FUNCCION.A!RIOS. PUBLidOS 

Dois . 

Mario dt': Moraes Pa.wa. 
Antonio Ma.ximo ~ogueiu Penido. 

\. 

(10) Substituiu, c<>mo supptente, o 'Sr. L evi Fernandes Car
Jleiro, que :renunciou em· U de .Julho de 1936 . 
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ta· Sessão, e:oi 21 de JUlho de 1934 

Presidencia do S~s. Pacheco. de. Oliveira, 1° Vice-Presidente; . 
Fernandes Tavora, 2• Secretario e Waldemar .Motta, 4• 
Secretario 

i 

A's H horas, comparecem os Srs. : 

Pacheco de Oliveira, cliristovão Barcellos, Thomaz Lobo~ 
Fernandes Tavora, Clementino Lisbôa, W aldemar Motta, . 
Alv.aro. Maia, Mario Caiado, Cunha Mell(), Alfredo da Matta, 
Abel Chermont, Mario Chermont, Veiga Cabral, Leandro Pi
nheiro, Joaquim Magalhães, Lino Machado, Costa Fernan
des. Carlos Reis, Adolpho Soares, Godofredo Vianna, Agenol' 
Monte, Hugo Napoleão, Pires Gayoso, Freire ·de Andrade, 
Luiz Sucupira, Waldemar Falcão, José Borba, Leão Sampaio, 
Figueiredo Rodrigues, Pontes Vieira, Xavier de Oliveira, 
Silva Leal, ·Martins V eras, Kerginaldo Cavalcanti, Ferreira 
de Souza, Alberto Roselli, Velloso Borges, Odon Bezerra, 
Iren.êo Joffily, Herectiano Zenayde, Pereira Lyra, Aga-

. memnon Magl3.1hães, Arruda Falcão, Mario . Domingues, Ar
naldo Bastos, Augusto Cavalcanti, José Sá, Alde Sampaio, 
Simões Barbosa, Osorio Borba, Humberto Moura, Góes Mon
teiro, Valente de Lima, Isidro Vasconcellos, Sampaio Costa, 
Guedes Nogueira, Antonio Ma~hoa,do; Augusto Leite, Rodri
gues Doria, Deodato Maia, J . J. Seabra, Marques .dos Reis, 
Prisco Paraíso, Clemente Mariani, Magalhães Netto, Arlindo 
Leoni, Arthur Neiva, Edgard . Sanches; Alfredo Mascarenhas, 
Leoncio Galrão, Attila Amaral, Homero Pires, Manoel No
vaes, Negreiros Falcão, Aloysio Filho, Francisco Rocha, Ar-

. n;old Silva, Fernando de Abreu, Carlos Lindenberg, Godc
fredo Meuezes, Lauro Santos, Jones Rocha, ·Henrique Dods
worth, Ruy Santiago, Amaral Peixoto, Sampaio Corrêa, Ole
gario Marianrio, Moi art Lago, Nilo de Alvarenga, João Gui
marães, Prado Kelly, Gesar Tinoco,· .Aiipio Costallat, Acurcio 
Torres, José Eduardo, Gwyer de Azevedo, Fabio Sodré, Soares 
Filho, Lemgruber Filho, Ribeiro Junqueira, Martins Soares, 
Pedro .Aleixo, Negrão de Lima, Gabriel Passos, Augu!;lto Vié
gas •. Matta Machado, . José Alkmim, Odilon Braga, Vieira 
Marques, Clemente Medrado, Raul Sá, Simão da Cunha, Chris
tiano Machado, Daniel de Carv<lllho, Waldomiro Magalhães, 
Belmiro . de Medeiros, Celso Machado, Jacques M()ntandon, 
An:thero Botelho, Rodrigues Alves; Barros Penteado, Ver
gueirG Cesar, Guaracy Silveira, Zoroastro Gouveia, Cinci
nato Braga, Lacerda Werneck, Antonio Covello, Nero de Ma
cedo, Generoso Ponce, Alfredo P.acheco, Francisco Villanova, 
Plínio Tourinho, Lacerda Pinto, Antonio Jorge, Idãlio Sar
demberg, . Nereu Ramos, AdoLpho KO:nder, Aarão Rebello;; 
Carlos Gomes, Simões Lopes, Carlos Maximiliano; ;Frederico. 
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_,_ 
Wolfenbutell. João Simplicio; Renato Barbosa, Demetrio 
~avier, Victor Russoniano, Ascan:io Tubíno, Pedro "Vergara, 
Fanfa Ribas, Raul Bitteneourt, Gaspar Saldanha, Minuano 
de Moura, Alberto Diniz, AcYr Medeiros, Ferreira Netto, 
Vasco de Toledo, Antonio Rodrigues, Waldemar Reikdal, 
Martins e Silva,. Francisco Moura, Antonio Pennafort. Se
bastião de Oliveira, João Vitaca, Alberto Surek, Armando 
Laydner, Edwald Possolo, Guilherme Plaster, Eugenio Mon
teiro de Barros, Edmar Carvalho, Mario Manhães, Ricardo 
Macbado, Walter Gosling, .João Pinheiro, Pedro Rache, Eu
valdo Lodi, Mario :Ramos, :.Gastão de Brito, Teixeira -Leite, 
Oliveira Passos, David Meinícke, Pinhe~ro Lima, Abelardo 
MaTinho, Moraes P aiva ( i83) • 

. .. 
Deixam de comparecer os Srs. : 

Antonio Carlos, Luiz Tirem, Moura Carvalho, Magalhães 
de Almeida,. Rodrigues Moreira, Jehovah Motta, Barreto 
Campello, João Alberto, Souto Filho, Luiz Cedro, Solano da 
Cunha, Arruda Camara, Leandro Maciel, Medeiros Netto, Gi
leno Amado, Paulo Filho, Lauro Passos, Pereira Carneiro, 
Leitão da· Cunha,_ Raul Fernandes, Fernando Magalhães, Oscar 
Weinschenck, Cardoso de Mello, Buarque Naza.reth, Bial'l 
Fortes, Mello Franco, José Braz, Adelio Maciel, Delphim Mo .. 
reira, João Penido, João Beraldo, Furtado de Menezes, Po
lycarpo V'iotti; Levíndo Coelho, Aleixo Paraguassú, Licurgo 
Leite, Campos do Amaral, Bueno Brandão, C~eiro de Re .... 
zende, João Alves, Plinio Corr~a de Oliveira, Alcantara Ma
chado, Theotonio Monteiro· de Barros, José Carlos, Moraes 
Andrade, Almeida Camargo, .Mario Whately, · Hypoiito do 
Rego, José Ulpiano, Cárlota de Queiroz, Abreu So!}ré, Car
doso de Mello Netto, Moraes Leme, Henrique Bayma, José 
Honorato, Domingos Vellasoo, João Villasbôas, Mauricio Car
doso, Annes · Dias, Adroaldo da Costa, Cunha Vasconcellos,' 
Gílbert Gabeira, Milton de Carvalho, Augusto Corsino, Ho
ra~io Lafer, Alexandre Siciliano, Pacheco e Silva, Rocha 
Faria, Roberto Simonsen, Abelardo Marinho, Nogueira. Pe
nido (7i). 

·o Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa
l"ecimento de 1S3 · Srs. Deputados. · 

. O Sr. Waldaznar Mottc (4• Secretario. servindo de 2°), 
procede á leitura da Mta da sessão solenne antecedente. 

O Sr. Rennque Dodsworth - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente -Tem a palaVI'a, pela ordem, o nobre 
Deputado. 

O Sr. Henrique Dodsworth (Pela ordem) - Sr. Pre
sidente, pediria a V. Ex. a gentileza de me informar <IUal 
a Acta que sujeitou á apreciação da Casa.· 

·O Sr. Presidente -A Acta: da sessão de hontem. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH ;._ Mas, Sr. Presi
dente, estamos tunccionando, hoje, como Cama.ra dos Depu
tados~ V. Ex, vai su.bmetter á deliberaçii,o do plenario acta 
que· se refere á Assernbléa Nacional Constituinte, extincta 
solennemente na data de· horitem pelo Presidente da Assem- · 
b1éa, o Sr. Deputado Antonio Carlos. 
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....... s-
_ . ·Evidentemente, n.ão nos compete a approvacão de actas 
da ~ssembléa Nacional Constituinte. que não existe mais . . 
.. .Hoje, só podemos tomar conhecimento dos actos relati
yos á Camara dos Deputados, sem o que ainda estar1amos 
funccionaudo ~m regime mixto. de Assembléa Cons~ituinw 
e Camara dos Deputados. Não ha acta alguma a ser apre-
ciada pelu Casa. _ 
_ . . Extranhavel, tambem, é que de Ordem do Dia facam par
te ."trabalhos de Commis:;ão''. Não ha Commissão a)guma, 
e, por conseguinte, não podem existir trabalhos de Com
missão ... 

A sessão de hoje é, evidentemente, inaugural, prepara
teria. por assim dizer. 
. Não podemos, pois, sem quebra da logica dos nosso! 
trabalhos, tomar conhecimento de acia da Assembléa ex
tincta, acta que, a ser approvada, deveria tel-a sido na ses
são de hontcm, após a solennidade da posse do Presidente da 
R.epublica. 

H a Regimento da Camara dos Deputados, Sr. Presi
dente? Não . 
. . . De tal fórma, pediria a V. Ex. que, tendo mandado ~êr, 
para conhecimento da Camara, a acta da sessão de honl~<;m, 
a que, aliãs, não compareci, não a submettesse á delibera~ão, 
porque não podemos votar causa com a qual nada ten;os a 
vêr. Approvar acta da Assembléa Constituinte, hoje, quando 
estamos funccíonando corno Carnara dos Deputados. parece.,. 
Jlle inteiramente descabido; seria, mesmo, excesso de saudo
sismo ... 

Era o que Unha a dizer. (Muito bem; muito bent.) 

2 

O Sr. Mozart Lago - Pec.o a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a pal:r\Ta, pela ordem, o nobre 
Deputado. 

O Sr. Mozart Lago (Pela ordem) - Quando um jorna
lista m01;•re, Sr. Presidente, e mais, talvez, do que quando 
morrem as virgens, é que, no Céo, como no verso de Bilac, 
que está na memoria de todos, deveria surgir mais uma t'~
trella. Sim, Sr _ Presidente, porque os jornalistas, v~rdud~ !
ramente jornalistas, são os crystaes da publica opinião, são 

·os diamantes do pensamento humano, que scintillam na~ 
vitrines da imprensa e diariamente fornecem ao espírito. 
pelas janellas dos olhos, a luz que lhe anima a existenaia. 

Pharoes da cultura de um povo, reflectores das civiliza
çõ.es de todas as edades, não seria demasiado que no Infinito 
brilhasse, quem na Terra só teve a missão de fulgir. 

Morreu em Hamburgo, Sr. Presidente, a 17 deste me?., 
o jornalista brasileiro Antonio Torres. Apagou-se. assim. 
Sr. Presidente, na imprensa da nossa terra, uma de SUC!S 
mais puras scintillacões. 

· Antonio Torres, o Patrocínio da Primeira Republica, de
testava a politica. Não teve, por isso. senão excepciona.l
mente, parte nas campanhas que se feriram no largo perii'do 
anterior á proclama cão da chamada Segunda Republica. Em 
nada, porém, o excedera o jornalista negro que· mais serrou 
as grilhetas da escravidão no Brasil. Nem no talento; nem na 
cultura, nem na audacia. Houvesse dado para a politica. e 
Antonio Torres, sosinho, teria sem duvida .precipitado a. Re~ 
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volucão de 24 de Outubro, com a qual, aliás, falleceu irre
eoneiliavel, deante da. successão dos factos IJosteriores. 

· Conheceu-o· bem, V. Ex., e ·o grande Presidente desta 
casa, a quem elle votava uma attencão toda especial, e a 
quem - -permitta-me V. Ex. a eonfidencia. .- imitava. tãn 
bem, e tão "perfeitamente", que a redacção da .. Gazeta de 
Noticias", nas suas noites de plantão, quasi estoirava de riso, 
"<tuando nos reuníamos para assistil-o, á la maniére, o An
tonio Carlos, leader da maioria, ou o fo:r:midavel Bar
bosa Lima, nas suas memoraveis apóstrophes contra Pinheiro 
Machado... · 

Certa vez, Antonio Torres adoeceu, e eu fui vêl-o no seu. 
quarto quasi miseravel, especie de s~bo da zona dos turcós, 
pela quantidade immensa de livros e alfarrabios lidos e re
lidos que o entupiam na mais perfeita desordem, em eterno 
conflicto com estantes velhas e outros trastes descon.iun
cta.dos. 

Estava louco de affecto, disse-me elle transquillizando o 
companheiro assustado. Não era nada. Candido Campos, o 
mais bello secretario de jornal do Mundo, despachara-o, na 
vespera, l)ara a cbronica de Isadora Duncan, no Municipal. .. 

"Seu Mózart, não queira saber - espumava elle com 
tregeitos de bóde contrariado em doce conquista - não 
queira saber que desafôro de mulher, que poema de carne, 
que deslumbramento de fórmas. Estou louco de affecto. Só 
você vendo. Descrever não é possível!" . 

E '"quedou-se silencioso" como a lagrima que o poeta 
cantou, e que rolou, rolou. como Antonio Torres rolava no 
leito, estorcendo-se de raiva contra a sua c~r. que elle segre
dava aos mais intimos ser a sua tortura. tão só porque se lhe 
oppunha ás ancias insatisfeitas de macho selvagem. 

Nj.o é que as mulheres, Sr. President~ fossem o rna.ior 
fraco do antigo seminarista de Diamantina. Não. Trist.ão de 
Athayde, o mais severo de seus criticas, grangeou-lhe a sym
pathia porque, examinando-lhe a obra vastíssima, certa ·vez 
lhe lavrou um flagrante sobre o seu pendor ·pelas saias. 
Mas elle, maravilhado embora com a perspicaci&: do psycho
Iogo indígena, que lhe sondara o sentimento mais recoodito, 
confessava aos amigos que as suas duas grandes paixões, em
bóra femininas, nada tinham do sexo-fragil: eram a. bebida 
e a leitura. . 

Effectivamente, quando Antonío Torres não estava len
do, era fatal que estivesse afogado em libacões. Patrocinio, 
Lima Barreto, Bílac, Emílio, Mario Rodrigues. e tantos ou
tros patrícios genios da penna não foram differentes •.. 

Dois príncipes da prosa jornalística, Humberto de Cam
pos e Costa Rego, em chronicas recentíssimas, deploraram 
já, com gemmas e brilhantes, o passamento do maravilhoso 
companheiro sepultado na Allemanha. A Camara dos Depu
tados, possivelmente, não perdeu as duas paginas luminosas 
dos grandes collegas. Mas eu preciso ainda recordar á Nação, 
que Antonio Torres tanto honrou, o espírito de brasilidade 
que lhe encheu a vida, e que por·oerto lhe diffícultou o tri
umpho material em nossa Patí•ia. Quero referir-me, Sr. 
Presidente, ao horror que Antonio Torres tinha aos portu
guezes, e que o levou a escrever o mais notavel de seus li
vros - "As Razõens da Inaonfidencia" - esgotado rapida
mente em successivas edições. 

A proposito desse livro, que lhe grangeou tantos inimi
gos, narrou-me o Dr. Paulo Maranhão, director da "Folh.a 
do Norte", ·que, em certa época, encommenda.ra a Antonio 
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ToiTés uma ehronica semanal para o seu diario~ fazendõ-lhe 
um preço á altura do renome que elle tinhà. Tudo. combi-
nado, Torres indagou: · 

· - Mas eu posso escrever tambem contra os portu-
guezes? 

E como a resposta lhe fosse negativa, pois que ao jor
nal, no momento, só interessavam chronicas litterarias, Anto
nio Torres recusou a offerta. Era assim arrebatado e tru
.culento nos seus odios e nas suas ogerisas. Não temia os po
derosos. Nunca se rendeu ao dinheiro, nem mesmo ao da co
lonia lusa, que por tanto tempo dominou a imprensa brasi
leira. 

Toda a ferocidade de Torres, porém, diluía-se á menor 
·delicadeza com que o amimassem, ou ao mais leve in.dicili 
de fraqueza do adversario. O seu monumental artigo sobre 
a bibliotheca de D. Manoel, escorraçado do throno portu
guez, é uma prova magnífica da grandeza e da generosidade 
de sua alma, sempre aberta ao esquecimento e ao perdão . 

Seminarista, quasi padre, a abjura~ão já.mais lhe arran
cou do imo os sentimentos cbrislãos em que foi educado . 
Refugou o sacerdocio em que se iniciara, attrahido pelas 
seduccões da metropole; mas o Christo Redemptor, que o 
Brasil ergueu no alto do Corcovado, não teve defensor mais 
brilhante, ou mais eloquente, nem mesmo no seio da Egreja 
Romana! 

Antonio Torres morteu, Sr. Presidente, com a imagem 
da Patria no coração . Fugiu das plagas em que nasceu, des
illudido de vêl-as integradas no sonho de grandeza e de ci
vilização que lhes architectara. 

É preciso meditar, Sr . Presidente, sobre a morte de 
Antonio Torres, e corrigir a ambiencia que tem tornado 
inhospito, para não raros talentos da nossa. r&Qa, o territorio 
nacional. 

Requeiro, pois, a V. Ex. digne-se de consultar a Casa, 
sobre si permi tte consignar-se, na acta dos nossos trabalhos 
de hoje, um voto de pesar pelo passamento do eminente com
patriota, gloria da sua geração de escriptores. (Muito bem; 
muito bem.) · · 

3 

O Sr . J.ccurcio Torrea - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, peia ordem, o no
hre Deputado. 

O Sr. A.ccurcio Torres (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
não é possível que a Camara dos Deputados, hoje installada, 
continue a ser dirigida. pela mesma Mesa da Assembl~a Na
cional Constituinte. 

A Assembléa Nacional Constituinte teve, hontem, a 
.&ua func.cão extinl'.ta . Com o encerramento da Assembléa 
Nae1onal Con~tituinte tudo se findou, excepto o mandato 
dos Srs. Deputados, p:·orogado até a total expedição dos di
plomas ao5 novos membros da Camara dos Deputados e do 
Sen~do Federal. . 

Sendo assim, lembraria a V. Ex., Sr . Presidente, des
àt' que, por equivoco; não o fez hont.em o Sr. Presidente 
effectivo, que se désse para Ordem do Dia de a~anhã a elei
ção da Mesa da Camara dos Srs. Deputados . 
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·' .. :Não tenho intuito, . Sr. Presid~nte, com'·:, is,so~. de :-j~!~ar 
.que a Mesa, tal qual ·t:stá constituida., não _seJ~: di~a de m~
reeer, como; por certo, merecerá, os -suffragtps, ~á nã(l dl
rei apenas da maioria da Casa, mas da quasi totalidade dos 
Srs. Deputados (muitQ bem) para dirigir os nossos traba-
lhos neste periodo de prorogacão. · 

H a, porém, ainda outra questão: com a Constituinte 
extinguiu-se tam.bem, ú Regimento Interno especial .que 
organizámos: d.o qual era subsidiaria, e tão sómente sub
sidiaria, o Regimento da antiga Camara dos Srs. Deputados. 

Em taes condicões, Mm a lembrança, que levo a V. Ex., 
de fazer -constar da 0rdem do Dia de amanhã a eleição dos 
Srs. membros da Mesa da Garoara dos Deputados, suggeri
ría tambem a V. Ex. que na mesma Ordem do Dia figu
ra.sse a elei~tão ou sorteio da Commissão que deve reformar 
O Regimento Interno da Assembléa Constituinte ou, melhor, 
adaptar esse Regimento á tarefa normal do Legislativo Fe
deral. 

Não ha mais razão para sermos dirigidos pela Mesa da 
Assembléa Const.ituint&, que já não existe, como tambem 
r.ão ha, no instante, Regimento vigorando nesta Casa; por
que, ~e o da antiga Camara dos Deputados era subsidiaria 
do Regimento da Assembléa Constituinte, não ha dispositivo 
algum no RegimenLo desta, estabelecendo que na proroga
ção dos nossos trabalhos, como legislatura ordinaría, vigore 
a antiga lei interna, como não ha tambem - nem o Regí
mento, a essa altura, cogitava da prorogacão - no Re
~imento da Constituinte, preceito, fazendo- com que elle 
~irva, mesmo porque os objectivos são profundamente dif-
ferentes, na .phase hoje iniciada. · · 

Sr. Presidente, são· estas as questões que levanto pe
rante a alta autoridade de V. Ex., e ainda mais, indago: 
a quem caberia a pre;:;idencia da sessão de hoje, sessão que, 
por certo, não poderia ser presidida pelo egregio presiden
te do Superior Tribunal Eleitoral, porque a este magistra
tio a lei sómente commettia a presidencia da Assembléa 
Nacional Constituinta? 

Esta primeira ,;as~.ã·o do legislativo ordinario, tendo 
ainda como subsidio e> Regimento da antiga Camara dos 
Deputados, deveria ser presidida pelo Sr. Antonio Carlos, 
que foi o Presidente o a Assembléa Constituinte; na sua fal-
t.o., pelo mais velho doe nossos pares. . 

Sr. Presidente, estamos vivendo ainda, apesar do regime 
constituc;onal, em situacão anomala, mesmo no tocante ao 
.Poder Executivo. ComG V. Ex. sabe, o Chefe da Nação foi 
"mpossado hontem no cargo para que fôra eleito, na sessão 
ri e terca-t:eira. S. Ex. i oi eleito e vae executar o seu man
dato na fórma estabelecida pela ·constituição de 16 de ju
lho .. P_ois bem, esta Const1tuição de:ll&ra que o Poder Exe
cutivo Federal é const1t ui do pelo Presidente da Republica e 
pelos seus ministros. Pergunto: o Sr. Getulio Vargas exo
Tierou os ministros da Dictadura e já nomeou os seus sub
stitutos no regime co:1stitucionat.? Pergunto ainda: os ao tos 
referendados pelos m.r>.istros que não foram nomeados ;?!?lo 
Pre5idente da Republica, são validos ou nullos? 

·O SR. XAVIER DE O:r..lVEU\A - Existem esses actos? 
O SR. AC'G~CIO. TORRES - Com este lembrete-sim

-plesmente lembrete - requeiro, ainda, a V. Ex., no fim 
desta~ c,onsiderações, que a ordem do dia de amanhã seja · 
consütmda da ... Elei~fio d~ Mesa .. e· da eleição ou sorteio 
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•-;üt cuma·:eómnlissão:·que reveja. o Regimento Interpo. da· A:s
·sembléa~-- Nacional Constituinte, :adaptando-o aos trabalhos 

-:ée ;Légi atura Ordinaria . . (Muito· bem; muito b~.}- . 
O S _ PRESIDENTE ~ O plenario, que terá de se ·pro

n,une.iar s.obre a Acta _ da sessão de hon~em, é o meS!Jlu da As
·'s4mtíléa: Nacionál-' ConHituinte. Foi, nos termos da Consti

_tuicão, um simples seguimento que. se deu:. a Assembléa 
'-'Wuliíitituinte se transformou em Camara. dos Deputados. 

A:$im sendo, não ha razão, absolutamente, para as obset·
va~6ee feitas pelo nob_re Deputado Sr. Henrique Dods .. 
worth e, neste caso, vou siibmetter a votos a Acta. 

Os Srs. que approvam a Acta queir am lev:rntar-~e. 

(Pausa. ) 
• •• • ' • 4 •• • • ~. 

Foi approvada . 

. . . O Sr. Henrique Dodsworth. (Pela ordem) requer v~. 
rificação da votação .. ·. 

-- ; .,_. O ' Sr.: ~e~idente. ;:.__ Queira.m · levantar-se, conservan
!..d~:se· ·de pé, ·os S~nhores que votam a favor . 

·.· · : :~ Sr::Gnaracy Silveira - Peço ·a palavra, peia ordem .. . . .:·; ~ =-~ . . . . . . . . . . . . 
o Sr. Presidente - Per(jão; :não posso · interromper a 

votacão. 

O SR. GUARACY SILVEIR-A - Precisava de uma in
formacão ae V. Ex. para poder votar. Não podend(l. agora, 
oblel:-Jt., _abst~nho-:~e de. votar • . ·· : ,.:· : 

Procedendo â verificação de votação, recÓ~ 
·' · · : nhece.;.se terem votado a favor -129 Srs . Depu

tados e contra i O; total, f39 . . · . · · ·· 

O Sr. Presidente - A Act.a da sessão solemne, antece
dente, fqi. approvada. 

.4 

.. . O . Sr. Gnaracy Sil,-eira - Peço a palavra, pela ordem. 

: ·i · o ' Sr. 'Presidente ...;..,. Tem a palavra o nobre Deputado . 
• • • t. ·• •• . • .· . 

'. ·-· O Sr . Gnaracy Silveira (Pela .ordem) - Sr . Presidente; 
peÇo a V'. Ex licença para discordar da Mesa no haver -:· 
me: negado a palavra pela ordem, quando ha pouco a soli
citeL Comquáilto rn~rinheiro de primeira, viàgein, Depu
tados mais autorizados do que eu me informam .Que a pa
lavra. pela. ordem · deve ser dada em qualqu~t· emergencia • . 
'Sendo· assim, deveria ter-me sido reconhecido o direito de 
~:xplicar a V. Ex, pela . ordem, a difficuldade . em que me , 
Víâ para ·approvar ou rejeitar a Acla. . . 

. ' ·Cumpre_...,me lembrar a V. Ex que o Presidente Antonio 
'Ga_rlos déclarou,. na se~!;ão . de hontem, estar encerrada a 
A~sem'bléâ Constituinte, pelo que convocava, para hoje, a pri-o 
nre·ira<s~ssão· da Carilara dos Srs. Deputados. · : 

--·: Nestas condições, não me sinto mais Deputado á Assem..;·, 
bléa :Na.Qiõnal Constituinte :Para approvar a Acta da ulti..::. 
mt(séssãd"daqtiella Assembléa. Na qualidade de memhro cia 
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- aamiH'.a.:d(lS Deputados, que _a.gora passei a :rer, -tambem lllã& 
:. podéria d~r meu vot~ no ~esmo senti<!o. · ~ ._ : ~ . 

Foi. para esta declilraçao, Sr .. Pres1dente, que ped1 a pa
-.la'(ra p~la orde~. (Muito bem.) 

· · · O Sr. Presidente - Está finda a leitur~ do Exped_~~n~ . 
. •:, -

.O Sr. Thomaz Lobo (i• Sec'l'etario} procede_ á leitu~~ .. ~o 
_Expe'diente. •.c.. : . 

. EXPEDrENTE 

Officios: 
5 .. 

• • . . .o. : 

Do Sr. Levi Carneiro, de 21 do cori'ente, nos seguintes 
termos~ 

_. "Exmo. Sr, Dr. Antonio Carlos Ribeiro de Andrada. -
DD. Presidente da Camara dos Deputados. · : 

•Communico a V. Ex. que renuncio, nesta data, o man
-dato de Deputado á Assembléa Na.óional Constituinte. . .. 

Valho-me desta opportunidade para reiterar a V~ Ex., e 
a toei os os dignissimo;; Srs. D_eputados, a seguranc~~>. d~ Dlinha 
m-ais alta estima e · distincta consideracão. - Levi Carnei1-o. 

Rio, 21. M Julho de 1934." 
- Inteirada. 

15 

Do Sr. Carlos Olyntho Braga, Procurador Geral da Re- · 
publiea interino, de 18 ao eorrente, communicando ter to
mado p'osse e enlrado em e:x:er~ieio do referido cargo. 

- Inteirada. 
7 

São, successivamente, ·lidas a's segu.intes 

DECLARAÇÕES DE VOTOS 

·Tendo ·externado com toda a sinceridade, da tribuná 
desta Assembléa, o meu pensamento quanto. á. escolha do 
candidà.to a 1° Presidente da Republica Nova, deixo aqui 
consignado que votei, para tão elevado cargo, na pessoa do 
Hlustre brasileiro Dr. Borges de Medeiros que, pelo .seu pas-: 
sado honesto e altas virtudes, seria, para nossa Patria, um 
penhor seguro de paz e de tranquilidade. Parcella consciente 
q\:l·e fui do grande movimento de Outubro de 1930, para. a 
conquista dos sãos princípios da democracia, por tantos 
annos conspurcados e menospresados em nosso Paiz, não me· 
Ql'a possível concorrer com o meu voto para perp:atuar ~o. 
'overno o illustre Chefe do Governo Prov.isorio, em quem, 

. aliás, reconheço altas qualidades eivicas e moraes. Sll assim 
proeedesse, teria mentido â minha fé de brasileiro, ve1·ia · 
ruirem todos os meus ideaes e a consciencia me ac-cusaria 
r:ie ter concorrido inutilmente para a morte de tantos patrí
cios e no final da tragedia volver ao mesmo ponto de par
tida, eivado dos mesmos vicios e defeitos que deram eausa · 
á ~nde Revolucão. A maioria da Assembléa Cpnstíh:nnt.e~ - . 
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num rasgo de enthusismo, · esquecendo-se das licões dG 
passado despresou os postulados da revolução e veio sanc
ciouar os actos da Republica ·velha, em que era lema funda
mental a perpetuação e permuta das posições publicas. 

Mas, os factos estão consumados; e neste moento como 
bom hrasilP-iro e patriota, faco votos para que o Primeiro 
Governo Constitucional, seja um cumpridor severo da nossa 
Carta Constitucional, concorrendo assim para a paz e pro
gresso do Brasil; que todos os membros dêste Congresso e 
das futuras Camaras, inspirados nos sãos princípios de 
moral e respeito ás leis, cumpram se:veramente as suas obri
gações; que uma só vontade, uma unica forca os anime em 
beneficio do Brasíl. 

Sala das Sessões, 17 de Julho· de 1934. - Plinio Alve$ 
Monteiro Tourinho. 

Eleito na sessão de 17, e emposado ni'i de hontem, 20, 
c Sr. Getulio Vargas, Presidente da Republlca para o pe
ríodo a terminar era 1938, - e sendo esta a primeira _sessão 
ordinaria depois dessa eleicão e posse, - quero fique cons- . 
tando da acta de hoje que votei no Sr. An~onio Augusto 
Borges de Medeiros. 

Sala das Sessões, em 21 de Julho de 1934. - Alovsil' 
Filho. 

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

Tenho sobre a mesa o seguinte 

8 

REQUERIMEN'l'O 

Requeiro que não seja disClutida a Indicacão que apre
sentei sobre modificações no Codigo EleHoral, para que a 
materia venha constituir objecto de um projecto de lei 
a ser debatido e votado pela Camara do.3 Deputados. 

Sala das Sessões, 17 de Julho de 1934. - Pedro Aleizo. 

O Sr. Presidente - Defiro o requerimento do notre 
Deputado. 

Há sobre a Mesa dois requerimentos 

9 

Requeiro a V. Ex. consulte á Casa se permitte inserir 
n'a Aeta dos trabalhos o officio enviado pela maioria traba
lhista á V, Ex,, fazendo entrega da caneta offerecida pelo 
IJroletariado do Eslado do Pará, para ser assignada a 
Carta Constitucional. 

Sala das Sessões, 2i de Julho de 1934. - Martins c 
Silva. 

Encerrada a discussão :ficando adiada. a. vo
tacão •. 
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Requeiro; por intermedio,- da Mesa, e ouvida a Camara. 
dos Deputados, digne-se o Sr. Mioistr.o da Agricultura in
.:formar: 

1 °) - por que motivo foram despedidos em ma~sa c 
sem aviso previo os trabalhadores do nucleo de São Benlo 
do Estado do Rio e do Distrioto Federal; 

2°) - se é exacto, que além de taes faltas de considí.'· 
-ra.cão, tambem foram os mesmos despachados sem recebe.r os 
:vencimentos em atrazo; 

3°) - se na enxurrada de decretos-leis que denegriu os 
ultimas dias da Dictadura, felizmente extincta, foi revogada 
a lei referendada pelo Ministerio do Trabalho, e em virtude 
da qual as empresas particulares, o commercio e a industda 
nacíonaes não podem despedir os trab.a.lhadores, sem satis
fazerem os preceitos legaes e tambem de humanidade qua 
constam terem sido esquecidos pelo Ministerio da Agricul
tura. 

Sala das Sessões, 2i de Julho de 1934. - Mozart Lago. 

Encerrada a discussão, ficando adiada a '\'O
tação. 

u 
O Sr. Fabio Sodré -Peço a palavra, pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem;-o Sr. 
Fabio Sodré. 

O Sr. Fabio Sodré (Pe~a ordem) - Sr. Presidente, a 
Camara dos . Deputados está funccionando sem . um n~
gimento que lhe regule a marcha dos trabalhos. Realmente, 
não se póde mais applicar agora, o Regimento da As~cmblé:i 
Nacional Constituinte, que já se extinguiu, Regimento que. 
visava, precisamente, os trabalhos constitucionaes. 

Poder-se-ia applicar, suppletiva.mente, o Reg-imento da 
antiga Camara dos Deputados. Parece-me, entretanto, que 
para tal ha necessidade de uma resolucão da Casa, Il!;'ste 
sentido, mesmo por que á antiga lei interna da Camara. dos 
Deputados. não se poderá applicar, integralmente a n·~-v:t 
Constítuicão. 

Nessas condições, :Para que não continuemos a lral~a
lhar sem Regimento, tomo a liberdade de enviar 11 Vno:;~a 
Ex. uma indicacão adaptando uma providencia para o caso. 
(Muito bem.) 

Vem :i Mesa a .seguinte 

Indicação 

A Camara .dos Dcput.:Jdcs adapta como seu Rdgim ~ntn 
o da antiga Camnra do~ Deputados, nomeando o seu Pr('.i:· 
àente, uma comm1s::ao nnra rever o mesmo Regimento; 
a,daptando-o á nova Constituição. 

Sala das Sessões, 2f de Julho de 1934 .. - F.abio Soàré. 
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'' Fieam sobre a . Mesa até ulterior deliberação 
dois projectos, sendo um dos Srs . Henr1que 
DodSworth e Acurcio Torres, regulando 'iireitos 
e · deveres de funccionarios publicos '!vis da 
União, e ·outro do Sr. Acurcío ToiTes, • evogan
do o decreto n. 24.776 de 14 de Julho de 193-í. 

O Sr. Fabio Sodré. - Peço a palavra, pela ordem, Sr. 
Presidente. 

- O ·Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o SJ:. 
DeputaC1c Fabio Sodré. 

O Sr. Fabio Sodré (Pela ordem) _..;... Sr. Presidente, V. E:x: 
acaba de annunciar que vae remetter a mima Indicação á 
Commissão de Policia . Peço permissão a V. Ex. para pon
derar que não existe por or.a. tal Comissão. A Camara dcs 
Deputados ainda não elegeu a sua Mesa; não tem Regi-' 
mento; não tem Ordem do dia; não tem, emfim, qualquer 
.cousa por onde guiar seus trabalhos . · Realmente, V. Ex., 
assumindo hoje a Presidencia da Camara dos Deputados, 
considerou fazel-o - acredito que agiu bem, - como 
Vice-Presidente, que era, 9a Assemhléa Nacional Consti
tuinte . Senao O$ l>eputados actuaes os mesmos jaqueila As.~ 
s·embléa. pareceria normal que a Mesa da Assembléa Consti
tuinte continuasse, e estou certo de que a actual Camara 
dos Deputados não teria a menor duvida em ratificar os 
poderes da Mesa, mas torna-se necessario um acto expres
so da Casa nesse sentido. O que, em ,-erdade, está reunida, 
é a Camara dos Deputados, que ain4a não elegeu sua M.,>.sa 
nem- crdenou s~us trabalhos. Declarou V-. Ex. que vae 

· mandar à Commissão de Policia a minha indicação. l":io 
existe essa Commissão. Minha proposta é no sentido da Ga
rnara dos Deputados approvar o revigoramento do Rjjlti
mento da antiga Camara dos Deputados . Entendo ser a 
melhor maneira que V. Ex. terá para se guiar. 

Solicito, portanto, a V. Ex., submetta já a minha in
dicação, que poderá ter esse nome, ou outro, . mas que, d~ 
facto, determinará. utna resolução, afim de que seja norma
lizada a ordem dos nossos trabalhos. (Muito bem). 

O Sr. Presideute - Attencão l Eu não podia. de modo 
algum,· suje i ta r á deliberacão ida Casa a IndicaQão apresen
tada pelo nobre Deputado, sohre á qual não ~avia parecer. 

As observações de S. Ex.. que respeito mui to, não . es
tão - permitta-me que o diga - de acôrdo com meu 
modo de pensar. 
. Se eu entende~se, como V. Ex. se está expressando, 
certamente não teria assumido esta cadeira~ Se o fiz, foi por 
pensar, como penso, que não tinha havido solução ·de con-
tinuidade entre a Assembléa e · a Camara. · . · 

Se V. Ex:., entretanto, põe em duvida as attribuições 
dos membr'os da Mesa para dirigirem os trabalhos da pre
sente sessão, a_té que a situação se normalize fazendo-se noy::L 
lei interna, eu não me sentiria hem em persistir na direcção 
dos ·trabalhos. . 

Assim, collocada a questão neste pé, desde que V. Ex_.. 
inSistindo no mesmo· pensamento de Sr. Deputado Acurc1o 
Torres, acha que não andei bem em assumir a Presiden
cía .•. 

O SI\. FABlo SoB~ - Não apoiado, 
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.. O SR.. PRES]]jENTE - ••• nem· tinba.·auctoridade para 
faze l-o - porque estamos, agora, funccionando ' como cama
ra dos Deputados e eu era primeiro Vice-Presidente da J.s:.. 
sembléa Nacional Constituinte - só terei dois alvitres a se
guir : ou, em testemunho do grande apreço que V. Ex. mo 
merece, levant~r-me. desta · ~dei.ra, ou leva~ o assum:pto ao 
conhecimento da Casa. para que ella resolva. 

O SR. F.wto . SooaÉ -. P.eço a palavra p~la ordem. 
O SI\.. PRESIDENTE - V. _ Ex. per~itt1rá -que. antes 

de quaesquer delongas e discussões, submetta á Casa· o pro
cedimento que tive assummdo esta cadeira, abrindo a sessão. 
e dirigindo os trabalhos. 

Parece-me que é Q ~sumpto -mais. Ul'gente. 

t2 

. O Sr. Fabio Sodré - Sr. Presidente, peço a palavra. pela 
ordem. 

O ·Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre 
Deputado. · 

·_ · o Sr. Fabio Sod.ré (Pela ordem) - Peco licença, Sr. Pre
$idente, para enviar a V. Ex. uma Indicação, ou moção 
- como se queira qualificar - afim de que esta Casa, 
àpprova!ldo o act.o da Mesa da antiga Assembléa Nacional 
Constituinte, assumindo a direcção ·dos trabalhos, confirme 
provisoriamente todos os seus poderes, até que• se faça a 
eleição definitiva da Mesa da Camara dos Deputados. 

PermJtto-me· annexar â moção -que enviei a V. Ex •• 
outra para que seja revigorado o Regimento àa antiga Ca-. · 
inara cios Deputados . · · . 

Pediria. a V. E:x:. submettesse á Casa as duas moções: 
u,ma, approvando . o acto de V. Ex., assumindo a díreccão 
dos trabalh.os ~ confirmando a Mesa da Assembléa Nacio
x:al" Constituinte como Me~a. nrovisoria da actual Camara 
dos Deputados; outra mandando adoptar, como nosso, pro
vis~riamente, o Regimento da autiga -camara dos Depu
tados, até que seja elle adaptado á nova . -Constituição. 
(Muito bem.) 

O Sr. Guaraoy Silveira- S~. Presidente, peço a palavra, 
pela· ordem. 

·o .~J.: . Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre 
Deputado. · 

O Sr. Guaracy Silveira (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
o . :Pensamento da Mesa a respeito do artigo da Constituioão 
que rege a questão em apreço ainda não foi trazido á Cc!>a • 

. Na realidade, o Sr. Dr . Antonio _Carlos, n11- sessão so
lenne de. hontem, declarou exlineta ~ Asseobléa Nacional 
Cqnstituinte e convocou para hoje a Camara dos . Deputados. 

Ignoramos, porém, se se trata de interpretação defini
tiva do artigo constitucional, ou se teria sido um lapso no 
discurso de S. Ex. hontem proferido. 

Assim, eu pediria ã Mesa dcclal"asse se estamos aqui 
com o mesmo mandato, apenas ('Om mudanoa · de attribui
c;ões, ou se, na realidade. estamos exercendú novo mandato, 
por ~orca da Constituição approvada pela Casa. · 
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. E•. nesse sentido; Sr. Presidente, que espero. seja a Casa 
esclarecida sobre o pensamento .da Mesa. (Muito bem.). 

. O ·sr. Presidente - Não me parece ha.ia o que esclal'e-
cer. A l\fesa declarou, h ontem. pela palavra do seu Presi
dente, ser aquella a ultima sessão da Assembléa Nacional 
Constituinte, convocando os Srs. DAnutados para a primeira 
reunião, hoje, da Camara dos Deputados, 

·· Nenhuma alteração houve na declaracão do Presidente. 
Nenhum equivoco se deu e a situacão permanece a mesm!l. 

Peco' ao Sr. Deputado Fabio Sodré envie á Mesa o seu 
requerimento .. 

Vem á Mesa a seguinte 

INDICACÁO 

A Camara dos Deputados. approvando o acto da Mesa 
da Assembléa Nacional Constituinte. ao dirigir os trabalhos 
da sua ·1 a. sessão, confirma os Podel'es da referida Mesa como 
provisoria da Garoara dos Deputados . 

Sala das Sessões, 21. de .iulho de i934. -Fabio Sodré~ 

Em seguida, é encerrada a discussão e appr-l
vada a Indicação do Sr. Fabio Sodré. 

!3 

O Sr. Presidente - Tem ·a palavra o Sr. Aarão Re
bello .. 

O Sr. Aarão Rebello - Sr. Presidente, Srs. Deputados, · 
com a promulg'lção da nova Carta Potitica. findou, para o 
Brasil, o período revolucionaria. 

O SR. ALoYSio FILRo -Felizmente. 
. O .SR. AARÃO REBELLO-Afinal. depois de tres ann'>s 
de .decepções,. depois de tantas esoerancas ma.llogradas. •1 
Povo Brasileiro v-olve sua crenca para os milagres da Lei, 
volta sua fé para a nova Mecca - a Constituicão. onde sup
põe encontrar o segredo da. eterna equacão do bem estar 
conectivo. 

Terá a nova lei essa virtude divina. em a qual o Povo 
colloca suas esperanças semPre renova·das ? O tempo nol-o 
dirá •. Sómente o tempo julgará da excellencia do nosso tra
balho·. Só o futuro decidirá dos clamores que já se levantam 
contra a obra que vimos de elaborar, apontando-a como ne
gação. do's nossos fóros de cultura. 

De~de os primeiros albores da Republioa, acostumamo
nos a wir nas falhas da Lei a causa de todas as nossas des
gra~as. Hoje, :r;nal a Constituieã.o votada, já a maledi~en~ia 

. dos eternos descontentes procura incompatibilizai-a com a 
opinião publica, levai-a ao descr!'ldito, criminando-a de obra 
falba, incapaz de satisfazer ás aspiracões do Povo. 

~ · .·· ó SR. ALo~io FrLHo Inclusive o illustre 1\iinistr<~. 
~r. Oswaldo Admha. · 
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. · O SR. AARÃO REBELLO - Não faco excep~ões ••• 
Tódavia, .. Sr. Presidente. tenho a conviccão de · que;· ~~ · 

não construímos um n10numento imperecível de saber jurí
dico, levantamos um edifício modesto, mas soJido, capaz de 
satisfazer ás nossas necessidades. 

A Constituição de f934 é. antes de tudo, um Codigo Brà
sileiro, o qual· dentro dos limites da contingencia humana, 
procura appro:x:imar e conciliar as tendencias Políticas e so
ciaes ·dos indivíduos e das classes, na obra commum da ~an
deza do Brasil.· 

0 SR. AGYR MEDEIROS - Não apoiado. Não contém 
üma vírgula que beneficie, por exemplo, o trabalhador ru
ral, que tambem concorre para a grandeza do Brasil. Não 
é, pois, uma obr.a completa. 

O SR. AARÃO REBELLO - Pouco im~orta que lh' a 
maldigam os agnosticos do patriotismo, os negativistas; 
aquelles que tiveram interesses contrariados~ Que importa a 
nós os anathemas dos que raciocinam pelo estomago se temos 
a consciencia de haver trabalhado para o bem do Brasil ·? 
(Muito bem.) 

Sou daquelles, Srs. Deputados. <rue não oreem, de todo, 
nos milagres da lei. Creio. sim, na sinceridade, na íntelli
gencia e na accão constructora do homem, tendo como rurr1o 
a lei, que o é, em si, apenas, um marco, uma dírecção. Que 
valerá a lei, simplesmente regra vasia, sem a sinceridadu 
dos homens ? Que valerá a lei ante a oonseiencia dos falsos ? 
Nada. · 

A Constituição de 1934 será excellente. operará mila
gi'es, desmentirá o triste vaticínio dos negativistas, será um 
Codigo á altura do Brasil; se os brasileiros, ungidos de ver
dadeira fé cívica, no trabalho sem treguas de edificação da 
nacionalidade, sincera e devotadamente;' 'cumprirem-'ria e 
respeitarem-na, sagrando como dogmâ as suas disposiçõe3.· 

O SR. ALoYsio FrLH.o - Aoesar della haver. nascido vio- · 
Iada num de seus princípios fundamentaes, que é o da não 
reeleição. · 

O SR. AAIUO REBELLO - Questão de apreciação de · 
v. Ex. . 

Mas. • . como respeital-a, como honral-a, como tornai-a 
utii ao Paiz ? 

- Pelo esforco continuado; aperfeiÇoando a intelliger:.
cia, elevando o caracter dos nossos concidadãos. 

Como tiral-a da sua marmorea frieza ? Como tornar a 
Constituição obra objectiva, uma realidade, um organismo 
vho! . 

- Educando os brasileiros no culto do dever, infundin
do-lhes uma consciencia conectiva. amoldando-os aos impe-' 
rativos de sua existencia social. .• 

O SR. Act.;Rcro ToRRES- A Constituicão é boa em todas 
c.s suas partes, inclusive naouella aue consagra o direito do 
voto á mulher; já estabelecido no CÕdigo Eleitoral .•• (Riso.) 

o SR. AARÃO REBELLO ..:._ · . • . em summa. P~epa~ando 
uma mentalidade civicO-'Politjca no .Brasil. armando os br>l
dleiros do SE'ntido da inviolabilidade da rei, edificando-lhe:; 
senso da re:,ponsabilidade. · 
. . A. exceUencia .da Lei, Sr. Presiàente, é funcoão das .vir
tudes do Povo. Preparemos, por conseg:uinte, o material hl1-:- -
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mano, formando uma geracão fot•te. moralizada e conscients 
e teremos encontrádo o alto sentido da Constituição que vi-
mós d~ votar. · . > • 

0 SR. ÀCYR MEDEIROS - Não em beneficio do trabalha
dor rural. E' uma Constituicâo clerical burgueza. Ella não 
attende aos nossos desejos; essa lei só se cumprirá quando 
se tratar de esmagar a consciencia do proletariado. 

O SR. AAR.iü REBELLO - Conheco os exaggeros de 
V. Ex., conheço a sua visão unilateral, conbeco as suas ten
dencias "moscovitas" ... e não me surprehendem seus apartes. 

0 SR. ACYR MEDEIROS - Como conheco as de V. Ex.; 
póde chamar-me de communista, como lhe chamo agora de 
"hitleriano". 

O Sr. AAR.ÃO REBELLO - Dizia eu. aue deveriamos 
preparar o material humano para encontrar o alto sentido 
da lei qu~ vimos de votar. Para isto. procuremos disciplinar 
e moralizar a infancia, afastando-a dos lagares improprio:; á 
sua formação .::spiritual, substituindo o cinema pela escola, 
as exhíbicões .licenciosas pelo livro. imprimindo-lhe na alma, 
desde o alvorecer das primeiras volicões. a verdadeira con
cepção de Patria; - brasilízemos a mocidade. animando e 
dirigindo-lhe o enthusiasmo nas superiores vocacões do saber. 
nas elevadas virtudes do caracter, preparando o cidadão no 
emito cívico do dever; - inspiremos todos os brasileiro . .;;, 
ausentes das paixões partidarias. na obra consciente aa 
grancttJza da Patria. sem atroPelo.. sem pretericões, sem 
odios, substituindo o drama das classes pela harmonia do 
trabalho e do capital, fazendo um complemento do outro •.• 

O SR. ACYR MEDEIRos - Mas a. Gonstituicão que ahi 
está, não fez isso. 

O SR. .AARÃO RE13ELLO - . • • restituamos ás forcas 
armadas o papel que lhes compete. 

O · Sr. Presidente - Advirto ao nobre orador que está 
finda a.. hora do Expediente. V. Ex. poderá continuar, após 
a .Ordem do dia, para uma. explicacão pessoaL 

o Sr. Presidente - Está finda a nora destinada ao Ex
pediente. · 

P.assa-se á 
ORDEM: DO DIA 

Trabalhos de -commissão. 
. ... ,., 

O Sr. Presidente - Constando a Ordem do Dia de Tra
balhos de Gommissão dou a palavra,. para· uma explíca~ão 
pessoal, ao Sr. Aarão Rebello. · 

o: Sr.· Aarão Rebello (Para explicação pessoaL) - Dizia 
eu, Sr. Presidente, que deveriam os restituir ás forcas· a:ot:la
das o papel que lhes incumbe, afastando-se das competições 
politicas, evitando que os seus membros, especializados -~os 
misteres da guerra, se desviem para outros sectores da Vlda 

·· publica, fazendo, enifim,' crescer no ·soldado ou no· q~.arinhei
'ro, a admiracão civica de sua classe, com a conseiencia. de 
suas finalidades fuoccionaes. . · . 

·:. - ~ o·SR.· A-cYR MEDEIROS:..- Fazendo a. guerra; pari\ gran .. 
deza do capitalismo universal, . _ 

c, l), --1 
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. ' ·o SR. AARÃO REBELLO - V.· Ex. parece obcecado· 
· ~t.á com a pre~ccupação de render uma homenagem ás sua~ 
· zdéas, desrespeitando as alheias. 

. O SR. ACYR MEDEIROs - Não desrespeito. Apena~ apa.r
lelo Y. Ex .. contrariando os prmcipios que está sustentan
do. E um direito meu. 

O "SR. AARÃO MBELLO- Srs. Deputados a. iucognita 
dCIS destinos nacionaes devemos procurai-a nos' bancos das 
escolas, no seio das instituições, no recinto dos quarteis, ·nas 
tl'lbunas dus pregadores, nus pulpitos ao.s Lemp!os. nas co!um-

: .r.as ela imprensa, nas paginas dos l1vros. nas salas do parla
mento, nos postos da administra.;;ão, nos assentos dos tri
bunaes, isto é, na ellucacão do povo, na formação de sua 
c~n~cie.ncia cívica, dirigida no respeito á lei, no culw da 
d1Sc1phna, na reverencia á ordem, pelo amôr da Hberdade ... 

O SR. ALOYSIO FILHO- Y .. Ex. ãeve acrescentar: e na 
desambição do poder. 

O SR. AARÃO REBELLO - .•• liberdade como ·eu a 
advogo, liberdade exercida em termos, iiberdade disciplinada, 

· que ·uão seja o vasio das consciencias, negação da responsa
.. bilid.ade, ficr;ã.o do direlio, mentira e hypocrisia. 
· O SR. ALoYsto FILHO - Liberdade irrestricta. 

O SR. AARÃO REBELLO- Assim, Sr. Presidentf'_, 
:quando tivermos preparado o cidadão brasilei):'o, no seu alto 
significado moral, cívico, politico e social, neste {lia ama
nhecerá o Brasil que nós sonhamos; nesse dia. a Constitui-

. ção se tornará perfeit.a, terá a cons~_$racão do povo; neste 
· rua, seremos uma nação com a conscienc1a de si mesma; 

neste dia, fundare·mos uma patria, na sua legiUma expressão. 
Para a frente, o Brasil ha de seguir. Com a leL com a 

·nova Cobstituicão que· ir rompa · na_ successão dos tempos. a 
. 4poca nova da edificação da naeiolialidade: Pouco import.a a 
· • nós, com os olhos voltados para Q futuro, que a idade não 
. nos logre colher os fructos do nosso esforço, que Iião vejamos 

as grandes realidades de amanhã. Conforta-nos só a· espe
ram;a de que na successão da nossa. novas gerações levem a 

... Paf.ria. á victaria sonhada, antepondo ao ephemero da nossa 
''ida a eternidade do Brasil. (Muito bem; muito· be_m). 

'!4 

O Sr. Xavier de Olivoira {Para. e:eplicaçâo pessoal) -
Sr. Pres1dente, venho a tribuna _;;)ara ·renovar perante a <.:a
mara· dos Senhores Deputadoiõ um . requerimento que ar..te

. l'iormente apresentára á. Assembléâ Nacional Constituinte, e 
que não poude ser votado, em vista da precipitação ultima 
dos trabalhos constitucionaes. 

. Desejo, em primeiro lugar, lê:r esse requeri:çnento, que 
.. tenho·· como a interpretação real dos .sentimentos pacifistas 

ljo Brasil IlOr ~onseguinte dos sentimentos pacifisl.as da 
Camara; Íiel porta-voz dos -ideaes de paz da Nação Brasi-
leira. . · 

-. ' · · O requerimento a que alludo é attinente ao Paoto Anti
' Bellko rle Não Aggressão e de ·Conciliação, de autoria do 

eminente c.hanceller argentino, Sr. · Carlos Saavedra. Lamas, 
-:assignado no: Rio de.Janeiro, em :10 de Outubro do anno prow 
~img pa~sado. · 
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. . . Eta do s_eguinte teôr ~ requerimento crue aprasenteí á 
Assembll~a. nao vaLado entao, ma:;: que, como declarei rei
tero neste instante para o julgamento dos Srs. · De.l)utados: 

"Requeiro seja transcripto nos Annaes da Cama
ra do_s Depula~o_s o Tl·ataclo Anti-Belllco de Não Ag
grcssa.o e ConcJhacào, tambem ch.'Unado Pacto Saave
dra Lamas, da autoria desse granúe ·estadista que hon
ra os fóros de civilização e de cultura do Continente 
Americano; e, .bem a.ssim, os discursos proferidos po1· 
occasião da sua assígnatm·a, no Itamaraty, pelo gran
de cbancellet· argenlino e pelo seu eminente collato
rador nesse alto documento de irrecusavet t.ranseen
dencia po!itico-internacional. o- então cbancel!er bra
sileiro, Sr. _ Afran::o d':l Mello Franco, em nome do:; 
respectivos chefes dos g.wet·n.:>s argentino e brasileiro, 
os Srs . Gener.al Agustin Justo e Dr . Getulio Varg:!!i. 
ambos presentes tl.quelle actCJ realizado nesta Co.;.liLa~ 
em :10 de Outubro de 1M3 . " 

· Sr. Pr~sídente. poucas palavras á guisa àe encaminhar 
a votacão dês:.e requerimento, cuja ,jmtJt'ieae;-5o cabal e irre
iut.avel, e!:'tá em sua simples enunciação. Tão alto e tão 
genuinamenw americanos são os documentos quef por via 
rlellr.-, tenho a hnrn·a di; submettet· ao jul~amento do pleo.:trio, 
para que os faça constar dos Annacs da. C:1mara, que, em 
vtt·dade. nenhum argumento novo tenho a addo.zír-tue além 
dos proprios termos exr>ressos em que o formul.ei. . 

Entretanto, Sr . Presidente, eu ~on um incorrigível pan.:. 
americamsta. no sentido exacto que deve ter esta palavra, e 
que outro n~o ~. sinão o que lhe att:ribuiu o verdadeiro 
pensamento dP. ~lonroe - a America é d~ todos os :~.me:.-ica
nos - e quero, assim, aproveitando esta opportunidade, fa
zer. de publico. esta minha profissão de fé. 

Velho crente dessa r~ligião, que um grande espírito bra
Eileíro. o saudoso e inolvidavel mestre professor Nasc1mento 
Gurgel, ohamou, um dia. mui apropriadamente de._;.;. Fl'~t!'r
~idade Americana - sou lambem. t~n\lo sido sempre um 

· r-Onstante ~ talvez até impertinente l ·- pregado~· da rua 
"doutrina, onde quer que me seja facultada uma tribuD3 -
· no jornali!"mO. na docencia 1.mivcrsitaria. ·nas con!ereno:.ias ~ •. 
até, nos C011gressos scientificos nacio:~aes ou internacionaes . 
Perdoae-me, pois, senhores, esta di~rcssáo recusavel, com 
que pretende !ustifir:rr-mc a mim mesmo. de vez <Jl~e d·' 
tal não ha mistér, no vosso alto conceito, para q_ue o tenbam.os 
~orno parte intl!f:,'l':il~ tc oc nossa· h i"stor1a, que são c:s r.o~:;os 
A mwt~s. o ..:.. T1'ato1do A.nti-Bellico de Não Agaress(J.o e de 
Conciliação - obra· notavel de sabedoria juridica e de ui
disfarçavcl tr:mseendencia polilica ipternaciof!8.1, de\'i~a á 
CUltura P n Vii'ÕO dei'se !n'rlnde ·esf::tdlS t~ · '\merlCaDO, C"Uf' lo 
o actual - chanceller argentino, S. Ex: o illustre Sr ; ·carlos 
Saavedra. Lamas ; . · 

v i sa, tambem, esse requerimento~ . Sr. Pre.sidente; · a 
·transcr ipção na acta dó~ nossos trabalhos dos discursos . de 
· excepeão com que os dois eminentes chefes dos governos 
al'gentin~ e brasileiro .. n~lle referidos, p or via . de s~us e~.~ 
zio,; chancelleres. Srs. Lamas e Mello Franco, em bOa h o-ra 
accrescenta:ram á .. histol'ia .da .America aquel1e documento de 
<'-Hlminancia. quo. rertamente. pelo temno . a~eant~. ac-recn-

. tal;..a:ha, perante· o Mundo, coma o verdadell'o Cont1ne~te -~a 
··.Paz,· '.: · · · · · · - · · · ·~ .: .·-::: ·-
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. . Sr. l-resta~nfe, com estas palavras, tenho cci.mo justifi-
- cado o requenmento que ora confio ao voto generoso da 
A.6se~léa . . Nada obstante, não quero abandonar esta tribu
D:a, f~ndos que estão os nossos trabalhos propriamente eons
tituc1onaes, sem della fazer tambem a minha profissão de 
fé pacifista, consequencia logica e ineluctavel dos meus sen
timentos americanistas, carinhosamente cultivados desde & 
minha juventude. . 
· . Nativismo consciente, ainda que exaltado, nem sempre é 
synonimo de bellicosidade truculenta. . 

Em verdade, ainda não vai longe esse meu pasS2do de 
pan-american:sta convicto, que data, apenas, dos meus bons 
tempos de estudante. Velho não sou, ainda 1 li: mistér, po
rém, confessar que tem sido intensamente vivido. a.ssim em 
pregação doutrinaria, como talvez, até, em accão ccnstru
ctora. 

· · J,.. elle, em prol do pacifismo americano, tenho; realmen-
te, dedicado o melhor de minhas energias de moeo, e longas 
e dilatadas horas e dias e annos de minhas .lucubrações mais 
pertinazes. · 

Não me . arrependo de tel-o "feito. 
Não me cansarei de continuar a fazel-o, e reafirmo, 

agora, o que vai para alguns annos, pregava de outra nobre 
. tribuna ~ · . 

"Não ha, não póde haver ·guerra no sólo aben
çoado da America: repeli e-a o espírito pacifista de 
todos os povos do Novo Mundo; rep~-a o senti
mento humanitario em que se vai educando a juven
tude do continente, após as lutas de libertação, das 
respectivas patrias; repudia-a a propria tradição riml
t.i-centenaria do direito publico americano e impedP-a 
o . arbitramento obrig~torio, a grande··conquis.ta ~o di
reito internacional neste seculo, que nivela todas as. 
nações no mesmo alti-plano onde paira a .Justiça 
imp.arcial como eterna salvagparda dos direitos das 
gentes." 

. . Sr. Presidente, vã tudo isso como justificativa de um 
tlireito que eu proprio me arrogo a mim mesmo, neste mo
mento: o de, em nome dos ideaes pacifistas do Brasil, fa
zer .um ApeUo de Paz á America em guerra. 

Estou em que esta Camara, para ser a fiel interprote 
das . nossas proprias tradicões na politica internacional do 

. Continente, não. pode ser e não é, realmente, índifferent.e ·á 
brutalidade dessa guerra entre duas nacões amigas, guerrá 
desbumana, guerra fratricida, que, . h a tanto tempo, v:~m 
manchando o solo sagrado da America com o sangue g~
neroso da moc"iliad~: heroiC'a de duas :>atrias irmãs, o Para-

. guay e a Bolivia • . 
• .. · .-senhores, é a· voz do, Brasil que assim vos fala! Nãr> 
repareis 'no instrumento de que ora ella se serve - o un :co 

. iD.oignificante dP.ntro .vós . (Não apoiados) . Se 'me pel'mit
- tis, . .porém, eu direi, no entanto, que é a grande voz da ~a-
-mara dos Deputados . do Brasil .que, falando a propr.ia voz 
_do Contínimte, solta um brado de angustia, em nome dos 
mo.is nobres sentimentos de humanidade; 
. ' ·"'BaSte: de· ~~gÚel Pai .ao ·chacol Paz á Americal 

"·_:, '·' Sr..- 'Presidente; ha · poueos. dias, no dia i4 ·de JulhB. ·o 
· Mundo,. z:nai• uma v~z. commemorou a libertação de .todos· 
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os ptJvos opnl'imido!!. Não é de mais, pois, qu"é se peca Üb.er
dade de viver para. a. mocidade americana, que, nesta hora. 
mesmo, um pouco além das nossas. fronteiras. continua. a· . 
ser trucidada. peante dQS canhões fraticidas que, . ha tantos 
mezes, incessantemente, troam no espaco. sinistramente, o 
duello :tremendo, que é. prenuncio fatidico da viuvez, da 
orphandade, da destruição e da rui na. 

Sr. Presidente, concluo por submetter, ainda, ao voLo 
da Camara a "Mocão de Paz" que passo a ler, pedindo urgen
cia para a sua immediata votação: Eil-a: 

MOC!O DE PAZ 

... A Cama:ra dos Deputados dil B;:oasil. fiel interprete dos 
ideaes pacifistas da Nacão Brasileira, que são os mesmos 
inherentes a todos os Povos Americanos, formula um alto 
voto pela terminal)ão da guerra do Chaco, entre a Bolivia e 
o Paraguay. e delega ao seu presidente a missão de, em 
seu nome, dirü;·ir-se aos parlamentos dos paizes contendo
res, par:.1 si~roificar-lhes este anseio de paz com que o Brasil, 
por seus legitimas representantes. com a devida venia, ap
pella para os sentimento» ·humanitarios e americanistas das 
duas nações vizinhas, irmãs e amigas". 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito õeml). 

Durante o discurso do Sr. Xavier de Olivei
ra o Sr. PaehP.co de Oliveira, 1. 0 Vice-Presicl"D
te deixa a cadeira da presidencia. que é aecupnda 
pelo Sr. Fernandes Tavora, 2° Secretario. 

!5 

O Sr. Acyr Medeiros- Peco a palavra, Sr. Presidente: 

O Sr. Presidente -Tem a pala'I.Ta, para explicação pes
soal, o Sr. Deputado Acyr Medeiros. 

O Sr. Acyr Medeiros (Para explicaçãço pessoal) -
Sr. Presidente, Srs. Deputados! E' sempre grato, para nós 
trabalha.rlores. encontrar almas bem formadas e qu.e, co::n
rnnn!Z'::tnrln comnosco nos prineinios · que defendemos, ~!e
nham .. Rem receio da~ consequencia~ une lhes possam ndvir, 
~·~n;..,~~f~., em"t O!liniíiO franca e desassombrada .. 

Quando de minha viagem a Santa Luzia do Caranp:ola, 
no Estarlo de Minas Geraes, ·aonde fui fazer entrega da Car
ta Syndical dos Operarias em construccã.o civil daquella lo
r.l'llidiHiP. P"~"ni>.T'imentei a r.;Af.iRfar.r.íio de ouvir de um media<> 
dos mais illustres da referida cidade, o Dr. Galileu Lima. 
as palavras que vou ler, afim de que fiquem oonstatado 

· dos Annaes desta Casa e, ao mesmo tempo, demonstrem 
que, no meio medico, ha homens que commungam com lJ 
nosso ideal e entendem, como se diz na gyría, qoe o Sol 
nasce para tOdos. 

O discurso d~ S. S., por occasião da recepção feita ao 
meu collega Deputado Alberto Sureek e a mim proprio, 
foi vasado em linguagem· simples e muito a proposito, no 
momento que atravessamos. 
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. "Srs. Deputados trabalhistas! 

Meus ·senhores! 

O ambiente em que nós~ os medicos,. viveroo!'l, 
entre o desespero da dor e o silencio da· morte, não 

· · é Pl'OPiclo aos arroubos da etoquencia; mas, por isso 
mesmo, optima seme~teira de sinceridade, justi•;lt e 
amor. 

Assim, o que me faltar em brilho e imagin:.~.
c;[o, sobrará em sinceridade • . 

Não vacillei, · por isso, em inclinar-me á grata e 
-. bonrosa .missão de vos dirigir algumas palavras .~m 

· .nomê do proletario intellectual. na solennidade, que · 
ora se realiza . 

Todos sentimos que pairam por · sob~e nCS$ilS 
· cabee.as . nuvens negras annunciadoras de tempesta
des. que aguardamos, não tomadcs de tern:, m!!s, 
com a e.sp.-ra.nça de- quem. sedento, ergue · as 01ão~ 
crís'(ladas aos céos Jle.iados de nuvens, onde· fuzilam 
raios e. cori.SCos. 
· E ·que · todos sentimos. revoltados. a· m.ons
truosidade da hot•a quP passa: nos campos, nas so
_lidões- ermas e perdidas . . · ou. nas metTopoiP.S. V!;5-
tidas de ouro e gloria. a fome a dizimar o lar do 

· · .· pobre ·e,· nos palacios. economistas, em noJ!le da ~a1-
·vação uaeional. a íatlçflr ao fop;o, a. com dispenàios 
fabulosos, o aue falta á boeca dos famintos. 

E siio. rebanhos int~iros de brancos lanigeroS" que 
marcham compassados, lentos e mudos. qnaes H . 000 
Virgens destinadas ao Centauro. rumo á bocca c:h~
mejante da fornalha: e são toneladas, milhões de 
toneladas! de trigo. o alimento 'dos alimentos. que, 
na hostia. é mesmo o corpo de Deus; e são fardos 
sobre fardos de algodão, tanto · que se dh-ia· uma iTI\
mensa cordilheira de gelo a pez·der de vista; e ,.,ão 
milhal'es e milhnres de ~accas de café! 

O;; dirigentes da '{lolitica economica, P-m nossos 
dias, deveram · trazer á lapela:, ·como iymbolo. :1 
bocca de um vulcão a ·vomitar fumo e l~vo. e. envot.:. · 
ta, neste fumo e nesta lava. - a agonia dos qu~ P'~ 
d~m trabalho e pão! 

A quem· cabe a culpa de taes loucuras? 
Por certo, ninguem duvida r não é áquella f!U!; 

calej~ as mãos e ve.rt~ o suor para .poder· viver ~ • 
. , ás·vezes, morre, na miseria, -ao relento;_ de borco. nat: 

és(!adar ias .do hospital que ·o não poude receber! 
Se ninguem quer ser ·O culpado, a victima nin

.. gÜein pode occultar; e se ella mesma não · se defe-n- · 
der-, ninguem lhe virá em soccorro! 

. Isto está .provado •. 
Senhores! 
Não. ba justiça. num estado de cotsas, que rouba 

ao horoem o que se não poderia negar á machina. 
E -é a situatãó em que nos encontrámos. 
A · macllina; si não lhe fornecemos combi.IStivd, 

, _ .oleo-, e .. boa montagem, · nada produz é ninguem rP- · -. 
clªJr•a; lio emt.anto, falta ao bamem.- a .:que se · e~lfi;e" : · 
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. trabalho. para "poder viver, o teeto, o a1itnento, o ves • 
. tuario ... 

Todos temos o direito de viver e, por consegctin
te, ao minimo compatível com a vida honesta e 
decente. 

Nâo pode haver maior injustiça do que a qur:, 
insolente, se ergue deante de nós: - o homem es~ 
6ravo da machina. 

E' o homem a se carbonizar na chamma de sua. 
propria intelll~encin. 

De facto, á ~lledida que a sciencia progride e 
· com ella. a mechanização do trabalho, as massas hu~ 

manas são reduzidas á miseria em proveito d~ uma 
minoria ·que as pretende guiar; e quando lhes atira 
. as migalhas de suas sobras. o faz em nome da oari· 
dada e se arroga o titulo de benemerita r 

Senhores! 

Temos que nos libertar da eE~cravidão da mMlll
na. Como? Destruindo-a? Não; fazendo della no!>~a 
escrava .. A machina de certa potencia, de certo será 
propriedade colleativa; só a accíonada por muscuh)S 
humanos, dentro dFl certos limites, poderá ser pro
priedadP. -privada. 

A machina é a esphinge que nos devora. 
Senhores! 
Nós que trabalhamos, que queremos e precisa~ 

mos trabalhar, ou que no~ esgotámos no trabalho, não 
reclamamos esmolas, e devemos mesrno recusal-a; 

queremos o que é nosso. 
Resf.a saber o que é nosso . 
Os exaltados. na revolta natural dos e:x:.poliados, 

apontam como nosso tudo que está em demasia. em 
mãos de outrem. 

Não. 
Nunca poderá dei~ar de existir differenca d? 

fortuna,· pela mesma razão que não exi~tem doís h!•
mens i~nmes, ainda mesmo quando alimentados, na 

·vida intra-utedna, vor cordões efferentes da rne~·-
ma pJar.,.nta. 

O que é nosso é o direito de viver. 
E toda instituição que não garanta ao ~ômem, 

aue se e:\':tenuou no trabalho, ou aul:' traball:a. Nl 
que1· trabalhar - o minimo comnativei com (l vida 
hnmana: ·alimento. tecto. vestuario e educação é p•>-· 
sitiv3mente injusta. . · 

E se não luctarmos 'PO!' alcanÇar ... ~te ideal t.iio 
nobre, tão humano. tão modesto. ninJ:tuein. ningue.n1 
virá Pnl nosso soccorro. como dis~e o nosso d~putado 
Aevr 'Medeiros. · 

Sejamos unirios t! fieis aos nossos íd'!MI', tão 
puros tão elevados e sublimes. qne deveram ser 

· entre~es a Deus; mas. pelo que a ma~estad'3 .r1ivina 
pode niio desmt>reee as acções hnmo.nas; .a~:::}m· ~o 
au"" em . nós Muber etn ardor, fé e sacriflcn, IL'lO 
deixt>mos a IJ7'imazia a. outrem. 

Que se quebrem tMns. as lanças: que p:mgri!rn 
todas as arterias; que emudecam . todas as ~!'~n
tas; mas, por sobre as ruina~ e as mortalllas, pa,1re 

-.a. sombra·. :pere~n~ de--nosso ideal!'., -· · ·- ·· · · ~ 
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. -Como obs~!1111 os .Sl'$ .. Deoutados, lá na lon!tn~ttta· tma 

mheira. tive a grata satisfação de encontrar esse .moço,· illus
tre . por todos os titulas, que. em festa publica, · se manifes
tou de maneira tãc, altamente ·humana, tão altamente sabia, 
emquanto vemos - e ·pesarosos temos de dizel-o ...;_ ~~o 
consignar a Constituicão ·que · acJtbamos de votar, uma vtr
gl,lla sP.quer ao .trabalhador rural do Brasil. 

Esse trablllhador, Sr. Presidente, é a · eterJla viethna, 
o ·eterno eserav:). que nem o direito tem de. apó~ o la
bor. receber o prorlucto do seu esforço; porque, quando l'be
ga.· o fim da semana. ao invés de remuneração em dinhei
rã. o que e;e lhes paga é papel sujo, papel que nada vale, 
em sumrna. eeduln falsa. E~ o infeliz é obrigado a accPibr 
o dinheiro falso e a recorrP.r ao armazem da fazenda. onde. 
muitas vezes. o proprio filho ou o genro do proprietario. 
~e-mprP um mPmbrc- da -familia deste, lhe fornece_ os vive
res em condições pessimas. em troca daquelle papel sujo . 

A Constituicã') da Republica . . Sr . Presidente .. não cu i~ 
doti do problema. muito embora tenha eu apresentado emP.n
da ness~> sentido . E 'POT essa razlio. ent1'e outras muitas. 
QU.e nós. da. mino1·ia proJetaria na Camara, não acredita
mos possa essa Comtituicão subsistir por · muito tempo. 
Ella não resolve. absolutamente, os anseios sequer do pro
letariado quanto mais do Povo brasileiro. Na realidade -
pesa reconhecei-o. _mas é {)r eciso falar com franqueza e sin
ceridade - a Carta Magna foi elaborada ·á revelia do Povo, 
que nella não tomou parte e della não teve..,eonhecimento 
ainda, porque a :mprensa, amordaçada, não pOde discutil-a 
perante a opinião publica. 

O Estatuto Político que acaba . de ser promulgado não 
foi, Sr. Presidente, conhecido por aQuelles qUe tinham o 
direito de sobre elle se manifestar, para approval-o ou re
proval-o. E' -obra· feita por partidos regionaes, cuidando 
só das conveniencias das facções políticas, das orgaoizacões 
de ordem pessoal, mas nunca dos superiores interess·es da 
nacionalidade brasileira . 

Sr. President.e. aproveito o ensejo que se me depara 
para dizer das razões pelas quaes recusei minha . assigna
tura 1 essa Cons~ituição. E' que ella está longe de corre
sponrler á esperança daquelles que, obedecendo aos impul
sos do seu coração de idealistas, na memoravel arrancada 
de 5 de Julho de 1922, tombaram nas areias de · Copacaba
na, tingindo-as com o sangue generoso e b.eroioo~ daqueUes 
que sonharam com um Brasil puro, um Brasil mais capaz 
de realizar as ·suas grandes finalidades. 

Deparamos, Sr. Presidente, uma. immensidão de terras 
devolutas por essa Brasil afora, e, no entanto, os trabalha
dores, num paiz ainda novo e cheio de possibilidades, es- . 
tendem a mão á caridade publica, pedindo uma esmola pelo 
amor de Deus quando se fez a revolução, quando idea
listas tombaram no campo da luta para que melhores dias 
fossem dados ao Povo. E que vê .~sse . Povo? .Nada de con
creto, nada de definitivo. A Constituição que acabamos de 
promulgar não procura attender ás aspirações naciouaes; 
poderá solucionar, em parte, os casos de alguns Estados ou 
de .algumas facções, mas não o problema do Povo, que ja
mats teve a menor participação no elaborar da Carta Mai!la 
ha pouco promulgada. · 

~ossivelmente, as minhas palavras serão recebidas en- _ 
tre r1sos, mas ao futuro está reservado o seu julgamento 
e talvez ellas não ,caiam no r{)l das eousas. imprestaveis, 
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oórquanto retléetem a verdade. eXPrimem A revolta dos tra
balhadores ruraes do Brasil. os quaes continuarão nas mes· 
mas condições de miseria e escravidão em que até aqui têm 

·vivido . A revolu~ãc. nascida nos conchavos dos gabinetes, 
ft>ita pelos partido~ politicos. não veio ao encontro dos ver
dadeirs interesses rlc Povo brasileiro, da verdadeira situa
ção ~>conomica do Bra~il. 

Sr. Prel'idente. não quero tomar mais tempo á Ca!:la . 
Ouvi, ha pouco. dP- um fanccionario desta Camal'a a obser
vaciío de que se ~nt~ exhausto porque trahalha horas a 
dentro sem ter um momento de descanso . E' preci~o que 
se !:laiba crue e~~P. ef;tario de cou~as continuará. porque o 
actnal re~me não resolverá a situacão daquelles que tra
balham: esse re~me é o dos capitalistas que. vivendo á tripa 
forra, nellam aos <rue labutam de sol a sol até o direito de 
reclamacão. E. qnanrto e~tP.~ maneiam seus dPlP.Il'ados â tri
buna da Camara. 1~ara di2'~l' verdailes l':P.m rhP.tol'ica e Qll'3 
partem do cor acão. e traduzir o que ellef: de~eiam. os re
presentantes do capitalismo sorriPm. Diz. P.nhetanto, o 
adagio que .. ri melhor quem ri -por ultimo" .. . Oxalá ni'ío es
te.ia muito lon~~:e o dia em que os trabalhadores do 'Brasil 
no~f:Rll1. «llcudiTlrlf') o ius::-o quP o!'; ormrime. tii1.er - Viva o 
Brasil t Viva a Republica Socialista Brasileira! (Muito bem! 
Muito bem,) . 

Durante o discurso do Sr. AcYr Medt'iros o 
Sr. Fernandes Tavora, 2° Secretario, deixa a 
cadeira da presidencia, que é occupada pelo se
nhor· .Waldemu Motta, 40 Secretario. 

i6 

. O Sr. PresfdeDte - Vou levantar a sessão, designand() 
para a de depois de amanhã, 2a. feira, 23, a mesma 

ORDEM DO DIA 

Trabalhos de Commissão. 

Levan!.a-se a sessão ás 15 horas e 5~ minutos. 
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2" Sessão, em 23 de Julho de 1934 (*) 

A's H horas, comparecem os Srs.: 

Antonio Carlos, Pacheco de Oliveira, Christovão Bar
cellos, Thomaz Lobo, Clemen'tino' LisMa, Waldemar 1\fotla, 
AlvarO' Maia. Cunha Mello, Alfredo da Mntta, Abel Cbermont, 
Mario Chermont, Veiga Cabral. Leandro Pinheiro, Moura 
Carvalho, Joaqui mMagalhães, Lino Machado, Costa Fernan
des, Carlos R.eis, Adolpho Soares, Godofredo Vianna, AgeDOl' 
Monte. Hugo Napoleão, Pire~ Gayoso. Freire de Andrade, 
Luiz Sucupira, Waldemar Falcão, Leão Sampaio, Pontes 
Vieira, Jehovah Motta, Xavier de Oliveira, Silva Leal, Mar
f.ins Veras, Kerginaldo Cavalcanti. Ferreira de Souza, AlbertC> 
Roselli. Velloso Borge!l, lrenêo Joffily, Agamemnoti Maga
lhães, Arruda Falcão, Luiz Cedro, Mario Domíngues, Arnaldo 
Bastos. Augusto Cavalcanti, José de Sá, Alde Sampaio. Si
mões Barbosa, Osorio Borba, Humberto Moura. Góes Mon
teiro, Valentl:'! de Lima. Guede,!; Nogueir~. Augusto Leite, Ro
drigues Doria, Deodato Maia, J. J. ~eabra. Marques dos Reis, 
Prisco Parai!;o, Clernent.e 1\fariani. Magalhães Netto, Arlindo 
Leoni, Medeiros Netto, Arthur Neiva, Edgard Sanches, Leon
cio Galrão. Homero Pires. Gileno Amado, Aloysio Fillw, 
Francisc;J Rocha, Paulo Filho. Arnold Silva. Lauro Passos, 
Carlos· Líndenberg, Joms Rocha, lfenrique Dodsworth, Ruy 
Santiago. Amaral Peixot~. Sampaio Correa, Olegarío Mn
rianno, MozarL Lago. Nilo de Alvarenga, João Guimarfic~. 
Prado KeHy, Alipio Costallnt, Acurcio TOITP.R, Josf: Eduardo, 
Gwyer de Azevedo, Fnbio SodrP.. Soares FilhO. I)emgruber 
F ilho, Ribeiro Junqueira, José Bruz. Martins Soares, Pedro 
Aleixo, Negrão de Limn. Gabriel Passos. Augusto Viegns. 
Matt.a Machado, Jo~~ Alkimim, Vieira Marques, Clemente 
Medrado, Ra\.tl Sá., Simão da Cnnha, Christiano Machado, Dn
niel de Carvalho, Waldomíro MagallJães. Belmiro de Me
deiros. Celso Machado, Ant.hero Botelho. Joüo Alves. Rodri
gues Alves, Vergueiro Cesar, Cincinato Braga, I.aeerda . Wer
neck , Nero de Macedo, Generoso Ponce, João VillasbOas. Al
fredo Pacheco, .Plinio Tourinho, Lacerda Pinto, Antonio 
Jorge, Idalio ·Sardemberg, Nereu Ramos, Adolfo Kond~r • 
.A~rS.o RebP.llo. Carlos Gomes, Simões Lopes, Carlos Maximl
hano, Frederic.o Wolfenbuttel, Joã-o Simplido, Demetriu 
Xavier, Victor Russomano, Ascanio Tubino, Pedro Vergara, 
Fnnfa :Ribas, Raul Bittencourl, Gaspar Saldanh~ Minuano 

. . "(") ~esta data realizou-se a primeira reunião da Com
missão de Regimento • (V. pag. 35) • 
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r.le Moura, Alberto Diniz, Aen Medeir-os, Fetreira Netto, 
Vasco de Toledo, Antonio Rodrigues, WaldeUlar Reikdal, 
Martins e. Silva, Francisco Moura, Antonio Penn'afort, Se
bastião de Oliveira, J<1ão Vitaca, Alberto Surek, Edwald 
Possolo, Guilherme Piaster, Eugenio Monteiro de Barros, 
Edmar Carvalho, Mario Manhães. Ricardo Machado, Walter 
Gosling, AUgusto Corsino, João Pinbe!ro, Pedro Rache. Eu
valào Lodi, Mario Ramos, Gastão de Brito, Teixeira Leite, 
David Meinicke, Pinheiro Lima, Abelardo Marinho, Moraes 
Paiva (197). 

Deixam de comparecer os Srs.: 

Fernandes Tavora, Mârio Caiado, Luiz Tirelli, Magalhães 
de Almeida, Rodrigues Moreira, José Borba, Figueiredo Ro
drigues, Odon Bezerra, Herectiano Zenaide. Pereira Lyra, 
Barreto Campello, Joã-o Alberto, Souto Filho, Solano da 
Cunha. Arruda Camara, Isidro Vasconceilos. Sampaio Costa, 
Antonio Machado, Leandro Maciel, Alfredo Mascarenhas, At
ti1a Am;:~rai, Manoel Novae~, Negreiros Falcão, Fernando de 
Abreu.· Godofredo Menezes. Lauro Santos, Pereira Carneiro, 
Leitão da Cunha, Raui Fêrnandes, Cesar Tinoco. Oscar 
Weinschen:ck, Cardoso -de Mello, Buarque Nazareth, Bias 
Fortes, Mello Franco, Adelio Maciel, Delphim Moreira, Odi
lon Braga, Poão Penido, João Beraldo, Furtado de Menezes, 
Polycarpo Viotti, Levindo Coelho, Aleixo Paraguassú, Li
curtro Leite, Campos do Amaral, Bueno Brandão, Carneiro 
de Rezenda, Jacques Montandon, Plínio Corrêa de Oliveira. 
Alcantara Machado.. Theotonio Monteiro de Ba'!lros, José 
Carlos, Barros Penteado, Moraes Andrade, Alm'eida Camar~o, 
Mario Whately, GuarMY Silveira. Hyppolito do Rego, Zo
roastro Gouveia, José Ulpían'o, Carlota dl' Queiroz, Abreu 
Sodré, Antonio Covello, Cardoso de Mello Nett, .Mraes Leme, 
Henriaue Bayma, José H~morato, Domingos 'V'ellasco, Franc.. 
cisco ViUanova, Mauricio Cardoso, Annes Dias, Renato Bar
bosa, Adroaldo da Costa, Cunba Vasconcellos. Gi1bert Ga
beira, Armando Laydner. Milton de Carvalho, Horacio Lafer, 
Alexandre Siciliano, Pacheco e Silva, Rocha Faria, Roberto 
Simonsen, Oliveira Passos, Nogueira Pen:ido. (85). 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa
recimento de 167 Srs. Deputado!!· 

Está aberta a sessão. 

O Sr. Waldemar Motta (4° Secretarfo, servindo de 2~) , 
proeede á leitura da acta da sessão antecedente, a qual é 
posta em discussão. 

O Sr. Acurcio Torres - Peço a palavra. 

·O Sr _ Presidente - Tem a palavra,· sobra a acta, o nobre 
Deputado. · 

O Sr. Acurcio Torres (Sobre a Acfu) - Sr. Presidente, 
na sessão passada, tive occasião de apresentar um pro
jacto. Submettido á Casa pelo Vice-Presidente, que então 
dirigia os trabalhos, declarou .s. Ex. que o mesmo estava 

a:poiado . 
. . O Sn. HENR10UE DonswoaTH - Declarou, não: sujei

tou-o ao plenario. Houve deliberação. da Camara. 
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. . O SR. ACURC!O TORRES - E:xactamen.te. Em decor
rencia -do pronunciamento da Casa, annunciou S. Ex. que o 
projecto fõra considerado objecto de deliberação. 

Nada di!;SO, entretanto, consta da acta que acaba de ser 
lida. . 

Era. a. reclamação que tinha a fazer. (Muito bem.) 

O Sr. Henrique Dodsworth -PeÇo a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, sobre a acta, o nobre 
Deputado. 

O Sr. Henrique Dodsworth (Sobre a Acta) - Sr. Pre
sidente, eu estava aguardando que V. Ex. annunciasse a 
discussão da Acta para pedir que nel1a: .se rectificasse o trecho 
em que se declara que o projecto apresentado pelo Depu

tado Acurcio Torres, relativamente á Lei de imprensa, 
bem como o -que tive ensejo de offerecer, em companhia de 
s. Ex., elaborando o Estatuto dos Funcciona.rios Publicas, 
ficariam· sobre a mesa até ul~erior deliberação. · 

O que houve sobre o facto para o qual chamo a a.tten
ção de V. Ex. foi o seguinte: levantadas diversas questões 
de ·ordem, o Presidente que occupava a cadeira, Sr. Deputado 
Pacheco. de Oliveira, su'ometteu ao voto da Camara, afim 

. de serem considerados objectos de deliberação, quer o pro
jecto relativo á imprensa, quer o referente ao Estatuto dos 
Funccionarios _Publicas. · 

Não me cabe discutir se a Mesa acertou ou errou, assim 
procedendo. O que é facto, porém, é que o voto da Camara 
foi dado. Appello para o testemunho de todos os Srs .. Depu
tados que estiveram aqui presentes. 

0 SR. S...WPAIO CoaMA.- E exacto. 
O SR. AaURcro ToRREs - V. Ex. não precisa appellar 

para o nosso testemunho. Basta a sua affirmac;ão. 
O SR.. HENRIQUE DODSWORTH - Além do mais, ap

pellaria para o testemunho da propria Mesa, afim de não 
registrar a acta da sessão de hoje uma inverdade flagrante. 
que se não pode justificar, de vez que a Acta não pode ser 
redigida em desa.côrdo com os fMtos passados no recmto da 
Camara. dos Deputados. 

Ora, Sr. Presidente, quer um projecto, quer outro, re
gulam materia de alta iniportancia, e, evidentemente, o que 
se declara aqui é que ficaram sobre a mesa. até ulterior de
liberação. Isso não é exacto, porque houve deliberação da 
Camara sobre ambos. O Presidente em exercício, Sr. Pa
checo de Oliveira, submetteu ao voto do plenario os doi3 
projeetos, afim de serem considerados objectos· de delibera
cão. Assim decidiu a Camara e peço. a V. Ji1x. que, como l.oe 
cabe e estou _certo de que o fará, acatando a decisão do p~e
nar-io, faca rectificar a Acta, afim de que fique claro que 
essa phase regimental do encaminhamento dos proiectos já 
está ínteiramente definida e acabada. (M'It.ito bem.) 

O Sr. Presidente - As pala~as do nobre Deputac!o. em 
reotificacão, constarão da Acta relativa á. ae~sã.o de hoje. 

'. 

O Sr. H&ntique Dodsworth (Pela ordem) - Sr. Presi
dente, deseja saber se V. Et. acata a deliberação de ante-
hontem. · - · 
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·Não fiz :tpetia:s uina rectificacão; pedi a v. -E!i. fizesse 
corrigir a acta. O pedido de reclificacão importa em deci-
são da l\1 esa. . 

O Sa. :PanstDENTE - Corrigir o que já está escripto? 
0 Sn. ACURCJO TORRES - 0 pedido do nobre Deputado 

não . . é para que constem da Acta suas palavras; mas, sim, 
u decisão proferida. pela Mesa. 

0 SR. HENRIQUE DODSWOilTH - Exa.ctamente. 
O Sa. PRESIDENTE- O pedido de V. Ex. está escríplo e 

a Acta vai ser corrigida . 
. O SR. HENRIQUE DODSWORTH Ag1~adecido a 

. V. Ex. (Muito bem.) · 

Em 'seguida, é approvada a acta da sessão an
tecedente . 

O Sr. Preside_nte- Tenho sobre a mesa a seguinte 

2 

CARTA 

(L~): 

"Ao Exmo. Sr . Dr. Antonio Carlos, PresidMte da As
sembléa Constituinte. 

Communico a V. Ex. que em ·data de hoje renuncio a 
m1uha cadeira de Deputado pelo Estado do Rio de Janeiro . . 

'l:)audacões respeitosas. - Fernando Magalhães; 

Rio, i8 de Julho d~ 1934." 

A Casa fica inteirada. 

O Sr. Lemgrnber Filho - Pel}o a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o .nobre 
])~pulado. 

a 
O Sr. Lemgrnber Filho (Pela ordem) - St'. President(~, 

o orgão official do Estado do Rio de Janéiro ·publicou, 
em sua edição de sabbado, uma nota subscripta pelo Secre
tario do Interior e Justiça, o il\ustre Sr: Ruy Buarque de ~a
zareth, na qual o honrado e digno Sr. Interventor .AJ.'~· 

· Parreiras, dando, mais uma vez, alta demonstração de digm
dade e de civismo, conclama o Estado do Rio ao compareci
l!lento ás urnas e~, au mesmo tempo, scier..tifica as autorida
des fluminenses de que o Governo es_tá acima dos partidos, 

. llão tem politica nem correligionarios, exigindo absoluta 
neutralidade no pleito a ferir-se em O•Jtubro do corrente 

· anno . 
Q · SR . ACURCIO ToRRES ~ É a repetição do que -féz .no 

. pleito de 3 de Maio. . 
. :. O. SR. LEMGRliBER FILHO - Não . constitue surpreza 

para ninguem essa. att itude do preclaro Intet·ventor no Es-
. tado do Rio de Jane iro, porque, como :n·.tito bem ·recorda o · 
_'Sr ... Deputa~o Acurcio Torres. é a re[1PI!~ão . do que S. Ex , 
fez em Ma1o do anuo proximo pass~u, . . 
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. Gestos e a:t'titudes como estes, todavia, precisam. ser f <i-. 
calizados ... 

O SR. MINUANO DE MouRA- E imitados . 
O SR. AoOLPRO KoNDER - Devem servir de· exemplo 

para os demais Interventores. 
O SR. LEMGRUBER FILHO - . • • como estimulo para 

os demais bra~ileiros que teem, no momento, a responsabili
dade do Governo. 

Sr. Presidente, traduzindo o pensamento da maioria do 
Estado do Rio, representante do civismo da minha terra, co
uhecendo, como conheco, a minha gente, declaro a V. Ex . 
que vamos assistir, em Outubro proximo, a uma das mais 
.bella.s paginas de civismo que se ha de esc.rever na historia 
da Repnblica. 

O Sr. Com mandante Ary Parreiras é um exemplo de 
horradez. e degnidade e, quand,o deixar o Governo, continua
rá bemdito pot' todos nós. E á nobre bancada da imprensa 
peço, como um grande scr·viço ao Brasil, divulgar a nota 
-da Interventoria fluminense, nota que representa, como 
disse, uma das mais brilhantes paginas da historia da Repu
blica. 

· EnYio á Mesa esse documento, pedindo a V. Ex. que o 
mande publicar como parte integrante do meu discurso. 
(Muito bemj muito bem.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR... DEPUTADO 
LEMGRUBER FILHO 

"A JNTERV:ENTORlA E.M FACE DO PROCESSO ELEITORAL" 

Em face da proximidade das eleições para a constitui
çtlo das futuras aSSI~I.lthléas politicas, o Sr . Interventor Fe
dex-al manda que, em s(•u nome, reafnrmemos, official e pu
blicamente, que O seu governo, até o ultimo dias de sua in
VI:'Stidura, exercerá toda influencia de que dispõe pnra as
;:egurar, no territor,io dP sua jurisdicçã.o, a liberdade e lim
r•eza do processo eteilcral, pondo e mantendo á disposição 
da respectiva Justiça todos os elem~ntos necessarios á con
st>cução desse fim . 

Em outras opportunidades, fez e cumpriu S. Ex. iden
tlcas manifestações do mesmo e patriotico proposito. E, 
nP.ste instante, . pareceu-lhe ser seu dever, reconfortar os 
.<:idadãos flummenses 11a certeza de que a vontade popular, 
'!mico apoio verdad<>H'O. á Jegitim;dade e estabilidade das 
institui~õe.s democratJ~.as, continuará. cl!rcada de todas a3 
garantias reaes, pnr:t que possa ex[lresl:ar-sc tranquilla
mente, tanto na phase do alistamento eleitoral e propagan
da política,. cc.mo no momento. decisivo e importante das 
urnas . . 

. o Chefe do Estado. assim inspirado pelos mesmos prin
cipias que lhe .norteiam o governo, desde que assumiu · o 
P<>der, continuará ne:;~e mandato revolucionaria, em nome 
e para bem da cornMunidade fluminense, até que, na nova 
jornada democratica, a. e:'>:emplo do que se deu no 'pleito de 
3 de maio de 1933, surja, dentro dos processos normaes e 
~alutares da política c do systema realmente rcpresentati
VCt, a futura representEção legislativa, í actor preponderante 

. .,ll05 trabalhos direcliyo~ dós governos naci.onal e estadual. 
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E, nessa etapa. de indisfarQavel transeendencia para a 
vida :futura da. Nação Brasileira, dentro do tertitorio de 
sua jurisdicção e na medida de suas forcas, contando, para 
esse fim, com as faccões e os partidos pOlitlCOs - que co.tr. 
ella mantém soiidal"ieciade de odgem ideologica, como os 
q:J.e representam tendencias antagonicas, mas que põem em 
sua actividadtJ o des8jo permanente de servir aos interesses 
geraes - a lntervent:>ria Fluminense, mais do que dantes, 
se sente agora no dever de da1' ao püvo as mesmas seguran
ças que o estimularam para o pleito de 3 de maio de 19~3. 

Para conseguil-o, entretanto, não póde dispensar a a.JU
oa da comprehensáo e da fé cívica deste mesmo Povo, cujo 
voto deve ser pronunciado sem nenhum facto, nem mesmo 
tentativas, consigam fraudar ou cohihir sua orientação po
litica ~ não pó de re~mar, e exige mesmo, a eollaooraçãQ 
a~tiva e desiuteressad~. de todos aquelles que, investidos de 
funccões pubhcas, ~assam ou devam, em actos de ot:ficio, 
actuar no me~roo s.::ntido de dar ao eleítorad<l essa estimu
lante sensação de liberdade na propaganda e de indepen
denoia nas umas. 

A contenãa -politic:\, em cuja phase preparatoria, de 
agitação intensa, já nos achamos, encontra, pois, o Chefe 
do Estado em perfeL~a coherencia. com suas attitudes e de
claracões anteriores e na mesma situação, frente a(}s par
Lidos politicos, em condições de equabHidade taes que lhe 
:perDliL~eDl garantir aos seus concidadãos o respeito á. llher
dade eleitoral, como uma conquista da ReVõlucãO, oonse
g'J.ida .contra o que se co~ecia pelo nome de machína 

· montada pelos governos, e ·que outra coisa não era senão a 
legião de funecíona:.-w;;, autoridades e empregados, sobre os 
quaes se impunha a vontade dos chefes de repartições, re
nectindo a dos :poliLicas dominantes. 

Estas palavras, ditas unicamente para. significar que 
· a oríentacão do actual Chefe do Estado é radicalmente con
traria ã intromissão do Governo em lides dessa natureza, 
devem valer, especialmente, para serem lidas e meditadas 
pelos dignos funccion~rios autoridades e empregados do 
publico serviço, servindo-lhes de estimulo á. melhor oon-

. oucta no desempenho de suas funcções, e de enthusiasmo a 
todos os cidadãos fluminenses, que ora se preparam. para 
a conquista da poder, através o su:ffragio li~e. bem inspi
rado e secreto . 

· Em oonc<trsão e, eoma oonsequeneia de sua unica e l&
gitima Iinallàade politica, o Governo, acatando os· princi
lllOS basicos do sy;otema eleitoral vigente, prestigiará, ,.e 
~ntegra, a. jmisdiccã•.> da especial magistratura. da justiça 
eleitoral, instttuida pela Revolução. 

EsLa, a profissão de fé do Governo do Exmo. Sr. com
mandanLe A.ry Parreiras, pela liberdade e pureza do future> 
pleito eleitora: • 

.Esta, .a palavra de ordem do, Exmo. Sr. Interventor 
li'ederal, que aeve sel' respeitada e cumprida por .todos os 
)$ervidores do Estado, na medida de sua.s a.Uríbuieões e den-
tro da respect1va jUl'ISdiccão. . 

Ruv Buarqu.e de IV a:areth., Secretario do Internar· e 
Justica." 

4 

· O Sr. Presidentê ...... A nova Call:lat•a dos Deputados -está 
·~em· Reg1roento. Occupo a · Pl'eSideneia ~tn '\'irtude· da· 11.pp1"0• 
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vacão de uma Indicação apresentada, na sessiío de ante-hon
tem, pelo Sr. Deputado Fabio Sodré, e que é a seguinte: 

INDICAÇÃO 

A Garoara dos Deputados .adopta como seu Regimen~o 
o da antiga Garoara dos Deputados, nomeando o seu Presr
(~ente, uma conimissão para rever o mesmo Regimento, 
adaptando-o á nova Constituição. 

Sala das Sessões, 21. de Julho de 1.934. - Fabia Sodré. 
Assim. o que me cabe, neste instante, é pôr em debate a 

indicação do Sr. Deputado Fabio Sodré. 
Êstá em discussão a Indicação. 

O Sr. Renriqne Dodsworth (Pela ordem) - Sr. Presi
dente, pedir_ia se fizesse menção de que se trata da lei in4 

terna que vigorou até i 930, visto como não se e:xplica qual 
dos Regimentos anteriores deveria ser o adaptado provisoria
mente pela actual Camara dos Deputados. 

0' SR. PRESIDENTE - Parece que a Indicação se refere. 
preaisamente, ao ultimo Regimento, até porque os antel'io
res deixaram de existir, revogados pelo ultimo, 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - lo;so, porém, ahi 
não está explicito, razão por que suggeri se esclarecesse Q 
:vonto. 

O Sr. Acurcio Torres - Peço a. pala.vrs. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre 
De1mtado. 

O Sr. Acurcio Torres (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
desejo lembrar que o Sr. Deputado Fabio Sodré pediu a 
nomeação de uma Commissão para elaborar o Regimento. · 

Não sei, justamente por falta. de Regimento, si me é fa
cultado apresentar emenda á Indicação, emenda no sentido 
de que aquella Commissão fosse a de Policia, a ser eleita. 

O SR. JoÃo VILLASBOAB - A Commissão de Policia tem· 
essa competencia pelo Regimento da antiga Camara dos 
Deputados que vamos adaptar. 

O SR. ACURCIO TORRES- Pelo Regimento da Garoara 
dos Deputados que o Sr. Fabio Sodré solicita seja posto em 
,. igor provisoriamente, a competencia para organização da. 
lei interna da Camara, sua reforma ou alteração, é da Com· 
missão de Policia. 

O SR. PRESIDENTE- V. Ex. poderã apresentar a emen
da que quizer. contanto que esteja, nos termos da Constitui
ção, de accôrdo com a emenda da Indicação. 

O SR. ACURCIO TORRES- Desisto da. apresentação da . 
emenda. Sr. Presidente. 

O . Sa. PRESIDENTE - Continua em debate a Indicação 
apresentada pelo Sr. Deputado Fabio Sodré. 

Mais nenhum Sr. Deputado pedindo a palavra, encer
rarei a discussão. (Pausa) • 

Está encerrada. 
A lista de presen~a accusa, neste instante, o compar~l-.: 

mento de 132 Srs. DeputaP,os, numero bastante para votaoao, 
C. D. - 3 
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Submetfo;assim, ao voto da' Assembléa a indicação apre• 
Mniada pelo Sr. Fabio Sodré. 

Os Srs. Deputados que approvam a Indicacão queiram 
levantar-se. (Pausa) • Approvada; 
_ . De accôrdo com a. Indicação, que acaba de ser. approvada, 

vou nomear a oommissão que deve rever o Regimento da 
antiga Camara dos Deputados, adaptando-o á nôva Consti
tui~âo. Ficará composta dos Srs. Deputados Fabio Sodré, 
B.e~rique_ Podsworth, Asçanio Tubino. Cul).ha Mello, :Moraes 
Andrade, Abelardo Marinho e Clemente Marianni. 

Peco á Commissão nomeada que seja expedita nos seus 
i.rabaihos. 

5 

O Sr. M.ozai-t Lago _.:_Peço _a palavra, pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra. pela ordem, o nobre 
Deputado. · · · 

. O Sr. Mozart Lago (Pel,a ordem) - Sr.· Presidente, 
segundo me cousta, V. Ex. já recebeu diversos pedidos de 
r-enuncia, ontre os quaes os dos Srs.. Fernando Magalhães, 
LeVY Carneiro e Leitão da Cunha. Na Casa já se encontra 
pte~ente o Sr. Manoel Reis, que, roe parece, é o substituto 
do· representante fluminense resignatario. Assim, peco a 
V. Ex:. designar uma commissão para recebei-o e empos
sal-o, remettendo, bem assim, as neceesarias convocações 
ao!'l demais supplentes - Sr. Julio Perissé, substituto do 
Dr ~ Leyy Carneiro, e Sr. Adolpho Bergamini do Sr. Leitão 
da Cunha. (Muito bem.) 

o· Sr. Presidente- A renuncia dÓ Sr. Levi Carneiro, de 
posse da Mesa, determinou que eu telegraphasse, já, ao sup-
plente Sr. Julio Perissé. ( 

Como, segundo acabo de ser informado, o Sr. Manoel 
R.eis, que é o supplenúi do Deputa.do Fernando Magalhães. 
da legenda do Partido Popular Radical, se encontra na. Casa, 
eonvido os Srs. 3° e 40 Secretarios para introduzil-o no 
~ecinto, afim de prestar o compromisso regimental. 

Comparece S. Ex:., acompanhado da respecti
va Commissão e, junto á Mes.a, presta o compro
misso regimental tomando .assento, em seguida. 

6_ 

O Sr. Daniel de Carvalho -Peço a palavra, pela ordem. 

O· Sr. Presidente - Tem. a palavra, pela ordem, o nobre 
Députa:do. · 

' ' O ·Sr. -Daniel · de Carvalho (Pela ordem) - Sr. Pre-
s'idente, lamento_ que,- da ·primeira vez em que venho fallar á 
Camara dos Deputados, transformada em Assembléa Cons
fituinte; o tenha de fazer para dar conhecimento a V, Ex:. e 
á Casa de que comecaram, em Minas Geraes, as violen
cias ~outra os cid~dãos (_llle, suppondo nos acharmos já no 

regime constitucional, se movimêntam e se inte-resí;am 1lélo-
alistámento para o pro:x:imo pleito; · 
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Assim é que recebo de Viçosa, terra do inclyto brasileiro 
Sr. Dr. Arthur Bernardes, communicacão de que o~ nossos 
correligionarios Srs . . Manoel Cevilho Alvinbão e Francisco 
ROdrigues Lanna, pelo mot.ivo unico de estarem incumbidos. 
do alistamento, em Coimbra, como representantes do Parttdo 
Republicano Mineiro, acabam de ser presos naquella loca
lidade. 

Sr. Presidente, o nosso silencio em relação ao procedi
mento que tiveram as autoridades do Estado de Minas Ge
raes. durarite o período discricionario, na preparação do 
pleito de 3 de Maio, deu lugar a quê se pensasse - e sé 
viesse dizer- que e-sse pleito correu alli em plena liberdade. 

Foram, entretanto, innumeras as violencias · praticada:,, 
incontaveis os .abusos commettidos. Não se deu uma eleição 
livre em Minas Geraes. . 

i · Pleitos livres houve, no meu Estado, mas no regime an..; 
terior, na Republica Velha, tão malsinada. Memoraveis fo
ram aquei!es em que se apresentaram candidatos á suprema 
Presidencia Ruy Barbosa e Hermes da Fonseca, quando na 
direcção do Estado Wenceslau Braz, que passou a governança 
ao Dr. Prado Lopes, Presidente da Camara dos Deputados. 

Então, podiam os votos dos meus conterraneos ~er devida-
mente apurados. O mesmo não aconteceu, porém, a 3 de 
Maiô. Estavamos no regime discricionario, 

Agora que se reinaugura o período constitucional, quan
do todas as esperanças se voltam para o Estatuto Fundamen
tal da Republica chegam-nos essas noticias, que constituem 
flagrante violaoão da Lei Magna, que acabamos de votar. 

Deixo, aqui, consignado o meu protesto, e íaco um ap
pelo ao velho liberal - velho não pela edade, mas pelos 
serviços em pr6l da democracia em nossa terra - para que 
seja v primeiro a levantar sua censura pelo acto que denun
cio, Tornam-se necessarias providencias para que cessem as 
compressões, de modo a que Minas Geraes possa dar exem
plo do eserupulo que põe em que seja absolutamente ·livre 
o Drimeiro pleito que se realiza no Estado, após a vigencia 

· da nova Constituição. (Muito bem!) 

7 

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou le
vantar a sessão, designando para a de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Eleição do Presidente e dos 1° e 2° Vice-Presidentes. 
(Mesa). 

Levanta-se a sessão ás i4 horas e 55 minutos. 

8 

Commissão de Reforma do Regimento 

ACTA DA ~ • REUNIÃO, EM 23 DE JULHO DE 1934 

Presentes os Srs. Fabio Sodré, Abelardo Marinho, Hen
rique Dodsworth, Ascanio Tubino, Cunha Mello e Clemente 
Mariani, r-euniu-se, hontem. ás 15 e meia horas, na sala da 
Commissão de Financas, a Commissão de Reforma d:J Re
gimento, hoje nomeada pelo Sr. Presidente da Camara dos 
Deputados. 

Deixou de comparecer o Sr. Moraes Andrade, 
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P(lr P,I"O_POS~a <)~ s~! :Hellf~q~e ])odswo~tb,; foraxq accla
mados Pres1dente e : V.1~-.P.restdente, respectlVament-e, os: 
Srs. Fabio Sodré . e-Asc.S:riio TU.bino •. · · · · · · · · ' 
· · o· sr ~- Púisid"ente · desígno1l pai·a Relator o Sr. Clexnente 
Mariani. . · .. : . . .·· ·· · · · · . . 

· A· Commissão trocou idéas sobre a. norma de trabalho a · 
seguir. Foram propostoS: dois methcidos: um, para que ro·ss~· 
organizado um Regimento provisorio, para reger a Camara · 
nesta phase especial; outro, pru:a ·a elaboracão de um Regi- . 
mento definitivo, com a especificação, nas Disposições 'l'rari...., : 
sUarias. das funcções do S.enado, que a Cama:ra exercerá 
cuinulativaroexite. ··o· debate da · materia · ficóu ' adiado, afim 
d·e @é o ·sr: Relator apresente ó · seu estudo sobre o· a·s-· 
swripto, ·n.a reunião de amanhã.· · . 

Nada mais havendo a · tratar, o Sr. Presidente eneerrou 
a reunião e convocou outra para amarihã, 24 de Julho, ás 14. e meia" horas: . . . . . . . . . . 

' 
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aa Sessão,~ 24 de Julho de 1934 (1) 

Presidencia dos Srs. Antonio. Carlos, Presidente; Clementino 
Lisbôa, 3• Secretariá e Thoma.Z Lobo, i• Secretario 

A's H -horas, comparecem os· Srs. : 

- Antonio Carlos, Pacheco de Oliveira, Thomaz LobO, Cle
mentino Lisbôa, Waldemar Motta, Alvaro Maia, Mario Caiado, 
Cunha Mello, Alfredo da Matta, Abel Chei'mont, Mario Cher
mont, Veiga Cabral, Leandro Pinheiro, Joaquim Magalhães, 
Lino Mashado,, Costa Fernandes, Carlos Reis, Adolpbo Soares, 
Godofredo Vianna, .Agenor Monte, Hugo Napoleão, Luiz Su
cupira, Waldemar Falcão, Leão Sampaio, Pontes Vieirà, 
Jehovah Motta; Xavier de Oliveira, Silva Leal, Kergiualdo 
Cavalcanti, Alberto Roselli, Velloso Borges, Herectiano Ze
naide, Pereira Lyra, Arruda Falcão, Arnaldo Bastos, José Sá, 
Simões Barbosa, Humberto Moura, Valente de Lima, Guedes 
Nogueira, Rodrigues Daria, Deodato Maia, J. J. Seabra, 
:Prisco Paraíso, Arlindo Leoni, Medeiros Netto, Arthur Neiva, 
'Edgard Sanches, Leoncio Galrão, Homero Pires, Aloysio Filho, 
Arnold Silva, Carlos Lindenberg, Henrique Dodsworth, Ama
·ral Peixoto, Sampaio Corrêa, Pereira ·carneiro; João Gui
marães, Cesar Tinoco, Alipio Costallat, Gwyer de Azevedo, 
Fabio Sodré, Buarqúe Nazareth, Manoel Reis, Pedro Aleixo, 
Gabriel Passos, Augusto Viega.s, Matta. Machado, José Alk
mim, Vieira Marques, Clemente Medrado, Raul Sá, Simão 
da Cunha, Aleixo Paraguassú, Waldomiro Magalhães, Celso 
Machado, Jacques Montandon, Anthero Botelho, João Alves, 
Lacerda Werneck, Nero de Macedo, Generoso Ponce, João 
Villasbôas, Alfredo Pacheco, Francisco Villanova, Plinio 
Tourinho, Antonio Jorge, Nereu Ramos, Aarão Rebello, 
Carlos Gomes, Simões Lopes, Carlos Maximiliano, Frederico 
"rolfenbuttel, João Simplicio, Demetrio Xavier, .Victor Rus
somano, Ascanio Tubino, Fanfa Ribas, Gaspar Saldanha, Acyr 
Medeiros, Ferreira Netto, Antonio Rodrigues, Waldemar Rei
kdal, Francisco Moura, Antonio Pennafort, Sebastião de Oli
veira, João Vitaca, Alberto Surek, Guilherme Plaster, Edmar 
Carvalho, Mario Manhães, Ricardo Machado, Euvaldo ~od1, 
Mario Ramos, Gastão de Brito, Teixeira Leite, Pinheiro Lima, 
Abelardo Marinho, Moraes Paiva. (119) 

(1) Nesta data reuniu-se a Com.missão de Refcrm3. do 
Regimento . 
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O Sr. Presidente - A lista de presença acouaa o eompa

Teeimento de H9 Srs. Deputados. 

Está aberta a sessão. 

O Sr. Waldemar Motta ( 4" Secretari:J, .,e,"Vinrh d~ ~), 
procede á leitura da Aeta da sessão antecedente, ·a qual ê, 
sem observações, a.pprovada . ·· 

I 

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

O Sr. Thomaz 'Ío1io -(1° Se~etai-io) procede á leltl1ra do 
seguinte 

Officios : 

Do Sr. Rodrigues Moreira, de f 7 do cot•l'ente, r.os se
guinte~ termos : 

"Sala da Asse~bléa !'fac.ional, aos i7 de Julho de 1934. 
Ao Exmo. Sr . Dr. Antonio Carlos Ribeiro de Andrada. 

M. D. Presid~nte da Assembléa. 
Tem este P<lr !im communicar a V; Ex. que, nesta data, 

renuncio o mandato de representante á Assembléo. Nacional 
pelo Estado do Maranhão. 

Aproveito o ensejo para apresentar a V. Ex. oa meus 
·protestos dê alto apreco e distineta consideração. 

Saudacõea. - Trauahú Rodrigues Moreira". 
- Inteirada. 

"Sr. Presidente - Devido ao meu estado de saude, na 
sessão de hontem - tanto que me foi permittido dar o meu 
voto para Presid~nte da Republica antecipadamente á ordem 
da chamada - devido a essa circumstan~ia, Sr. Presidente, 
não me foi dado o prazer de justificar com alsumas pai~ 
vras o regilzijo muito especial do Estado de Goyaz, em !aoe 
das merecidas homen·agens que foram preatadas ao Sr. An
tonio Carlos, eminente chefe da Allianca· _Liberal e eminen
tissimo Presidente desta Assembléa. -.::_>· 

Sr. Presidente. Nenhuma das unidades da FedPracllo 
tenha, talvez razões de reconhecimento tão sinceras, quanto · 
fundamentaes, como o Estado · que represento, para signifi
car de modo bem expressivo o seu enthusiasm~ e a sua leal 
participação nessa justa consagração, ou melhor, nessa 
apotheose tão elevada no seu sentido, quanto emocionante 

· ~o delil'io de sua vibracão civica, levantada neste recinto 
em honra da figura magestosa, inconfundível do grande An· 
drada. · 

Em verdade, Sr. Presidente, o Sr. Antonio CarlC3, es· 
tadista de . glot'íosas tradições, de uma estirpe das mais H
lustres na historia politica de nossa nacionalidade, affirmou, 
symbolizou mesmo, na presideneia de nossos trabalhos, com 
rara eleganeía moral, com admiravel e incorruptível sere
~dade de animo, as. altas, brilhantes e fascinadoras quali
dades racíaes de sua personalidade nem só de estn.dista, mas 
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.·de: parlamentar de inipeccavel linhagem, deixando por ·isso 
, mesmo no espiri.to e na consciencia. de todos nós o conceito 
mais elevado da sua cultura cívica e de sua mentalidade .ju~ 
ridica. · · 

Peç·o, pois, Sr. Presidente, que nos Annaes da Consti
tuinte se consignem as homenagens do Estado de Goyaz, ao 
seu preclaro Presidente·, Dr. Antonio Carlos. 

Saia das Sessões, 18 de Julho de 1.934. - Mario 
Caiado." 

. 3 

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

Em consequencia tia 1·enuncia que- acaba de SE'r lida, elo 
· sr·. Deputado Trahyaú Rodrig-ue~ Moreira, vou mandar fa
"Zer; para os n~vidos fi!!s, a respectiYa communicar:ão ao se
·nhor· Raymundo Fraz5o Cantanheda, que é o supplcnte da 
legenda pela qual foi eleito c DePutado resignatario. 

Encontrando-se na Casa o Sr. Thiers Perissé. ~upplen
. te· do Deputado resignatario Sr. Levi Carneiro, convido os 
Srs. ·so e .;c Secretarias a acompanharem S. Ex. até á Mesa 
afim de prestar o compromisso regimental. 

Comparece S. Ex .. acomoanhado da respe
ctiva commissão e. junto á Mesa, presta o com
promisso regimental, tomando assento, em se

. guida. 

4 

O Sr. Anthero :Botelho (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
o nosso collega. Sr. Ribeiro Junqueira, tem deixado de com
parecer ás sessões por motivo de molestia, 

.O Sr. Presidente- A Camara fica inteirada. 

Tem a palavra o Sr. Vasco de Toledo. primeiro orador 
inscripto. (Pausa.) 

Não está .presente . 

5 

O Sr. Henrique Dodsworth (Pela ordem) requer e obtem 
permissão para falar da bancada. 

O Sr. Henrique Dodsworth - Sr. Presidente, solicitaria 
de V. Ex. a gentileza de fazer remetter-me um e:x:emolar da 
Constituição, de que necessitarei no ·decorrer da minha ora
ção. (Pausa. O orador é attendid~.) 

Sr. Presidente, o Instituto da Ordem dos .Advogados 
Brasileiros ha poucos dias teve opportunidade de approvar
uma Indicação que lhe foi apresentada. pelo Sr. 'Maviael do 
Prado e qúe diz respeito á situacão em que se encontram, 
em face da· promulgação da Carta Magna, os Interventores 
nos Estados . 

Essa situacão, é, na realidade. interessante, e eu me per
mittirei a leitura, na integra, do trabalho unanimemente 
approvado pelo referido Instituto nara, em seguida, mostrat• 
as consequencias que dessa situacão advem Dara o Districtu 
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Federal, que, eomo V. Ex. sabe. foi destruido~ no periorJo 
.revolucionario, pela adzninistracão do aetual Interventor, 
.S~. Dr. Pedro Ernesto. 

. A, Indicação a que aUuda está coneebida nos seguintes 
termos: · · · · ·. · - . 

"Constitucionalizado o Paiz pela Carta Poiitiea do 
15 de Julho· cessaram, automaticamente, todos os po
deres de facto instituídos pela Revoruoão. 

A constitucionalizacão não se pode entender re~ 
stricta á orbita fede~al. Ella attinge igUalmente, 
a esphera dos poderes estaduaes e municipaes, porqu& 
seria o ultimo dos absurdos a persisteneia de poder~ 
de :facto, nos Estados e nos Municípios, dentro da Fe
d~ração ooustitucionalizada.. . 

E se assim é, os interventores estaduaes já não 
eriatem, já não têm funccão, já não podem ser manti
dos nos postos que continuam, nada obstante, oc-
cupando. . 

A Constituicão estabeleceu. no art. 3° das suas 
Disposições Transitarias, aue, noventa dias após a sua 
promulgação "realizar-se-ão as eleicões dos membros 
da Cama-ra dos Deputados e das Assembléas Consti
tuintes dos Estados. Uma vez iuauguradas, estas ulti
mas passarão a eleger os governadores e os represen
tantes dos Estados uo Senado Federal. a empossar 
aque:lles e a elaborar, nó PT-azo ma:x:imo de quatro me
zes, as respectivas Constituicões, transformando-se, a 
seguir, em Assembléas ordinarias; providenciando, 
desde logo, pnra que seja attendida ~ representacão 
das profissões". 

Mas até que as eleícões se realizem e se opere 
a posse dos · governadores estaduaes - quem deve as-
sumir o governo? . . . . 

Os antigos interventores? Eviçl~ntemente não, 
porque a Constituição não conhece essa autoridade_ 

Novos interventores. nomeados pelo Presidente da 
.Republiea? Tanibem não os pode nomear, senão O()'> 
casos do art. 12, que -assim dispõe: 

"A União intervirá em n~gocios -peculiares ao~ 
Estados, salvo: 

I, :para manter a Integridade nacional: 
II, para. repellir invasão estrangeira ou de um 

Estado em outro; · 
UI, para pôr termo á guerra civil; 
IV, para garantir o livre exercício de qualquel:' 

dos poderes publicos estaduaes; 
V, para assegurar a obser.vancia. de qualquer dos 

princípios constitucionaes especificados nas letras A 
e H do art. 7° n. I, e a execucão das leis federaes; 

VI, para reorganizar as finanças do Estado QUe. 
sem motivo de forca, susoender, por mais de dois 
~.ri:mos· consecutivos da sua divida fundada; 

VII, para a execucão de ordens, decisões dos .iui~ 
zes e tribunaes federaes." 

. Es taes condicões. só aos o residentes dos Superio
res Tribunaes ·de Justica dos Estados compete assumir 
os respectivos governos estaduaes . São as unicas au
toridades legitimamente constituidas no. momento, 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 07/10/2015 15:20+ Pág ina 5 de 18 

·como substitutas eventuaes dos governadores, da mes-
' ma: sorte. que o presidente da Côrte Suprema (art. 52. 

§ so) é subatituto eventual do Presidente da Repu
blica. 

Embora as Constituicões Estaduaes não tenham · 
ainda sido elaboradas serão, forcosamente, decalcadas 
no PacLo Federal. E, pelo espirito do artigo 70 lettra 
"C" desse Paclo, ao.:; p!'esidente dos .1'ribunaes Esta
doaes terá que ser dada tal funcção, desde já "Pre
existente. É, assim, um caso de "indiscutivel liquide·z: 

Na espbera federal, é certo que o Chefe do Go
verno Provisorio continuou, sem embargo da consti
ciimalização, a exercer as funccões de Presidente da 
Republica. Mas, isso correu em vista de resolucão 
expressa da A:.s&mbléa Nacional, nestes termos: 

"Exercerá as funccões de Presidente da Repu
blica, até á posse do Presidente eleito, o aetual Che
fe do Governo Provisorio, assumindo o cargo, na sua 
falta ou impeârmento, o Presidente da Assexnbléa 
Nacional." 

Ora, se fosse intuito da Constituinte a perma
nencia dos ax-interven.tores nos · governos, com as 
funcções dos governadores, até á promulgação das 

·, Constituições Estadoaes, teria ella baixado uma 
resolução a re,;peito, como o fez em relação ao Chef~ 
do Governo. Na mesma resolução, aliás, caberia per
feitamente a resalva, se fosse desejo da Assembléa 
fazel-a. Desde que não o fez é que não tinha te.l in
tenção. 

De sorte que a permanencia dos ex-interventores 
nos seus postos vem criar uma anomalia no systema 
constHueíonal VJgente, uma usurpação de funccões 
em estado anarchico, um desrespeito á.· Constituição 
promu:gada. 

Submetlo, dest'arte, o caso ao exame do Insti
tuto, vigia desve~ado da legalidade e da ordem jurí
dica, para que elle se dirija ao Presidente da Repu
blica, exhortando-o a não iniciar o seu periodo com 
tão grave desrespeito á nova Constituicão, em cuja 
obediencia deve mandar dar posse imediata aos Pre-

. sidentes dos Tr·jbunaes dos Estados nos cargos de 
Governadores i~terinos. " 

Devo relembrar, subsidiar'iamente, a Indicacão formu
lads. pelo illustre Deputado Sr. Fabio Sodré, indicaoão que 
deixou de ser approvada pela Assembléa Constituinte, mas 
na qual estava previsto o caso dos Interventores nos Esta
dos, em face da. promulgação do novo texto constitucional. 

A Assembléa Natliona.l Constituinte não adaptou o alvi
tre suggerido pelo Hlustre Deputado fluminense, deixando 
qne se mantivesse a sitllação anomala em que nos encontl'a
mos, e deante da qual, de accôrdo com a Constituioão, não 
têm investidu;oa legal os Interventores. Ademais, ao Pre
sidente da Republica rão é permittido renomear esses In
-terventores, nos termo~ constitucionaes, porque nenhum 
dos casos de m~l>:rvenijão nella previstos se enquadram na 
hypothese que estou debatendo neste instante. 

A substituição alvitrada na indicação apresentada e 
approvada no Instituto 'da Ordem dos Advogados é por ana-
·logia.. . · 
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-o· Sa. ABELARDO MARINHO·- E 'por antecipação. 
· .·o· SR. HENRIQUE DODSWORTH - . . . . desde que a 

· Assembiéa não providel'lciou de accôrdo com a formula sug-
. e~rida pelo Sr. Deputado Fabio Sodré. · 

0 SR. ABELARDO MARINHO ~ A Assembléa julgou des• 
· necessaría qualquer m~dida nesse sentido. i' 

O SR. A.LOY.sro Fn.:a:o - A verdade é que os Estados 
. 'e!;tão sem go:verno. 

O SR. ABELARDo MARlNllO - A situação é inemedia
vel, porque não ha na Constituição qualquer medida, pre
vendo o. caso . 

O SR. T:IENRIQ'CE DODSWORTR -·Essas considera
cões preliminares; Sr. Presidente, eu as fiz porque a omis
s-ão do trabalho da Assembléa. veio felizmente pôr em che
que a autoridade administrativa do actual Interventor do 
Distrieto Federal, para cujos actos, em meu nome pessoal, 
chamo a attencão do Sr. Presidente da Republica, que não 
póde inaugurar o seu governo displicente· dos deveres do 
t:argo, sem a';lurar, realmente; como lhe incumbe, em nome 
àos bons princípios, e em defesa da suà administracã.o, ós 
~ctos irregularissimo.: que vem sendo reiteradamente prati
cados na Prefeitura. pelo Interventor Pedro Ernesto. Vou 
citar alguns uesses actos para. que a Camara se edifique 
·com n. oircumstancia de haver após quatro a.llllos de perio
do revoiucionario, um administrador a ser tral1sferido para 
o qundro legal, agora instituído, e que tenha devasladOo e 
destruido a cidade, êxcjusivamenle em proveito de sua po
lítica pessoal. chefe ostensivo que é, hoje, do Partido Au
tononli~ta, como o ser(.. amanhã, segundo apregoam os seus 
mais graduadoe repr<:sentantes, caso o Partido venha a ada
ptar outra denomina~.ã.o. 

O Sr. Pr-esidente da Republica não póde continuar in
differente á •.r1da do Districto Federal, onde todas activida
des, desde as que são exercidas pelas classes pobres, con
vergem para su~tentat' a po!Uica pessoal do Interventor ca
rioca. 

A capital da R~publica está. sobrecarregada como nun
ca de compromisz;os· c!e LDda -a ordem, em virtude da poli
hca praticad3 pelo 81·. Pedro Ernesto, que fez, da críacão 
de cargos na nlta hierarchia do funccionalismo municipal 
a onerosa recompens~ de deàicacões partióarias, ~:xc!uindo 
.o crHerio G.e selecclonamento pela competencia ou idonei
dade para nelles inveslir os nomeados. 

Para se provar que o objectivo das nomeações por Sua. 
Ex. feitas, e que innundam o noticiaria officíal, decorrentes 
de reformas que se succedem, e renovam na publicação para 
serem corrigidas omissões de novos cargos que ahi são crea
dos, obedece, não aos imperativos da necessidade dos serviços 
mas aos do criterio politico-parlid.ario, basta lêr o nome dos 
favorecidos, quasi todos militantes na pOlitica do D~stricto, 
e_ muitos delles assignadalos por um tal enthusiasmu pelas 
VIrtudes de todos os Prefeitos, que não he~itaram em se alliar 
ao alto representante do governo dietaaorial, na Interventoria 
carioca, sahidos. recentemente, embora, do ~onvés d0 Pedro I, 
onde estiveram presos. 

É doioroso e triste. senão mesmo revoltante, que se 
!~ponha ao povo da capital de um pai.z sacrifi~ios moneta
rlos que excedem á possibilidade dos seus recursos, na gl'an-
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de .. maioria- dos .. casos, fixados na justa medida, para 5atisfa-
. ção da:; . condições indispensaveis. á vida. afim de que delle . 
beneficiem c.om empregos fartamente remunerados quantos. - · 
f>~m profissão nem actividade utH conhecida, alardeiam 
prestígios considerados necessarios á poliitca do interventor 
carioca. 

O SR.. AM.o\IUL PEIXOTo - Por que V. Ex. não faz uma 
ãnalyse · da si ~uacão · financeira da Prefeitura? Chegaria á 
conclusão· seguinte : o funccionahsmo todo pago. a amorti
Laçã'o das dividas em · dia. e um saldo, depositado no Banco 
do -Brasil, de 22 de mil contos. . . 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Já fiz essa analyse, 
e o leader do Partido Autonomista se comprometteu a apre
séntar dados elucidativos e não os trou.'{e. Isso tud.), aliás, 
será apurado. Peca V. Ex., por um requerimento de infor
mações ao Governo, a conl.a corrente da Prefeitura com o 

_;B~nco do Brasil e vamos, realmente .. verificar qual a situa
_l(ão dolorosa em · que se enc.ontra a administração mtini
eipal. 

' · O Sn.. AMARAL PEIXOTo - Não tenho duvida. Vou apre
l>entàr um requerimento de informações, neste instante. 
para que a Assembléa verifique que é esplendida a actual 
~Uuação financei.ra . da Prefeitura. 

O SR •. HENRIQUE DODSWORTH .-Em 13 de Janeiro 
Jo corrente anno, o Boletim Commercial do Monitor Mer
cantil consignava. 0. seguinte: 

"O orçamento da Prefeitura para 1934 majorou 
sensivelmente varios impostos, além de ter criado novos 
como o mstituido sobre a circulação da riqueza movel 
e a taxa de· 1 % sobre os pagamentos realizados ao 
erario municipal. As reduções, bem poucas, aliás, 
feitas aqui e alli, são insignificantes e não attenuam 
as difficuldades qae o fisco ao Districto Federal vem 
creando ás clas"es productoras e a todos os contri
buintes em geral. Damos a seguir uma rapida syno
pse dos tributos agora augmentados: 1°, no predial, 
o das casas alugadas com mobilia - pela incidancia 
do imposto sobre o total da renda; 2°, commercio am
bulante, o augmento de alguns mil réis em cada li
eença; 3°, vehiculos terrestres, idem, idem; 4°. im
posto de licença súbre o commercio fixo, indllslria e 
localização: a) os açougues que. em certos casos, pa
garão mais de 200 o/o ; b ) as casas de penhor, ~m mais 
dP. 50 % - aunndo cobrarem juros superiores a 2 o/o 
ao mez (e são todas) ; c) todos os cttntribuintcs do 
imposto, quando negociem em mais de ·uma cspecie, 
em 2 % sobre o total da Iicenca, para cada negocio 
addicionado, senQo o minimo do imposto - :50$000; 
d) registro de conhecimento do imposto, na delegacia, 
10$000; so. afferição, 20 % de augmento geral; 6°, 
transmissão de propriedade, . elevação para 2 % da. 
taxa de i % na arrematação de bens moveis em lei
lão ou hasta publica; 7°, annuncios. 20 o/o; collocação 
de toldos, de 50 % a 400 %, conforme a zona -
exibição de todos, 20 %; collocacão de bambinelas nas 
abas das marquizes. 20 o/o; 8°. matança de gado em 
matadouro particular, de 2$000 para 2$500, ilOr ca
beça; go, vehiculos ou receptaculos para condução de 

. carnes e miúdos, vistoria, · i0$000; iOO, con:;mercio, 
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localização nos pequelio,s mercados; av~ .dé aiünimta;,. 
ção. de iSQ' para 200$; leit.e de ' iBO$ wa·2~S: 
verduras e fructas nacionaes, de· 150$ para: 200$; 
cer.eaes, de 700$ para 809$; 11°, lnspectoMa :!a Vete-
rinaria, ·diversas taxas novas instituídas pelo decreto 
ha d]as :publicado". 

Facil é . demonstrar-se, agora, a razão de ser de tão 
. gspantoso accrescimo nas tdhutações pagas á Prefeitura. 
:Bastará para isso, examinar-se o Quaoro comparativo la 
progressão de despezas, sómente na verba - Pessoal ._ da 
f'refeitura. exhibido, sem contestação,_ da tribuna da Assem
. bléa Consti ~uinte; . : · 

O SR. AMARAL PEIXoTo-'-- Sem· contestação, não apoiado. 
·Eti crítíquei a maneira por que V. Ex. fez a cómparaçã.o do 
,augmento de vencimentos. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Foi eontestadà a 
-pâi'te relativa ás declaracões resultantes, da comparação, mas 
não podia ser contestado o quadro comparativo da progres
·são das dE'!spesas com à verba pessoal, porque este qnadro 
.foi extrahido de documentos officiaes, com as datas da re
·ápéctiva publicacão. 

0 SR. AMARAL PEIXOTO - Não seria possiyel contestar 
'o- augmento, desde que V. Ex. sabe que só a refor:na da As
·sistencia trouxe um augmento de ~l'C!, de Seis rei~ contos. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - V. Ej!:, di~ia. me
·lhor: as reformas da Assistencia, porque a reforma da As
:sistencia já foi reformada, se me não engano, roais de uma 
.vez. 

O S.R. AMARAL PEIXoTo- V. Ex. não ignora qu,e essas 
reformas foram feitas para atíender a necessídsC:es "inadia
veis do Distrieto Federal. 
- O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Não como foram 
.realizadas. V. Ex. ouviu a declaracão do Sr- Professor 
Lei tão da Cunha. 

O SR. AMARAL Pmxo'l'o- Sim, como Presidente do Con
selho ConsultivoJ que approvou essas reformas. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Foram realizadas 
contra o parecer do Conselho Consultivo. 

O SR. AMARAL PEixoTo -Mostrarei a V. Ex. o parecer 
t'avoravel do Conselho Consultivo, com o voto de, Prcfessor 
Leitão da Cunha. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Não permittia. o 
augmento de despesas. 

O Sa. AMARAL PEIXoTo - A Assistencia s6 tinha dous 
postos de soccorro e, hoje, possue um em cada Distrícto. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH- Hoje as nomeações 
se 'fazem para que os funccionarios fiquem immediatamente 
col1ocado~ á disposil;ão do posto eleitoral. 

Sr. P~esidente, dezenas de milhares de contos são absor
vidas em consequencia das reformas proeedidas na adminis
traçãc do actual- Interventor, todas creando cargos na. l).lta 
hürocracia municipal, e êOm vencimentos etevadi:ls. · 
· ·A prova des;;é descriterio estaria,· aliás, exhuberante
inente ·feita, na projectada Cl'eação da. Policia Municipal, na 
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qual, _ sómente para se transferir da Policia Civil P.ara a 
P:ref~it~ra, ·sé·roco já organizado e em pleno funccionaio.ento •. 
seria · necessario gravar a população com um imposf.Q novo; 
orçado em 180$000 annuaes no mínimo, e no maximo em 
360$000,· correspondendo, de facto, conforme foi divulgado 
pelas associações interessadas na defesa da propriedade, a . 
m~oracão de impostos no valor seguinte, constante do qua
dro que passo a ler. 

O Sa. AMARAL PEIXOTo - Esse imposto não é novo, por
que a população já paga os serviços da Guarda Nocturna. · 

O . SR. HENRIQUE DODSWORTH - Paga, facultativa
mente. · 

O SR. AMARAL Psn:oTo- Sabe V. Ex. porque a Prefei
tura. cogitou de fazer ess~ reforma? Copiou o que fez o Es
tado de S. Paulo, oom applausos unanimes da imprensa pau
lista·. E V. Ex. não accusou o Interventor Armando Salles 
por ter feito essa t·eforma. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH- Em primeil"o logar, 
estou tendo noticia disso agora e, certamente, S. Ex. não o 
fez com o descriterio com que se quer effectuar a organi- · 
zação municipal no Districto. 

Vou lér o quadro a que me referia: 

o I 

-~ - c- o Cl5 p..d ..... _. o o. I:! d 
~ ='·~ <1.' 

q) OJ E o r= «!-E 'O --;; Cl5 to 
!lO ~::l o ._.:::;1 ::l 
::l o r;! ~ ll:a d 

< -~::: "' ~= o 
«!·~ 

4) 
p. 'O 

E ~o 
~ - a5= 

~ 

A 150$ 1:800$ 216$000 60$ 26,2 
.A :160$ 1:920$ 230$000 60$ 26,0 

A :170$ 2:040$ 244$800 150$ 24.,5 
A 180$ 2:160$ 259$200 60$ 23,:1 
A :190$ 2 :280$ 273$600 60$ 21,0 
A. . . 200$ 2:&00$ 288$000 72$ 25,0 
A 300$ 3:600$ 432$000 72$ 16,6 
B 200$ 2 :400$ 288$000 240$ 85,0 
B 300$ 3:600$ 432$000 ~4.0$ 55,0 

A- predios residenciaes; 
. . B - predios occupados por negocio, cujos commerciantes 

terão que entrar com a taxa unica de 240$ annua.es, dividida. 
em duas prestações semestraes de 120$ cada uma. 

Esses caleulos foram feítos de acórdo com as declara
ções do Interventor Pedro Ernesto, á Imprensa . 

Vou demonstrar a V. Ex., Sr~ Prel'ident~, qual tem sido a 
política do In,terv~ntor, e fal-0-P.i com documentos talvez 
insuspeitos, eomo, por exemplo, a carta do Capitão do Exer
cito revolucionaria Paulo Kruger da. Cunha Cruz, que, em 
documento divulgado na imprensa, declarou ter-se afastado 
da Prefeitura exclu~ivamente pela orientação errada nella 
tomada pelo Interventor. 
. O SR. ~.u. 'PEIXOTO - O Capitão Cruz endereçou, 

porém, nova. qarta e.m. qu~ desmente os primeiros conceitos. 
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O SR. HENRTQUE DODSWORTH - Essa segund!l ca~ta 
não :fol publicada. Refiro-me ·á primeira, que vou ler· da 
tribuna. · · 
· O SR. A.M:AML PEtxOTo - Foi publicada no Diario da 

Noite. 
O SR. HENRiQUE DODSWORTH ·- Sr .. Presíde!lte, as 

associações interessadas na .def.esa da propne~ade t1vera.!D 
apportunídade de fazer do prlmelro decreto relativo á taxae}ao 
com que se quer onerar a população do Distrioto Federal, 
um estudo demonEtrando o augmento extraordinarío que 
representa a organização desse ser·vico, que o acttial Inter
ventor pretende 1·~alizar exclusivamente com objecti-.·o po
lítico. 

O 'Slt. AM.All.u. :P.sr:x:oTo- V. Ex. ha de permittir outro 
aparte, para esclarec_er o assumpto. O Interventor não mais 
deseja terminar o sel.'Vico de orgaaizacão da policia munici
pal, em virtude justamente da ca·mpanha política movida 
contra S. Ex. ; vae deixar que o Conselho Municipal estude 
o assumpto. Por conseguinte, a crea~ão d~ssa policia ficará 
para dnpois das eleicões. Aliás, o Conselho Consultivo já deu 
parecer favoravel. 

O SR. HENRIQUE DODSWOR'l'I! -A' vista da.infor
macão de V. Ex., não tenho mais nee;essidaàe de me demo
rar na ana!yse de:Jsa materia. 

o sr.: PEREIM CAIWEIRO- Posso dar o meu testemunho. 
O SR. AMARAL 'P:erxoTo - Apenas o 1)istricto Federal 

aguardará cinco ou seis mezes esse serviço que, segundo in
fo:rmacão do Chefa de Polícia, virá melhorar o policíamento, 
tornando-o preventivo quanto á criminalidade. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH -·Para que conste do 
meu· discurso \'OU 1er a carta do Sr. Capitão Paulo Ktuger 
da Cunha Cruz, cuja autoridade é, presumidamente, insus
peita· ao actual Governo da Republil~a. Faço questão de de
clarar preliminarmente, que, procedendo á leitura da refe
rida ea1·ta, aJ)enas quero realçar a sua autoria. Cabe ao Ca
pitão Paulo Krugi)Z' a responsabilidade da demonstração de 
tudo quanto articulou em relação a uma administra.,;ão de 
que fez parte, occupando o alLo cargo de Director dos Servi
ços de Mattas e Jardins-

O· Sa. AMARAL PE1'lt.OTO - Por conseguinte, afastado da 
parte de administração. · · · 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - (lê) : 

"Rio de Janeiro, i2 de Julho de 1.934 ~ Sr. Dr. 
Pedro Er:J.\!sto - ~a•.1•1ncõ~s - üuam.lo convidado 
para· dirigir a Directoria de A'rborizacão e J;tr•dins, 
iuntamente eom ouü·Qs companhei1·os mimare;:. para 
outras repat>ticões, julgaya eu que, como .reYolucíOn'l
rio que. e:ra.m~, rlevessemós tomar uma orientatzão di
versa daquella que tanto Unhamos combatido, ·a qu~ 
se \em dado o nome da proce~sos da Republi~a ~~elhr•. 

· Ass1m convencido, e !JarAcenõo-rne que seria· "empre 
es~e o seu modo de proceder, pas;;ei a adtnitü~trar- a 
mmha rep'!.rtição, com o espirito de eeonornia, hones
tidade e justiça, indispenl;aveís á bôa admini.straeão. 
Julgava _assim e~Lar dentro da orientação que deveria
ser segutda pelos que se diziam revolucionarias, -como · 
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. o Dr, Ped-·o Ernesto·. ..4gora, porém, diante de factos 
·· taes como: a) - distribuicão dos jardins pela Dire~· 

cL(lria de Tnstruc~ão, sob o pretexto de construir es., 
colas, quando, par\} favorecer aiJadrinhados, terreno:; 
particulare<:~, na Praça Barão de Tn.qnara. são adqui
ridos pela :Municipalidade, por preco superior ao seu 
valor real; tJ) - decreto para a creação de lagares 
especiaes· como o de numero 4. 626; c) - a creacão da 
Policia. Municipal, com intuitos claros de favorecer á 
po!lt!calha, e crear lagares para os "cabos eleitoraes", 
prejudicando visivelmente a organizacão dos servico:; 
desta Directoria;" · 

O SR. AMARAT" PEixoTo- Por ahi vê V. Ex.: o Capitão 
Paulo Cunha est:í contra o Capitão Felinto Muller, que foi 
quem estudou a reforma. 

O SR. HENRIQUE DODSWORT!l-Abro um pare.nth~
sis na leitura desta carta para dizer a V. Ex. que info-rma
ções que. lenho são acórdes em nttribuir r.n Sr. C h nf,~ de Po
licia, opinião contraria á c-reação da Policia Munic:lpal, nos 
termos- ouça bem V. Ex.- em que foi ideada pela P:-efei
tura, visto como S. Bx. - segundo me dizem - entende. 
até,;.q\le se poderia dar um conflicto de autoridade na Gnpi
t~I ·da Republica, séde, actualmente, do Governo da União. 

O -SR. AM.!~R..u" PEixoTo - Posso informar a V. Ex_ que 
a· Capitão Felinto Muller, Chefe de Policia, a mim, na pre
sença do Dr. · Porto da Silveira, fez o melhor elogio a essa 
creação da Policia Municipal. Tenho o testemunho do Dr. 
Porto da Silveira. · 

O SR~ HENRIQUE DODSWORTH - Acceito o esclare
cimento de V. E.x. e prosigo, Sr. Presidente, na leitura, que 
vinha :fazendo, da carta do Capitão Paulo Kruger da Cunha: 
(l~) : 

· d) o p! e domínio ostensivo e prejudicial de pes
soas de reconhecida inidoneidade moral na admini~
tração municipal; e) o criterio irregular observado 
nas promoções por antiguidade, em outras reparti
cães, onde não se verifica o acesso do mais antigo, e 
sim do ma1s apadrinhado, e são promovidos, por me
recimento, em desaccõrdo com o regulamento, funccio
narios sem o estagio indispensavel; 

O Sa. AMARAL PEIXOTO- Esta é uma falha .que, infeliz
mente, as administrações. passadas, na Prefeitura, não tive
ram o cuidado de corrigir, fazendo um regulamento de JH'O-
mocões. · · 

.O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Mas a Revolucão 
tambem não o fez e. teve quatro anos para isso. 

· O Sa, AMARAL PEIXOTo- Estava cogitando do assumpto. 
O SR. HENRIQU~ DODSWORTH- O regulamen~o. an~ 

tigamente, era difficil, porque devia ser elaborado, pelo me
nos, em virtude ri e lei votada pelo Conselho. Actualmente, é 
apenas questão de papel, caneta e tinta e o Jornal do Brasil, 
para publicar. • . Tantos, porém, foram os actos do testa
mento político do Interventor carioca qtie o Jornal do Brasil 
se achou na · contingehcia de ·inserir um·a nota, em termos 
que nunca se viram num orgão· de publicidade official, decla
r-ando impossível" publicàr todós os· aetos, tal a quantidade 
de .materia'. , · · · · · · 
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. o SR . .AMAR.Ar.. .PEIXOTo - E'. pela razão seguinte: uma 
pequena reforma como a da Secretaria da · Prefeitu~~ que 
apenas fgi feita ,para reajus!amento de quadros~ . ex1g1u a 
publicncão de novas noroeaçoes d~ todos os ~bgos serven
tuarios municipaes . Onde se abrm uma umca vaga ·de 4° 
official foi preciso a publicação de cento e tantos nomes de 
antigos funccionarios. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - E' dífficil haver 
reforma que tenha ereado, de facto, só um cargo ..• 

O SR. AMARAL PEIXOTo - Trata-se de um reajustamento 
de quadros. A mi proporcionalidade entre os primeiros, se
gundos e terceiros officiaes impedia o aecesso dos quartos 
officiaes. Attendendo a uma reclamação justa desses ser
ventuarios, a Prefeitura fez um reajustamento, diminuindo 
o numero dos mesmos e augmentando· gradativamente os dos 
segundos e terceiros . 

O SR. HENRIQUE DODSWORTR- Sr. Presidente, por 
uma curiosa coincideneia, eu ia proceder á leitura do topieo · 
da carta em que o Capitão Paulo Kruger da Cunha se re
fere a 

f) "reformas constantes e vergonhosas dos quadros 
do pessoal das Directorias de Assistencia, de Instru
eção, Fazenda, Commissão de Coml'l'&S, etc.; g) a serie 
ínterminavel de erros, desacertos e actos tendentes a 
conduzir a Prefeitura á bancarrota, com o fim exclu
sivo de attender a interesses pessoaes e políticos; 

O SR. AMARAL PEIXOTo - Mas a realidade é que, em 
vez de conduzir á bancarrota, está com os seus pagamentos 
em dia e com saldo de 22 mil contos. V. Ex. h a de assi
gnar requerimento que v.:~t apresentar a respeito. 

O SR. HENRIQ'CE DODSWORTH - Prosigo: 

h) finalmente, a iarca, com titulo de sYndicancia 
na minha r epartição, para apurar denuncias calu
mniosas feitas por funccionarios despeitados, quando 
por mim foi pedida a abertura. de um inquerito rigo
roso dentro da lei para que produzisse seus effeitos: 
e de outros factos mais, conaluo, que como revolucio
naria, que sou, não mais poderei participar de uma 
administração que nega, . de maneira accintosa, todos. 
os principias defendidos pela Revolução. - Paulo 
Kruger da. Cunha. C7'uz". · 

A. carta está assignada pelo capitão Paulo Kruger da 
Cunha Cruz e foi publicada na imprensa. 

Sr. Presidente, as considerações que acabo de fazer. 
em meu nome pessoal, são no sentido de appeliar para o 
Sr. Presidente da Republica, no sentido de que S. Ex. não 
continue, displicente, a não elt:aminar os interesses da. Ca~ 
pital da Republica. Estou convencido de que, se o Presi:-: 
dente Getulio Vargas oonhecesse, realmente, .o .descalabro da 
administração municipal, S. Ex., a bem dos princípios .de-: 
mocraticos e republicanos, teria .afastado da alta administra
oão, aquelles que, por motivos exclusivamente · :POliticos, es- . 
tão desviando a Prefeitura do Districto Federal das dire•. 
ctrizes e normas administrativas a que deveria obedecer. 
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Organizado o Ministerio, que foi composto por ~arios 
nomes de grande explendencia intellectual desta Casa, es.,.. 
pero que o Chefe do Governo, mais descançado dos affaze
res deste afanoso periodo, voJte suas vistas para a terra 
carioca. Nella eu nasci e nella fiz a minha vida publica. 
Cumpre-me defendei-a, honrado pela representação que me 
conferiu no Parlamento. 

O SR. PEREIRA CARNEIRO - E muito dígno represen
tante. 

O SR. HENRIQUE DODSWORT!:I -Agradecido a vo~
sa Ex. Para a defesa dos- interesses do Districto não vacillo 
em tomar esta attitude, arrostando embora, como te
nho arrostado, a malquerença e o combate ostensivo que 
contra mim movem sob varias formas, as autoridades do 
Governo Federal· e as que se encontram na Prefeitura do 
Districto. · 

Não acreditO que o Sr. Getulio Vargas, - a menos 
que fosse infiel ao ·cumprimento de seus deveres, - con
tinue indifferente ao5 soffrimentos da Capital da Republica 
e aos sacrifícios exigidos do seu povo pelo desvario politico 
dos que a administram. (Muito bem; muito bem.) 

6 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado 
Mal'ques dos Reis. 

o· Sr. :Marques dos Reis - Sr. Presidente, venho á tri
buna mais para uma explicação pessoal, que procede de um 
requerimento. 

Desejo r equerer · a V. Ex. que convoque o meu sup
plente, porque vou afastar-me da C amara dos Srs. Depu
tados. Dizendo-o, quero explicar as razões pelas quaes me 
ausento, materialmente, do convívio muito querido dos 
meus companheiros·. 

Convidado para occupar uma pasta no Governo da Re
publica - a da Via.;:ão, vou, assim, privar-me. do trato ama
vel dos meus nobres collegas. · 

O SR. MtNUANO DE MoURA - Com grande pesar de todos 
nós. (Apoiados . ) 

O SR. MARQUES DOS REIS - Sinto-me, porém, no 
dever de declàrar aos meus amigos da Camara dos Depu
tados, aos antigos companheiros d&. Assembléa Nacional 
Constituinte, que uma das razões que me levaram a acceitar 
o honroso cargo é, e:xactamente, aqueUa, por força de um 
principio constitucional, que determina possam os Srs. Mi
nistros de Estado vir a esta Casa, quando entenderem, pres-. 
far contas de seus actos, devendo attender aos appellos des
ta mesma Camara, quando ella queira essas contas ou al-
gum3 informação. . 

A ra.züo de ser, essencial, talvez, da minha aeceitação 
foi esta: a de que não me apartaria de todo deste convivio 
amoravel e sagrado a que me refiro. Lá.. junto ao Governo, 
parte c:'.Omponente do Executivo, cu me sentirei sempre um 
delegado da Camara dos Srs . Deputados. 

Desejo, antes de tudo, que senão desliguem de ·mim, de 
meu espírito, de minha alma, de minha actuacão, as anten
nas com que me quero unido, . sempre e sempre, ao senti
mento nacional que aqui dentro se respira. 

C. D.- 4 
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Mantenho-me, portanto, precipuamente, o companheiro 
e o servidor. (Muito bem. Palmas prolongadas . O orador é 
vivamente cumprimentado.) 

7 

O Sr. Odilon Braga- Peço a palavra. 

O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado. 

O Sr. Odilon Braga - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente -Tem a. palavra o nobre Deputado. 

O Sr. Odilon Braga - Sr. Presidente, encontro-me em 
sit~acão ídentica á que ha pouco foi revelada pelo nosso 
emmente collega, o ~r. Marques dos Il.eis. Fui, por igual, 
lwnrado com a conf1anca de S. Ex., o Sr. Presidente da 
Repunlíca, que me entregou todas as responsabilidades su
bordinadas ao Ministe1·ío da Agricultura. 

Afasto-me, pezaroso, do convívio diario dos meus que.,. 
ridos companheiros da Assembléa Nacion~l Constituinte, já 
agora con'\-·ertida em Camara dos Deputados. 

Particularmente desvaneceu-me o applauso desta Casa, 
continuamente apoiando a indicação do meu nome para 
participe do novo Minísterio que se organiza. Esses applau
sos, vindo dos meus collegas da jornada CÇjlStituinte, da
quelles qui! mais de perto trabalharam comnugo, sentindo as 
mesmas emooões patrioticas da elaborar;ão constitucional -
adquiriram, para mim, admiravel relevo: deram-me a im
pressão, grata a meu espírito, do dever cumprido e enche
ram-me de energia para olhar com relativa tranquillídade os 
encargos que me foram commettidos pelo Sr. Presidente déJ 
Repulllica. 

De meu turno, não d~sejo p1·ivar-me da convivencia dos 
Srs. Representantes do Povo brasileiro . Quero, pelo con
trario, permanecer na mais estreita cordialidade com todos 
elles, espera11do que os collegas, inspirados por essa amisade 
que tanto me dígnifica, mo au:s:iliem a levar a bom termo a 
missão que me foi attribuída. · 

No exercício do meu cargo, e para cumprimento dos tex
tos constitucionaes a que alhldiu o eminente collega, Se
nhor Deputado Marques dos Reis, textos que significam 
possivelmente, a mais fecunda das innovações da Carta Cons
titucional de i6 de julho (muito bem), espeTo tambem me 
seja dado, em harmonia perfeita. com os Srs. Representan
tes 1a. Nação, haurir, pelo bem do Brasil, o maximo de pro
vaito uo formidavel instrumento de trabalho que me foi posto 
em mãos. 
· Eis os sentimentos com que me despeco dos collegas, na 
categoria de Deputado, com que cont~ ~ngressa.r na ~ua esti
ma e confianca, na qualidade de Mm1stro da Agricultura . . 
{Muito bem. Palmas prol011gadas. O orador é vivamente 
cumprimentado e abraçado- ) 

8 

O Sr. Amaral Peixoto- Peco a ~~üavra. 

O Sr . Presidente - Tem a palavra o nobre Depu indo. 

O Sr. Amaral Peixoto- Sr. Presidente, . envio á Mesa, 
confotmP. prometti em aparte ao discurso do illuslre Depu-
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tado; Sr. Henriqu~ Dodsworth, o seguinte pedido de inf{)r
::macões, (Lê) 

Viso apenas, Sr. Presidente, fazer que a Camara dos 
Deputados e, portanto, a Nação inteira, possa verificar a ex
-tensão do "cyclone" que, segundo a expressão do honrado 

· rl"epresentanle carioca, devasLa a Prefeitura do Districto Fe
deral. (Muito bem.) 

Vem á Mesa o seguinte 

REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente da Camara dos Deputados : 

Requeiro que, por intermedio da Mesa, sejam solicitadas 
mformaeões ao Sr. Interventor Federal a respeito da situa
·~ão financeira da Prefeitura do Districto Federal. 

Rio de Janeiro, 24 de Julho de f 934 . - Amaral Peixoto. 

-- 9 

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

Vai-se passar á Ordem do dia. (Pausa. ) 

Comj)arecem mais os Srs. : 

Christovão Barcellos, Moura Carvalho, llugo Napoleão, 
Pires Gayoso, Figueiredo Rodrigues, Ferreira de Souza, 
Irenêo Joffily, João Alberto, Agamemnon Magalhães, Luiz 
-Cedro, Mario Domingues, Augusto Cavalcante, Alde Sampaio, 
Osorio Borba, Góes Monteiro, · Augusto Leite, Marques dos 

· Reis, Clemente Mariani, Magalhães Netto, Gileno Amado, 
Francisco Rocha, Paulo Filho, Ruy Santiago, Nilo de Alva
renga, Prado Kelly, Oscar Weinschenck, ,José Eduardo, Lem
gruber Filho, José Braz, Martins Soares, Negrão <1~ Lima, 
{)dilon Braga, João Penido, Christiano Machado, Daniel de 
.Carvalho, Belmiro de Medeiros, José Carlos, Rodrigues Alves, 
Vergueíro Cesar, Zoroastro Gouveia, Cincinato Braga, Lacer-· 
.da Pinto, Idalio Sardemberg, Adolpho Konder, Pedro Vergara, 
Raul Bittencourt, Minuano de Moura, Alberto Diniz, Vasco 
de Toledo, Martins e Silva, Edwald · Possolo, Eugenio Mon
tei:.'o de Barros, Walter- Gosling, Augusto Corsino, João Pi

:nheiro, Pedro Rache, Oliveira Passos, David Meinecke, No
gueira Penido. (59) 

Deixam de comparecer- os Srs. : 

Fernandes Tavora, Luiz Tirelli, Magalhães de Almeida, 
Rodrigues Moreira, José Borba, Martins Vcras, Odon Be
:zerra, Barreto Campello, Souto Filho, Solano da Cunha, Ar
ruda Camara, Isidro Vasconcellos, Sampaio Costa, Antonio 
·Machado, Leandro Maciel, Alfredo Mascarenhas, Attila Ama
ral, Manoel Novaes, ·Negreiros Falcão, Lauro Passos, F el"
nando de Abreu, Godofredo Menezes, Lauro Santos, Jones 
Rocha, Leitão da Cunha, Olegario Mariano, Mozart Lago, Raul 
Fernandes, Acurcio Torres, Cardoso de :Mello,. Soares Filho, 
:Bias Fortes, Mello Franco, Ribeiro Junqueira, Adelio Maciel, 
Delphim Moreira, João Beraldo,. Furtado de Menezes, Poly
ca'l.'PO Viotti, Levindo Coelho, Licurgo Li~ite. Campos do 
_Amaral, Bueno Brandão, Carneiro de Rezende; Plinio Cor-
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rêa de Oliveira, Alcantara Machado, Theotonio Monteiro de
Barros, Barros Penteado, Morqes Andrade, Almeida Camargo~ 
Mario •Whatetv, Guaracy Silveira, Hypolito do· Rego-, José 
Ulpia.no, Carlota de Queiroz, Abreu Sodré, Antonio Covello,. 
Cardoso de Mello Netto, Moraes Leme, Henrique Baym~ José' 
Honorato, Domingos Vellasco, Mauricio Cardoso, Annes Dias, 
Renato Barbosa, Adroaldo da Costa, Cunha Vasconcellos, GH-
bert Gabeira, Armando Laydner, Milton de Carvalho, Roraci<:r 
Lafer, Alexandre Siciliano, Pacheco e Silva., Rocha Faria, Ro
berto Simonsen . (74) 

ORDEM DO DIA 

·o Sr. Presidente - A lista de presença accusa o rompa
recimento de 179 Srs. Deputados, com () que tomou · posse 
hoje. 

Vai-se proceder á votação d'a materia constante da. 
ordem do dia. 

Eleição do Presidente e dos iO e 2° Vive
Presidentes. (Mesa.) 

O &-. Presidente - Vai-se proceder á efeie.ão . Peco aos: 
Srs. Deputados que se munam das eedulas. • 

O Sr. Secretario vae proceder á chamada. 
Achando-se o meu nome, por extrema generosidade dos 

collegas, envolvido na eleição a que se vae proceder, passo 
a Presidem·-ia a.o Sr. i 0 Secretario: 

O Sr. Antomo Carlos, Presidente, deixa. a · 
cadeira da presidencia, que é oooupada. pelo 
Sr. Thomaz Lobo, 10 Secretario. 

O Sr. Clementino Lishôa (3° Secretario, servindo de 1°) 
- Procede á chamada dos Srs. Deputados. 

Durante n chamada o Sr. Thomaz Lobo, 1° 
Secretario deixa a cadeira. da presideneia. QUe 
é occupada pelo Sr. Clementino Lis~a. 30 Se
cretario, e, novamente· pelo· 8t. 'Ihom~ Lobo, 
t 0 Secretario. 

O Sr. Clementino Lisbôa; 30 Secretario, deixa 
de proceder á chamada, sendo substituído pelo 
Sr. Mario Caiado, supplente de Secretario e nova
mente procedf3 á chamada o S::. Clementino Lis
bôa, 3° Secretario. 

O Sr. Presidente - Responderam â chamada 173 senhores 
Deputados. ' 

Vai-se pl'Qceder a. c<:>ntagem das-cedulas· •. 
Procede-se a contagem das ccdulas. 

O Sr. Presidente - Vai:..se proceder á.· apura~ão dit 
eleição ·de Presidente. 

São apuradas· 1.7.3· cedulas; que dão. o sP.. 
guinte resultado·:. 
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PARA PRESIDENTE 

Antonio Carlos . . . . . ..•......•........•....... 
Waldemar Reikdal . . .. ....................... . 
Cardoso de Mello Netto . . . . . .................•. 
.Cincinato Braga e Simões Lopes um voto cada. 

Inutilizadas 3 c:edulas. 

O Sr. Presidente - .Proclamo Presidente da 
-dos Deputados o Sr. Antonio Carlos. (Palmas). 

Votos 
16i. 

2 
2 

Camara 

Vae-se proceder a apuração da eleiciio de i 0 Vice
Presidente. 

Vae-se proceder á contagem das cedulas. 

Procede-se á contagem das cedulas. 

São apuradas 173 c:edulas, que dão o seguin
te resultado : 

PARA 1° VICE-PRESIDE:-<TE 

Pacheco C!e Oliveira . . . . . . . ..•.•.•............. 
-carneiro de Rezende . . . . . .................... . 
Zoronstro de Gouvêia . . . . . ................... . 
Vasco de Tolecfo . . . . . ........................ . 
Mauricio Cardoso . . . . . ...•..•................. 
João Guimarães . . . . . •........................ 

VotC\s 
150 

2 
2 
2 
2 
2 

Cbristovão Barcellos, Negrão de Lima, Prisco Parais<J, 
Medeiros Netto, Alde Sampaio e Oscar Rodrigues Alves um 
voto cada. 

Inutilizadas 2 cedulas. 
Em branco 5 cedulas. 

O Sr. Presidente - Proclamo 1• Vice-Presidente da Ca
mara dos Deputados o Sr. Pacheco de Oliveira. (Pa~mao;.} 

Vae-se proceder a apuração da eleição de 2° Vice- Pre
.gidente. 

Vae-se proceder á contagem das cedulas. 
Procede-se á contagem das cedulas. 
São apuradas 173 cedulas, que dão o seguin

te resultado: 

PARA 2° VICE-PRESIDENTE 
Votos 

(:hristovão Barcellos . . .. . . . . .. . . . . . .. .. . . .. . . . HG 
Amaral Peixoto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Alt~::-~ Diniz . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
João Vitaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
'Campos do Amaral . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • . • . • . • 2 

Pacheco de Oliveira, Vasco de Toledo, Rodrigues de 
Souza, Mauricio Cardoso, Lycurgo Leite, João Guimariib~, 
.cesar Tinoco e Alipio Costallat um voto a cada. 

Inutilizada uma cedula. 
Em· branco 3 cedulas. 
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O Sr. Presidente - Proclamo 2° Vice-Presidente da Ca..
tnara dos Deputados o Sr. Christovão Barcellct;. (Palmas.} 

u 
Nada mais havendo a tratar vou levantar a sessão; dé

signanrio para a de amanhã a seguinte 

ORDEM Do Dih 

Continuação da eleição da Mesa, (1°, 2°, 3° e 4° Secre· 
tarios e supplentes). 

Levanta-se a sessão ás 17 horas e 10 ml'"" 
L.!tos. 

i-2. 

Commissão de Reforma do Regimento 

ACTA DA za REUNUO, EM 24 DE JULHO DE 193.( 

Reuniu-se, hoje, ás 15 :1!2 horas, na sala. da Com-· 
missão de Finanças, sob a presidencia do Sr. Fabio Sodré, a.. 
Gommissão de Reforma do Regimento, presentes os Srs. Cle
mente Mariani, Henrique Dodsworth e Cunha Mello. 

A acta da reunião anteri.or foi approvada sem obser
vações. 

Em seguida, a Commissão passou a estudar o capitulo 
relativo .. Das Commissões", assentando que as Commissões 
Permanentes da Camara dos Deputados ..serão as seguint"s :~ 

i- Commissão Executiva. 
2 - Constituição e Justica. 
3 - Finanças. 
4 - Orçamento. 
i> - Diplomacia e Tratados. 
6 - Educacão e Cultura. 
7 - Segu.ranca Nacicmal. 
S - Saúde Publica. 
9 - Agricultura, Industria e Commercio. 

iO - Legislação Social. 
11 - Tomada de Contas. 
12 - Obras Publicas, Transportes e Communicacões ~ 
13 - Redacção. 
Assentou, ainda,' que as eommissões serão constitui das 

por H membros, com excepcão das de Redaccão e Executiva,. 
ficando aqueUa composta com cinco membros. 

Examinando o processo de eleição, fíxou que as Com
missões Permanentes serão eleitas pelo voto secreto, em dois-' 
turnos, votando càlla Deputado em ti nomes, rep-etindo o 
primeiro nome da cedula, para o effeito do quociente êlei
toral, tal qual se faz na Justica Eleitoral. 

Por fim, a Commissão resolveu manter o Regimento daJ 
antiga Camara dos Deputados, com as alteracões que serâr)' 
introduzidas . . 

Para esse fim, distribuiu ao Sr. Cunha Mello, ~ara re
latar, o capitulo referente ás Sessões Preparatorias, e ao 
Sr .. Clemente Mariani, Relator Geral. a parte referente ás
funccões do Senado, que a Camara exercerá cumulativamen-

- te, que será incluída nas Disposicões Trimsitorias. 
Nada mais havendo a tratar. o Sr. Presidente encerrou 

a reunião e convocou outra para amanbã, 25 de Julho •. ás=-
10 horas. 
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4" Sessão, em 25 de Julho de 1934 (1) 

Presidencia ·do Sr. Antonio Carlos, Presidente 

1 

A's 14 horas, comparecem os Srs. : 
. Antonio Carlos, Christovão Barcellos, Clementino Lisbôa, 
Waldemar Motta, Cunha Mello," Mario Caiado, Alfredo da 
Matta, Abel Chermont, Mario Chermont, Veiga Cabral, Lino 
Machado, Costa Fernandes, Carlos Reis, Adolpho Soares, Go...;. 
dofredo Vianna, Hugo Napoleão, Freire de Andrade, Luiz 
~ucupira, Waldemar Falcão, Leão Sampaio, Pontes Vieira, 
Jehovah Motta, Silva Leal, Kerginaldo Cavalcanti, Barret() 
Campello, Guedes Nogueira, Rodrigues Doria, Prisco Paraíso~ 
Arthur N eiva, Edgard Sanches, Leoncio Galrão, Homero 
Pires, Aloysio Filho, Francisco Rocha, Arnold Silva, Carlos 
Lindenberg, Jones Rocha, Henrique Dodsworth, Sampaio 
Corrêa, Nilo de Alvarenga, Prado Kelly, Raul Fernandes, 
Gwyer de Azevedo, Buarque Nazareth, Lemgruber Filho, 
Manoel Reis, Pedro Aleix:o, Gabriel Passos, Augusto Viegas. 
Matta Machado, José Alkmim, Vieira Marques, Simão da 
Cunha, Christiano Machado, Daniel de Carvalho, Aleixo Pa
raguassú, Waldomiro Magalhães, Anthero Botelho, Nero de 
Macedo, Lacerda Pinto, Nereu Ramos, Adolpho Konder, 
.~.arã o Rebello, Carlos Maximiliano, Annes Dias, .FrP.dt.!rif.lro 
Wolfenbuttel, Victor Russomano, Pedro Vergara, Fanfa Ri
bas, Gaspar Saldanha, Minuano de Moura, A.lberto .Diniz; 
Cunha Vasconcellos, Vasco de Toledo, Antonio Rodrigues, 
Waldemar Reikdal, Antonio Pennafort, Sebastião de Oliveira, 
João Vitaca, Alberto Sureck, Edroar Carvalho, Ricardo Ma
chado, Pedro Rache, Alexandre Siciliano, Teixeira Leite, 
David Meinick, Tiers Perissé, Moraes Paiva, Nogueira 
Penido. (86) 

O Sr. Presidente - A 1ista de presenca accusa o ccmpa
:::-ecimento de 86 Srs. Deputados. 

Está aberta a sessão. 

.. O Sr. Presidente - Antes de iniciarmos os nossos tra
balhos de hoje, devo significar aos meus nobres collegas que, em ron~eQuenda da eleicão de bontem, elevando-me á posi
ção de Presidente desta Casa, sinto-me ainda mais - se pos
~1ve1 - preso aos Srs. Deputados por laço~ de profunda. 
bratidão. 

Estimulado pelas constantes provas de apreço de que 
fui alvo. durante as sessões da Assembléa Nacional Consti-

(i) Nesta data reuniu-se a Commissão de Reforma do 
Regimento. 
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tuinte e, mais ainda. pela prova de confiancà 'hontem rece
bida. terei de emprehender, seguramente. os mais vivos es
forcas para ser. nesta posição, não bem um guia, mas um col .. 
laborador .. Sempre conceituei esta funccão como uma magis
tratura, e timbrarei em assim a considerar. Em eada uns dos 
meu;:; eo!lt-gas, . collocando-me ac1ma da~ pal2cóes ambientes, 
verei apenas o Deputado, qualquer que seja a sua origem 
politico-partidaria, verei apenas os direitos e prerogativas 
que lhe assistem para defender esses mesmos direítos e pre
rogativas. como se meus proprios fossem. . 

Ao assumir este posto. em continuação áquelle com que 
fui distinguido pela Assembléa Xacional Constituinte, apraz
me rememõrar o ,elevado conceito que a Assembléa conse
guiu perante a opinião brasileira e. tambem, accentuar que, 
nesta nova phase que se abre. cumpre nos mantenhamos no 
mesmo nivel em que estivemos. 

Devemos estar convencidos de que a -opinião publica 
oermanP.cl" vigilant~>. com tendencia condemnatoria deante da · 

acção ou do proceder que possamos ter. E, pois, de nosso ri
g;,; t·03!= Je\'er olJ:>·~l'\ ;tr: . :ü-l , us !Jd·H,.lll~ntt-mt•nt<!. afim de que 
não decahiamos do apreco que conquistamos. Para manter
mos esse prestigio, é mister aproveitar os mezes de sessão 
que ainda temos, de modo que, desempenhando-nos da im
port.ante tarefa de elaborar as leis solicitadas pelo bem pu
blico. possamos agir proficuamente; e a Camara dos Depu
tados, â semelhança da Assembléa. terá assim augmentado 
os seu~ creditas perante a Naoão Brasileira. 

Meus agradecimentos aos Srs. Dep1.1tados . (Muito bem; 
muito bem. Palmas.) . 

O Sr. Waldemar Motta (4• Secretario, servindo:; de 2"), 
nrocede á leitura da acta da se::;;ão antecedente, a qual é, 
:;em observações, approvada . 

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura· do Expedi elite. 

. O Sr . Clementino LisbOa (3° Secretmio, servindo de i"), 
procede á leitura do seguinte 

Officio: 

EXPEDIENTE 

:1 

Do Sr. Presidente do Superior Tribunaí de Justiça 
Eleitoral, de 23 do corrente, respondendo á consulta desta 
Camara, referente á ~it na~iío dos actuaes Deputados que 
'f-Xerçem funcções p.lblica;; e particulares em· empresas be
Leficiadas pelo Governo. 

Resolveu esse Tribunal; 

10, que, as incompatibilidades do art. 33, 
!S f O, · Ja Con!'llluH;ão ab:-angem os membros d~ 
Garoara dos Depu.ta.<Jos. em que $e .converteu a 

· · · 'Assembléa Nacíonal Con!'tituinte; 
2°, que, os juizes estaduaes que tendo exer

cido o mandato ue Deputados, passem a funccio
nar na Camara dos Deputados. perdem o cargo 
.iudiciario, por appUcacão do' art. t:i5 da Consti
tuição." 

r.z1tei rada. 
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Telegramma: 

De Bello Horizonte, 23 julho - Presidente Can;ara. 
Deputados - Rio: 

Respeitosas saudacões - Faltare~ algumas sessões por 
ma I estias graves d ur.s pessoas familia . · - Furtarl o M ene: e s. 

- Inteirada. 
4 

O Sr. Presidente -Escreveram-me, renunciando o man
dato de Deputado, os Srs. Raul Leitão da Cunha e Oscar 
W einschenck. 

Nos termos da lei, vão ser convocados os respectivos 
supplentes. 

Está inscripto para fallar no expediente o Sr. Deputado 
Vasco de Toledo. 

Tem a palavra o Sr. Vasco de Toledo. 

5 

O Sr. Luiz Sucupira - Sr. Presidente, peco a palavra. 
pela ordem. 

O St. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre 
Deputa!lo. 

O Sr. Luiz Sucupira (• ) (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
o Sr. Paulo Martins, director das rendas internas do Minis
teria da Fazenda, concedeu hoje ao vespertino "O Globo", 
uma alarmantissima entrevista a proposito da nova Consti
tuição. 

Declara aquelle illustre funccionario que a Assembléa 
Nacional Constitu inte desfalcou as rendas internas do paiz 
de meio milhão de contos; alêm disso, ainda .a accusa de ter 
feito favores excessivos a empresas concessionarias de ser
viços no Brasil. 

Ora, Sr. Presidente, nós, que devemos estar ciosos da 
obra que realizamos, não podemos, de fôrma alguma, deixar 
que esta accusação . - ou melhor, estas accusações. porque 
são duas - pesem sobre a Assembléa Nacional Constituinte. 
'di não somos mais A.ssembléa Nacional Constituinte, della 
'fizemos parte; estamos, portanto, na obrigação de defende!' 
sua obra. 

Estou certo de- que aquella Assembléa de fórma alguma 
desfalcou as rendas publicas de meio milhão de contos, como 
tambem não contribuiu para favoriti-smos a companhias que 
explorem serviços publicos no Brasil. . 

Assim, para que não fiquem de pé taes accusações, eu 
appellaria para meus distinctos collegas, Srs. Sampaio Cor
rêa, Cincinato Braga e Raul Fernandes. afim de que tomas
sem a si a tarela de e-xplicar que a Assembléa Nacional 
Constituinte não concorreu para esse desfalque vultuoso das 
rendas internas do paiz, como tambem não concorreu par.a 
esse favoritisiOO de que é accusada. 

· Dirigindo esse app'ello a esses distilictos e illustres cal
legas, estou certo de que, acceitando a incumbencia demons
trarão, da tribuna da Casa. que a Assembléa não agiu im-
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patrioticamente para com o Bras~l e os brasileiros. (Muito· 
bem; muito bem.) 

6 

O Sr. Vasco de Toledo. - Sr. Presidente, peco a palavra_ 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nob~e Deputado. 

O Sr. Vasco de Toledo - Sr. Presidente, depois de ha
vermos ingressado no regime constitucional, com a promul-· 
gacão da Carta Magna Brasileira, eu me permitto vir a esta 
tribuna fazer a critica de uma das ultimas leis do GovernO· 
Provisorio, porquanto, entendo, fére ella profunqamente prin
cípios estabelecidos na Consittuicão ora em vigor. 

Quero reportar-me, Sr. Presidente, ao decrtéo n. 24.694., 
de 12 de Julho deste anno, Q qual dispõe sobre a organizaçãO> 
dos syndícatos pro:Cissiona.es. 

Essa lei, além de não attender, de modo. algum, ás aspi
rações e aos intereS<Ses da massa trabalhadora. péc:ca sobre
modo, porque fére preceito legal por nós aqui votado e in-· 
ser to na Constituição Brasileira. 

Diz o alludido decreto, no seu art. 2°: 

"Consideram-se os syndicatos como orgãos: 

a) de defesa da respectiva profissão e dos direi-· 
tos e interesses profíssionaes dos seus associados; 

b) de coordena<;ão de dirietos e-deveres recíprocos. 
communs a empregadores e empregados, e decorrentes
das condições da sua actividade economica e social; 

c) de collaboracão, com o Estado, no estudo e so
lução dos problemas que, directa ou indirectamente;. 
se relacionarem com os interesse·s· da profissão." 

Não hão de ser tão restrictas as fínalidade.s das organi
zações syndicaes . Mas, n1í.o são estes os pontos vulneravies, 
que profundamente attentam ·contra o principio constitucio-· 
ual no decreto n. 24. 694. 

Vejamos no Hem li do seu arl. 5°, quando diz: 

"Para o effeito de sua constituição e reconheci-· 
mento os syndicatos deverão satisfazer os seguintes· 
requisitos: 

II - Quanto aos empregados : 

a) reunião de associádos, de um e outro Fexo e· 
maiores de 14 annos, que representem. no mínimo, 
um -terco dos empregados que exercam a mesma pro
fissão na respectiva localidade, identificados nos ter-
mos do art. 38; · 

b) mandato triennnl nos cargos de administração, 
cujos componentes serão inelegíveis para o periodo· 
subsequente, com a renovação .annual do presidente· 
nos termos do art. 9°; . 

c) exercício dos eargos de administração e de· 
representação por brasileiros natos ou por natur aliza
dos com mais de dez annos de resid encia no Brasil. ,.. 
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Ora, Sr. Presidente, essas são medidas rigorosamente
ee;tatutarias, e, em absoluto, não pódem figurar na estructura 
de uma lei, desde Quando são privativas das associações que
se organizem baseadas no principio da syndicalização. 

O § 20 do art. go determina : 

"Os estatutos só entrarão em vigor depois de approva- · 
dos pelo Ministerio do Trabalho, Industria e Commercio". 

E o art. 9°: 

"A administração dos syndicatos de empregados
será exercida por uma commissão executiva, com
posta, no maximo, de dez socios eleitos com ob
servancia. das disposições deste decreto. ParagraphO:· 
unico. J)en\re seus componentes, a commíssiio exe
cutiva elegerã um presidente, cujo mandato será an-.
nual, não podendo ser reeleito para o período imme-. 
diato ~ . 

É tambem medida de exclusiva deliberação das associa-· 
cões que se organizarem sYildicalmente. 

Ainda encontramos, no . capitulo III - Do funcciona-· 
.~ente dos syndicatos - o seguinte : 

"Art. 13 - São condições essenciaes ao funccio-· 
namento dos syndicatos: 

a) gratuidade do serviço de administração ou de 
representação, salvo o disposto no art. i7 . 

b) incompatibilidade de exercício dos cargos de 
administração com o de outros que forem remune
rados pelo syndicato; 

c) abstenção, no seio da respectiva associacfi.o, de· 
toda e qualquer propaganda de ideologias sectárias e· 
de caracter politico ou religioso, bem como de can
didaturas o. cargos electivos estranhos á natu1·eza e, 
aos fins syndicaes". 

O art. H, com suas alineas, ferindo, profundamente, o
princípio que somente á organização syndical compete rsta
tuir, tambem se inclue no mesmo capitulo . 

"Art. 15. . • São inelegíveis para os cargos admini;;
trrtivos: 

a) os que não estiverem quites das suas mensalidades; 
. b 1 os que, tendo exercido cargo qe administração, não 

tiverem as suas contas approvadas pela assembléa geral: 
c) os que houverem lesado o patrimonio de qualquer 

associac.ão profissional; 
d ) os que não estiverllm ha dois annos, pelo menos, no 

exercício effeetivo da profissão ria localidade da séde do 
syndicato; 

e) os que tiverem má conducta, demonstrada por anto· 
ridade publica competente. 

O Sa. JoÃo VITACA -Não digo que esse dispositivo seja 
monstruoso. Acho-o simplesmente, engraçado . •• 

O SR. VASCO DE TOLEDO- Ora, Sr. Presidente, é 
muito vago o conceito dessa alínea, e porquanto sabemos, 
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-sobejamente, o que aqui se quer entender por má conducta. 
Não ha de ser, por certo, a má conducta civil do syndieali

.z.ado, mas a que adoptada por elle na associação possa !)are
eer a interessados uma conducta reprovaveL Sabemos. ain

·da, que nas organiza~õP.s syndicaes pro\etaria:;; são j•Jsta-
mente os seus .. leaders" que, pelo desassombro de attítudes, 
pela orientação segura, efficiente e verdadeira que procuram 
dar n9s seus collegas de associação, dentro dessa alinea, que 
não admitte meios termos nem meias medidas, porquanto · 
são de tal Ol'dem antagonicos os interesses dos empregad\:ls 
e dos empregadores que ou os empregados ·permanecem no 
seu panto de vista, defendendo com amor; com dignidade e 
com honra as aspirações de sua classe, ou estarão do lado 
opposio, a serviço do patrão; são, justamente, esses indivi

·duos, esses trabalhadores, esses proletal'ios sinceros e co-
·berentes, os visados, capciosamente, pela allnea e do nr
·tigo 15, quando exige, para os cargos da directoria, não te
nham má conducta os r.andidatos •.. 

Isso se nos afigura uma insinuação grosseira e capciosa. 

Adiante, vemos o artigo 21: 

"Na séde de cada syndicato haverâ um livro de 
registro, autheticado por autoridade competeote, do 
quai deverão constar: 

a) si o syndicato for de empregadores, a. denomi
nação e a séde tios empregadoree, bem como o nome, 

-a profissão, idade, estado ciVil, nacionalidade e resi
dencia dol! individuos; 

b) si de empregados ou de profissões liberaes, 
além do nome, idade, estado civil, .aacionalidade, pro
fissão e residencia de cada associado, o estabeleci
mento ou logar onde exerce a sua aotividade e o nu
m(•ro e a serie da respectiva carlei:a profissional." 

"Essa questão de carteira profissional, não sei como qua-
. Iifical-a. · 

O SR. W .t\LDEM:AR REIKDAL - Poderia lembrar um qua
:lificaUvo ao pl'ezado collega, si me permittir-: trata-se de 
·uma identidade policial, exclusivamente para perseguir os 
trabalhadores que queiram defender-se de facto. 

O SR. VASCO DE TOLEDO- Faço minhas as palavras 
.do meu pre:tado co1lega Deputado Waldemar Reikdal. 

"Art. 22 : O;; syndicatos, uniões. federações e 
confederações, dev"'rõo r-:metter, até 30 dias depois 
das eleicões, para c.s cargos administrativos, ao orgão 
competente do Mmisterio do Trabalho, lndustria e 
Commercio, um relataria dos ac_onlecimentos sooiaes, 
no qual consignarão. obrigatoriamente, as alteracoes 
bavidag no quadro dos soeros ·e os factos que, pela 
sua natureza se: prendam a dispositivos deste decreto". 

Se me não engano, são esses dois al'tigos celeberrimos 
.que mais vên) ferir o dispositivo approvado nesta Casa e 
~rlo na Constil\!ícâo, que é aquelle que e!'tabelece a . au~ 
•tonomia dos Sr.Jdicatos. 
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· Esses artigos visam, nada mais, nada menos, do que.· 
subordinar inteiramente os syndicatos ao Ministerio e ao 
Govel'no . · · 

Ora, ou respeitamos um disoositivo cooslitucional, ad
mitindo na lei a aulonomia dos syndicatos, ou muilo ee;io 
comec.ar·emos a desrespeitar aouillo que ha poucos dias ac>l
bamos de fazer e que representa a lei essencial. a lei basica
da organizacão I>oliticc. do Brasil. 

O SR. W Ar.DEMAJ< REIKDAL - Que, com todos os seus
de~eitos, convém aproveitar no Que serve. 

O SR. VASCO DE TOLEDO- Naturalmente. 

~Art. 26. 

§ i.0 As confederacões· formadas oor federacô~9 
de emprcgador('s da agricultura e pecunria, da indus
tria, do cornmercic. ·· 

O SR. JoÃo VtTACA - Essa é a fat·mula de dividir o:r 
trabalhadores para reinar o Mini~terío do Trabalho, que, fe6 

··lízmente, não se encontra mais nas mãos do Sr. Salgado Fi· 
lho, de sagrada memoria. 

O SR. VASCO DE TOLEDO - Por abi se vê qne nem 
síquer o direito de qar nome ás suas- organízac;õi;!S hão de ter 
os syndicalizados, .porquanto já o decreto em questão dete1·· 
mina como deverão ser denominados. 

O SR. DANIEL DE CARvALHO- V. Ex. oermitte um apar~ 
te? De que data é o decreto? 

O SR. VASCO DE TOLEDO - O decreto é de i2 ae 
julho. 

0 SR. DANIEL DE CARVALHO - Em que Diario Of{icial 
foi publicado ? 

O SH.. VASCO DE TOLEDO - :No Dia.rto óe :1.4 de- j1.1~ 
iho - supplernenlo ao n. W2. 

O Sk DANIEl. OE CARV.o\Llio - Ah ! No SuPTJlemento~ . , 
Ha uma certa desr.onfiant;a sobt-e esses supplementos mai~ · 
ou menos clandestinos . 

O sn. V ASC:O DE TOLEDO - O que é facto é que sahiu 
da Imprensa Official e por essa razão mereceu minba atten~ 
cão como interessado na materia . 

"§ io, do art .. 28: Organização ua.> uniões muni
cipaes. das federacões e das confederacões profissio
naes de empregadores obeqecerá. ás exigencias con'-' 
tidas nas alineas b e c do n. II do ar~. 5°. " 

Podemos adrnif.tir a hypothese de. num Estado, organi· 
zacôes syndkaes operarias por sua vez se constituírem enJ· 
federações ou confederações, pouco se lhes dando o· reM.
nhecimento dessas aggremiacões por- parte do Ministerio d3·. 
Trabalho; 

A lei vem cercear esse direito. consignado n~ ConstitUi· 
cão: o de reunião. 

o Sa . w ... LDEMAR REIKD.,L - Aliás, o Mmrsterlv do ·· 
Trabalho, dada a sua organizacãú burocratica. dfspende uru· · 
tempo enorme para conceder um reconhecimento J A }"~·· 
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-deracão Operaria -do Paraná ha ouasí um anuo está á es
])era do reconhecimento . Mas nem oor isso ella dei:s:a .le 
funccionar naturalmente. Não age com autoridade ministo· 
rial, mas sob a acção energica dos trabalhadores que, uni

-dos, estão sempre promptos a det·ende~: os seus interesse.;_ 
através dessa agremiação, que ainda não obteve o titu!o 

-de reconhecimento do Ministerio do Trabalho. 
O SR. VASCO DE TOLEDO- O aparte do prezado cal

lega vem proporcionar-me t-usejo de, reforçando o que dis::c, 
affi rmar que são de tal ordem complicados os processo~ de 
reconhecimento de uma organizacão syndical. que paira pela 
BrasH afóra um verdadeiro desanimo, aLé mesmo certo de5· 
interesse por parte dessas agremiações em cons~:oguirem o SdU 
reconhecimento por parte do Ministerro do Trabalho. E' que 
a burocracia é, sem duvida. enervante. 

O Sa. KREG!NALDO CAVALCANTI - O decreto a que V. Ex 
se refere é anter ior- á ConsLituicão promulgada. Assim, as 
disposieões desse dec:retu que porventura estejam em dP.:>· 
accordo com a letra expressa, ou mesmo com o espírito da 

-Carta Magna, não têm nenb um valor. 
O Sn. DANIEL DE c.~.-IALHO - Faco minhas as palavns 

. de V. Ex., que ªntecipou o meu pensamento . 
O SR. VASCO DE TOLEDO- Agrade~;o as palavras do 

nobre Deputado, Sr. Kerginaldo Cavalcanti, com· cujo pensa· 
ment.o estou de accordo, pois não foi outra a minha inlencà3 
ao assomar a esta tribuna senão a da lançar o meu protesto, 
secundado pelos dignos collegas que compõem a representa~ 
ção da minoria protelaria, contra esse decreto, que, além J_, 
ferir profundamente o principio constitucional da a).llonomia 
-dos syndicatos, ainda se re~ente, na s-ua estr-uctura, de gra. 
vissimos defeitos. · 

Proseguindo nas minhas coosider-acõe;;, Sr. President~, 
furto-me a uma anillyse detida. Que opportunamente ter~i 
ensejo de fazer sob1•e todos esses principias que não só con
trariam a autonomia dos syndicatos, como, de modo algum_ 
representam. pelo meno~. a tendencia da maioria da colle· 

. -ctividade interessada na organização ~yndical no Brasil . 
Não posso, entretanto, daixar de me deter sobl'e o ai:'

tigo 38, que diz: 

"Sómente poderão ~yndical ízar-se os empregad~H 
que possuirt~m cnrteiras profissionaes expedidas de 
accordo com a legislação federal vigeute . " 

Como já disse, não sei como taxilr essa questão de eat·
teiras profissionaes : ~e de ·blaaue, se de e:xploracão , 

O SR. JoÃo V lTAC..\ - E' uma fonte de renda do Minis
. terio do Trabalho. 

O SR. VASCO DE TOLEDO - Não tenho, mesmo, um 
termo apropriado que se adapte á idéa que eu intimament::. 
faço sobre esse caso das carteiras profissionees. 

Entendo que do syndicalizado só se pode exigir como 
documento valido, comprovante da sua profi.>são, a carteiL·:l 
dt:o sua agre-mio.cão. Esta é Que deve ter validade legal. As 

-earleiras profissiol'.l<!S visam satisfazer . conveniencias poli
ticas, appetlles de afilhados. porQue, como sabemos, ella::; 
pr-oporcionam uma grossa renda sublrahida da bols:~ .do pro-

·tetarío, ao qual se impõe aouelle documento com tanta;;· ~ 
-taes complicações para que elle possa legalmente e"ercer a 
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:sua_ prof~s~ão, quando, _como .iá disse, outra coisa não se- po--: 
·der1a e:x1g1r delle senao a carteira syndical. que nada ou 
,pouco lhe custa, pois que o s:vndicato tem obrigacão de lh':1 
fornecer, sem com isso visar lucros. · 

Sr. Presidente, chamo a attencão prindpalmente d,Js 
tr3:balhadores do Brasil para esse facto, porquanto, da ma
nemt burocratica por que é feita a expedição das car·teH'<lS 
'])rofissionaes, talvez nem daoui a vinte annos - apesar 
de constituírem para o Ministerio farta renda - tel'emos 
·es::as carteiras pelos 5ertões do Brasil. 

O SR JoÃo VrTACA - Nem mesmo nas cidades. 
O SR. VASCO DE TOLEDO- Então, é deixa!' no tintP.i

:ro uma organização que teria. forco~.amente, de se restringir 
aos centros de maior populacão e de maior civilizacão do 
.ilaiz. 

Vou lêr o paragrapho uni co do celeberl.'irno artigo: 

"Os socios dos syndicatos de empregados já. re
conhecidos, que não tiverem carteira profissional, de
verão, sob pena de serem excluídos, legalizar sua si
tuação dentro do prazo de seis mezes, contados da 
data da publicação deste decreto." 

Este paragrapho está fóra da critica. É absurdo, Não 
nasceu por certo, juntamente com o artigo, da mente de ne
nhum trabalhador consciente. 

Estas são, SI'. Presidente, as ligeil'as considerações que 
tenho a fazer em torno desse decreto, como um grito de alar- . 
me aos trabalhadores do Brasil, parte mais interessada na 
.organização syndical, por isso que ella representa o maior 
coefficiente da povulacão brasileira, para que possamos, 
:tambem, numa solidariedade justificada, numa solidariedade 
verdadeiramente proletaria, acorrer ao appello das organi
.zacões syndicaes do Brasil, que já teem conhecimento do re
.ferido decreto e procuram, neste instante, num entendimento 
;geral, fazer com que o mesmo não seja posto em vigor, o que, 
.aliás, não acredito o seja, porque fere fundamente um prin
.cipio constitucional e assim espero que esta Camara não pet•
mittírá que elle continue em vigor, anullando-o immediala
mente. 

Ademais, Sr. Presidente, resta-nos ainda a certeza de 
-que ao lado do Executivo, como parte integrante do appa
relho governamental, funcciona um segundo poder, a Côrte 
Suprema que, em bõa hora se diga, acaba de dar um exem
plo á Nação Brasileira, fazendo respeitar a Constituicão que 
ha poucos dias foi promulgada, a que esse decreto fere pro
fundamente. Respondendo á consulta que a Mesa desta Ga
roara lhe fez, sobre a incompatibilidade de Deputados, numa 
lucida c brilhante decisão, por unanimidade de votos dos seus 
.componentes, reco~heceu essa incompatibilidade, respei
tando, portanto, os princípios constitucionaes que assim 
-dispõem. 

Essa decisão, da Suprema Cõrte da Justi~a do Paiz, re
presenta uma garantia pata tantos outros casos identieos e 
·no a que me refiro teremos nós, os prejudicados por esse de
·creto, para elle a.ppellar, na certeza de que não será outro 
-o seu veredictum. 

A proposito desse decreto, Sr. Presidente, estamos rece
:bendo çie organizações syndicaes organizadas no Brasil, te-
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legrammas de protesto, aos quaes juntamos nossa absoluta 
solidariedade. _ 

Passo a Iêr um que recebemos de São Paulo. advertindo, 
porém. que o faço. não pelo começo de seu texto. represen
tativo de uma soiàariedade absoluta ás nossas ultimas atti
tudes nesta Assembléa. porquanto muitos outros temos em 

. nosso poder e delles não procuramos fazer alarde. mas prin
cipalrnf?nte pelo que encerra sobre syndicalização: 

São Paulo. 20 - CTN Deputados Reikdal Vasco e 
Vitaca - Assembléa Con:::tituinte - Palacio Tira
dentes - Rio - Colligação Syndic:'ato Proletarios São 
Paulo apoia vossa attitude neganáo votar candidatos 
burguezes posto essencialmente burguez Presidente 

-Republica. Outros serão meios conquista hegemonia 
política proletariado. Aproveitamos ensejo protes
tando novo decreto elaborado apagar luzes regime 
discricionario >-obre syndicalizacão vf'm cercear auto
nomia syndiratos contra letra expressa nova Consti
tuição. Esperamos Deputados minoria apresentem 
defendam nosso ante-projecto syndicalizaçãc. verda
deiro compatível interesse!l' reaes proletariado garan
tindo autonomia complet3 organismos syndicaes. 
Saudações proJetarias Commissão Executiva." 

É aliás o que nós devemo;; fazer dentro em breve, por
que este ante-projecto, que se acha em nosso poder e que nos 
foi enviado pela colligacão dos Syndicatos Proletarios de São 
Paulo é um ante-projecto que repre!enta perfeitamente os 
anseios e os interes!'es proletarios. Elle assegura acima de 
tudo a autonomia syndical, principio de que ern absoluto 
abdicaremos. 

Egualmente, Sr. Presidente, como subsidio ás minhas 
considerações, em torno do citado decreto, junto um artigo 
bem fundamentado do brilhante jornalista carioca: Sr. Jo
celyn Santos. 

Ê convicção nossa que. quando nos faltassem recursos 
outros para tornar nnllo tal monstrengo, bem assim o de 
apresentar a esta Camara. vendo-o discutido e approvado. um 
projecto de syndical;zacão, a certeza de que, dada a inconsti
tucionalidade do mesmo decreto, o Poder Judicíarío, ao qual 
não podemos deixar de render homenagens reconhecendo na 
sua decisão de hontem uma comprehensão perfeita de sua. 
finalidade, e garantia ao respeito da lei basica. do Brasil, sa

·berá acolher com a devida justiça. a reclamação que lhe fi
zermos. 

O SR. Lmz SucUPIRA -V. Ex. dá licença para um 
aparte? O decreto é anterior á Constituição e a propria Carta 
Magna accent.ua 0:11e ficam revogadas as .leis que collidirem 
com os seus dispositivos. O decreto, assim, não tem razão 
de ser. Pode-se dizer que nasceu morto. 

O SR. VASCO DE TOLEDO- Neste caso não tinha 
tambem finalidade o artigo 14 das Disposições !l'ransitorias, 
que foi approvado aqui. 

O SR. NERo m:: MACEDO - As partes que collidiram com 
o dispositivo constitucional deixam de ter vigor. A propria 
Constituição rletermina isto . 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI- VV. EEx. teem com
. petencia innegavel :Para apresentar um projecto de lei de 
syn.dicalizacão, porque, constitucionalmente, VV. EEx. teem 
todas as attrjbuições conferidas á Camara dos Deputados 
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Ordinaria. Não -so lhes nega essa com-peten~ia. VV. EE:r. 
·terão, porém, naturalmente, de se cingir ao texto da Goosti
tuicão, isto é, de 1'€speitar o que está dentro da Carta e es
tender, então, os princípios da syndicalizacão como eompre-
hendem que seja perfeitamente acceita•1el. . 

O SR . . VASCO DE TOLEDO - Os apartes dos nÓbres 
Deputados são sobremodo esclarecedores, e os agradeco, por
quanto veem a() ~ncontro das idéas e pontos de vtsta que 
venho expendendo da tribuna. 

Antes de tenminar, Sr. Presidente, não posso deixar de 
lançar um vehemer,te protesto pelo abandono a que Coram 
relegados, ha bem poucos dias. se me não engano ao ama
nhecer do regime constitucional, os nossos camaradas traba
lhadores da Fazenda de São Bento, de propriedade do Go
verno, no Distric.tl) Federal. 

Esses camarndas, sem razão que o justificasse, foram 
postos na rua, em situação de verdadeira miseria, pois, além 
de não perceberem indemnização de qualquer nc.tureza pela 
suspensão de seus serviços, sahiram credores da Fazenda 
Nacional em mais de dois mezes de trabalho. 
. Que confiança; pergunto, pode inspirar á nacionalidade 
um governo que crêa dispositivos legaes, sendo o primeiro 
a desrespeital-os desabusadamente? 

O Sa. JoÃo VlTACA - A Fazenda de São Bento era, mui 
propositadamente, administrada pelo Ministerio do Tra
balho ... 

O Sa. LUIZ SuCUPIRA - Por ultimo quem a administra
va era o Minísterto da Agricultura. 

O SR. VASCO DE TOLEDO- O meu protesto, Sr. Pre
sidente, tem tanto mais cabimento quanto o facto occorre 
na Capital da Repul;llica, ás portas do governo central, ati
rando-se ao desamparo e á fome os trabalhadores da Fa- · 
zenda de São Bento. o 

Que confiança, repito, podemos ter na falada e decan
tada bOa intenção de um governo que consente, admitte que 
o proprio Ministerio do Trabalho - que se arroga a tutela 
das leis sociaes do Brasil - não as faça cumprir sequer 
pelos proprios departamentos, a esse Ministerio subordi
nados? 

O SR. PRESIDENTE - Devo advertir ao nobre Deputado 
. que a hora do expediente está a findar. Faltam apenas cinco 
minutos. 

O SR. VASCO DE TOL.EDO- Obrigado a V. Ex. Vou 
concluir. 

Aqui _fica o nosso protesto, na esperança, porém, de que 
o novo mmistro do Traba~ho, reeonhecendo a injustiça desse 
acto, -procurará, como auxiliar directo do novo governo. 
attender a esse reclamo - o que é justo -.vindo assim ao 
encontro de direitos postergados dos nossos camaradas da 
Fazenda de São Bento. (Muito bem; muito bem. O orallo'f> 
é cumprimentado.} · 

AftTIGO A QUE SE REl'ER'E O SR·. DEPuTADO VASCO DE TOLl>DO 

REPELL~O A AFFRONTA 

A monstruosidade do novo decreto de syndíca
lizacão que se revela, o desde logo; nos seus -primeiros 
artigos, provocou enorme espanto e indignação no$ 
meios proletarios organizados. 

C. D. -5 
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Assumpto relevante para a vida syndicalista bra
sileira elle era a preocoupa~â.o l)rineit>al dos syndi
eatos, das Federações e dos militantes conscientes. 

Todas as organh.acões syndicaes incluíam, nas 
suas jornadas reivindicatorias, a reforma do decreto 
n. 1.9. 770, por julgal-o em varias pontos, inadapta
veis ao meio e á indole brasileira. 

Era, por assim dizer, ponto de honra do prole
tariado a sua remodelacão. 

E '!)ara isso organizaram-se congressos, confe
rencias e estudos em todos os sectores operarios. 

O Governo Provisorio, · no inicio da sua outubrada 
revolucionaria, primou por não consultar o proleta
riado sobre esta magna questão. 

Mais tarde, a insistentes reclamações dos inte~ 
ressados, accedeu em organizar uma commíssão mixta 
elaboradora à o no-vo projecto. 

E, como sempre aconteceu, condicionou a colla
boracão do proletariado á vontade de uma enorme 
maioria patronal e governamental. 

Ora, a Federação do Trabalho a quem se attri
lmira a incumbencia, desde logo ren.:lgou o eonnubio 
projectado e, os .~eus representantes ali, ao se retira
rem protestando, deixaram nas mãos da comriüssão 
official, um trabalho das aspirações rnmimas á re
speito. 

Esse ante-projecto não só foi relegado ao pó dos 
archivoa ministeríaes, como surpreendentemente se 
adoptou, na recente lei, dispositi.vos opprcssores que 
não existiam na antiga tegislacão. 

O rosario de portas fa.lsas do '"'novo texto presup
põe, ás escancaras, o inicio de um rumo fascistizante 
das relações dos operaríos brasileiros com o actual 
governo. 

Se, por exemplo, o proletario tiver, como a nova 
1ei manda, de apresentar "hoa conducta., aos poderes 
competentes, facil será arranjar que esse "termo de 
bom viver" seja feito ao gosto das suas prefereMias. 

E' muito grande o amontoado de incongruencias 
que se denotam no famoso texto. 

·Basta, por agora, affírmar-se que o proletariado 
-consciente, já.mais, se submetterâ ao garroteamento 
de suas liberdades. 

A Federação do Trabalho, com a sua co-irmã. a 
Federação dos Marítimos, os syndicatos e organizacões 

. dos Estados, já deram o toque de reunir para o pro
testo energíco e veemente C(}ntra esse attenta.do á 
vida autonoma do proletariado garantida, até, pela. 
reacciona.ria constituição que abi está. . 

Esperemos, pois, mais.· essa magnífica resistencia 
aos manejos dos ag-entes capitalistas á obra da eman
cipação dos trabalhadores. - Jocelyn Santos." 

'1 

O Sl'. Presidente - Está finda a hora destinada ao E~-
pediente. 

· Vai-se passar á Ordem do dia. (Pausa.) 
Comparecem mais os Srs. : 
Pacheco de Oliveit~, Alvaro Maia, Moura Carvalho, Jo

aquim Magalhães, Arruda Falcão, Augusto Cavalcante, Au-:: 
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~sto Leite, Ruy ·Santiago, Amaral Peixoto, Pereira. Carneiro, 
.José Braz, Martins Soares, Clemente Medrado, Raul Sá, João 
Penido, Rodrigues Alves, Vergueiro Cesar, Zoroastro Gouveia, 
-Çincinn.to Braga, João VillasbDas, Alfredo Pacheco, Fran
·cisco Villanova, Idalio Sardemberg, João Simplicio, Ferreira 
Netto, Martins e Silva, Gastão de Brito. (27) · 

Deixam de comparecer os Srs. : 
Thomaz Lobo, Fernandes Tavora, Luiz Tirelli, Leandro 

Pinheiro, Magalhães de Almeira, Agenor Monte, Pires Gayoso, 
.José Borba, Figueiredo Rodrigues, Xavier de Oliveira, Mar
tins Vcras, Ferreira de Souza, Alberto Roselli, Velloso 
Borges, Odon Bezerra, Irenêo Joffily, Herectiano Zenaide, 
Pereira Lyra, João Alberto, Agamemnon Magalhães, Souto 
Filho, Luiz Cedro, Solano da Cunha, Mario Domingues, Ar
ruda Camara, Arnaldo Bastos, José Sá, Alde Sampaio, Si
mões Barbosa, Humberto Moura, Góes Monteiro, Valente de 
Lima, Isidro Vascancellos, Sampaio Costa, Antonio Machado, 
Leandro Maciel, Deodato Maia, J. J. Seabra, Marques dos 
Reis, Clemente 1\fariani, Magalhães Netto, Arlindo Leoni, 
Medeiros Netto, Alfredo Mascarenhas, Attila Amaral, Ma
noel Novaes, Gileno Amado, Medeiros Falcão, Paulo Filho, 
Lauro Passos, Fernando de Abreu, Godofredo Menezes, Lauro 
·santos, Olegario Mariano, Mozart Lago, João Guims.Tães, 
·Cesar Tinoco, Alipio Costallat, Acurcio Torres, José Eduardo, 
Fabio Sodré, Cardoso de Mello, Soares Filho, Bias Fortes, 
Mello Franco, Ribeiro Junqueira, Adelio Maciel, Negrão de 
Lima, Delr>him Moreira, Odilon Braga, João Beraldo, Fur
tado de Menezes, Polycarpo Viotti, Levindo Coelho, Belmiro 
de Medeiros. Licurgo Leite, Celso Machado, Campos do Aroa
;ral, Bueno Brandão, Carneiro de Rezende, Jacques Montan
don. João Alves, Plínio Corrêa. de Oliveira, Alcantara Ma
chado, Theotonio Monteiro de Barros, .1osé Carlos, Barros 
Penteado, Moraes Andrade, Almeida Camargo, Mario Whately, 
Guaracy Silveira, Hyppolito do Rego, José Ulpiano, Carlota 
de Queiroz, Abreu Sodré. Lacerda Werneck, Antonio Covello, 
·Cardoso de Mello Netto, Moraes Leme, Henrique Bayma, José 
Honorato, Domingos Velasco, Generoso Ponce, Plínio Tou
rinho, Antonio Jorge, Carlos Gomes, Simões Lopes, Mauricio 
Cardoso, Anncs Dias, Renato Barbosa Demetrío Xavier, As
·canio Tuhíno, Raul Bittencourt, Adroaldo do. Costa, .Acyr 
Medeiros, Gilbert Gabeira, Francisco Moura, Armando La.y
dner, Edwald Possolo, Guilherme Plaster, Eugenio Monteiro 
de Barros, Mario Manhães, Milton de Carvalho, Walter Gos
ling, Augusto Cursino, João Pinheiro, Horacio Lafer, Eu
valdo Lodi, Mario Ramos, Pacheco e Silva, Rocha Faria, Ro
berto Simonsen, Oliveira Passos, Pinheiro Lima, Abelardo 
Marinho. (138) 

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

8 · 
Vai-se !)assar á ordem do dia. (Pausa.) 

ORDEM DO DIA 
Co~tinuação da eleit;ão da Mesa (1°, 2o, 3° 

e 4° secretarias e sv.pplentes). 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o oornpa
recimento de 113 Srs. Deputados, dos quaes 45 já se reti-
·i'aram. · · 
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Constando a. ·oraem do dia de materia qu.e depende d~r 
llUmet·o iei;:l.-, isto é, maioria absoluta, pelo menos, vou 
levantar a sessão, designando para amanhã, a mesma 

ORDEM DO DIA 

Continu::tcão da eleição da· Mesa (fo, 2°, so e 40 secre-
tarias e supplentes) • · 

Levanta--se a sessão· ás· f'5· horas e iO mn-
nutos. 

Commissão de Reforma do Regimento 

ACTA DA aa REUNUO, EM 25 DE JULHO :DE 1934 

Reuu)u-se, hontem, ás :iO hora~. na sala da Commissã,y 
de Finanr.as. a Commissão de Reforrua do Regimento, sob a' 
pre-sidencia do Sr. Fabio· Sodré, presentes os Srs. Ascamo· 
Tubino, Clemente Mariani, Cunha Me!lo, Henrique Dods
worth e Morae~ Andrade. 

A acta da reunião anterior foi approvada. 
A seguir, o Sr. Cunha Mello relatou o capitu!o "Das

SPssõei! Preparato.t"ias", apresentando a re.Q.ac-cão dessa parte,.
que foi approvada. 

A Commissão passou depois ao eÃame dos capitulas "Da-' 
Mesa., e "Das Commissões" (até o artigo '19, leü:a a), do an
tigo Regimento da Camara cHis Deputados. q~ foram appro<.· 
vados, com as segu:intes modificacões: · 

Suppressão do § 1°, do art. 56: 
Eliminacão das palavras ~para· o reccmhecimento" até

final da letra a, do § 2°, do art. 56; 
Suppressão dos arts. 57 e Paragrapho unico, 59 e pa:·a

grapho unico, e 60 e paragraplros; 
Suppressão da palavra -rec:onheddos" da alinea 5a do

art. 62; 

Suppressão do art; 64: 

Substituição do aFt. 71 e se11 paragrapho unico pelo
seguinte: 

"Art. 7i. As Commissões íJCrmanentes são treze: 

fB., gecutiva; 
2&, Agricultura, Indushia e Comt.riercio; 
aa, Constituicão e Justica: 
4a., Diplomacia e Trata-dos: 
5a., Educaeão e Cultura: 
6a., Finanças; 
7a, Le!!rislação Social: 
sa. Obras Publica:;, Transportes e Commnnicacõci!~ 
ga, Orcamento; 

10a.. Redac~ão; 
11a, Saúde Publica; 
1.2a., Segurança Nacíonal;. 
isa, Tomada de Co·ntas.-
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Paragrapho unico. As Cómmissões permanentes serãn 
..constituidas de .onze membros cada uma, salvo a Executiva 
que será constituida pela Mesa, e a de Redaccão que tará 
sómente rinc.o rnt?mbr:os." 

Substituição do art. 75 e para:grapho unico pelo S;!
;,guinte: 

'"Art. 75. As Commis::ões espl'!ciaes ser:lo constitttidas 
por determinacão da Camara ·Para os fins do arL 48 da Con

.stituição. 
~ :1.0 O requerimento pat·a a constituicão de uma Com

·mis.sào el':peeial indica.!'á, desde logo, o assumpto de que a 
·mesma haja de tratar, bem como o numero de membros qne 
;a deverão compor .. 

§ 2.0 A audiencia de uma commissão esPecial di:mensa~;i 
.:a das Commissões ·permanentes. salvo determinação ~m con
ti·ario da maioria da Assembléa." 

Substituição da lelra a do art. 79 pela seguinte: 

"a) as de inquerilo até a conclusão dos respectivos tra
rbalhos". 

Devido o adiantado da hora. o Sr. Presidente encerr()•J 
:a reunião, convocando outra para amanhã, 26 de .in!ho, á3 
iO horas. 

Encerrou-se a r·eunião ás 1'3 i/2 ·horas. 
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sa Sessão, em 26 de Julho de 1934 

Presidencia dos Srs. Antonio Carlos, Presidente tJ Pacheco 
· de Oliveira, f• Vic.e-Presidente 

i 

A's 14 horas, comparecem os Srs. : 

Antonio Carlos, Pacheco de Oliveira, Thomaz Coelho, 
· Clementino Lisbôa, Waldemar Motta, Cunha Mello, Mario 

Chermont, Veiga Cabral, Joaquim Magalhães, Lino Machado .. 
Costa Fernandes, Carlos Reis, Adolpho Soares, Godofredo· 
Vianna, Pires Gayoso, Waldemar Falcão, Pontes Vieira, 
Silva Leal, Kerginaldo Cavalcanti, Irenêo Joffily, Pereira.. 
Lira, Barreto Campello, José Sá, Alde Sampaio, Simões Bat>
bosa, Góes Monteiro, Valente de Lima, Guedes Nogueira, .Ar
thur Neiva, Edgard Sanches, Homero Pires, Aloysio Filho, 
Franci,sco Rocha, Carlos Lindenberg, Jones Rocha, Sampaia
Corrêa, Olegario Mariano; Mozart Lago; Raul Fernandes. 
Acurcio Torres, Lemgruber Filho, Manoel Re-is, Martins 
Soares, Pedro Aleixo, Gabriel Passos, Matta Machado, José 
Alkmim, Vieira Marques, Clemente Medrado, Raul Sá, Simão-. 
da Cunha, Aleixo Paraguassú, Celso Machado, Moraes An
drade, Nero de Macedo, Plinio Tourinho, Lacerda Pinto, 
Nereu Ramos, Adolpho Konder, Simões Lopes, Carlos Maxi
miliano, Frederico Wolfenbuttel, Renato Barbosa, Victor 
Russomano, Ascanio Tubino, Pedro Vergara, Aeyr Medeírosy 
Vasco de Toledo, Waldemar Reikdal, Francisco Moura, Se
bastião de Oliveira, João Vitaca, Alberto Surek, Edwald Pos
solo, Guilherme Plaster, Edmar Carvalho, Ricardo Machado, 
Pedro Rache, Alexandre Siciliano, Teixeira Leite, Abelardo · 
Marinho, Thiers Perissé, Henrique Dodsworth, Moraes 
Paiva. (84) 

O Sr . Presidente - A lista de presença accusa o compa
reciment.:> de 83 Srs . Deputados. 

Está aberta a sessão. 

O Sr . Waldemar Motta (4° Secreta:rio, servindo de 2°) , 
procede á leitura da acta da .:sessão antecedente, a qual é, 
sem observações, approvada. 

O Sr. Cunha Mello- Peco a palavra. 

O. Sr. Presidente - Tem a palavra, sobre a Acta, o nobre 
Deputado. 

·o Sr. Cunha Mello (Sobre a Acta) - Sr. Presidente, 
desejo rectificar a Acta no topico em que sou considerado 
como ausente na sessão ~e h ontem. 
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Meu cQlle!las e ~,l componentés da. Commif!!iiio nomeada 
por V. Ex., pal'a confecção do Regimento estivemos na 
Casa, tendo trabalhado, pela manhã e pela tarde~ na referida 
Commissão. 

Rra es58 . Sr. P l'esidente. a rectifícação que desejava 
requerer. ( 1) 

O Sr. Presidente- Será teita a rectificação pedida pelo 
:nobre Deputado. 

Em seguida, é ap~rovada a Acta da sessão 
antecedente. 

2 

o Sr. Presidente - Passa-se á leitura. do E~pedi~nte. 

O Sr. Th·.maz Lobo (i o Secutario) procede á leit.ur~ do 
.seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios: 
Do Minist.erio da Justiça e Negocios Interiores, de 24 do 

.corrente, communicando haver tomado posse e assumido o 
exercicio do cargo de Ministro de Estado o Sr . Dr. Vicente 
Ráo. - Inteirada. 

3 

Da Sociedade dos Amigos de João PessOa, de 25 de Ju
lho, nos seguintes termos: 

"Exmo; Sr. Presidente da .A.ssembléa Nacional Consti-
mm~: . .. 

A Sociedade dos Amigo!: de João PessOa vem, não só 
oonvidar V. Ex. - glorioso "Patxiarcha da Nova Republi
ca .. - a assistir as homenagens posthumas a serem rea1iza
das, amanhã, 26. ás 16 e rneia. horas, no Cemiterio de São 
João Baptista, junto ao tuml:llo do "Martyr da Allianca Li
beral", por motivo do 4° anníversario de seu tragico falle
cimento, como solicitar que V. Ex. seja o interprete de 
ldentico convite a todos os demais representantes da Nação. 

Sem maie, queira aceeitar os protestos d~ elevada con
sideração . - Pela Sociedade dos Amigos de João Pes.::Oa. 
Helenio de Miranda Moura.- Gerson Tavares . 

- Inteirada. 

O Sr. Presidente - Está finda ·a leitura do Exp<!di<mte. 

4 

O Sr. Jdozart Lago (Pela ordem) - Sr. Presiàente . 
.achando-se na Casa . o Sr. Adolpho Bergamini, convocado, 
como .suppJente de Deputado pelo Partido Democratico, p3ra 
occupar a cadeira do Deputado resignatario, Sr. Leitão da 
Cunha, t•equeiro a V. Ex. se digne nomear a Commissão 
que d~verá introduzíl-0 no recinto, afim de prestar o cnm
promisso regimental. 

{i) Rectificado. 
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O Sr. Presidente - A Camara acaba de OU'\'ir o requeri-
.mento do Sr. Deputado Mozart Lago. · 

Assim, convido. nos termos do Regimento, os SJO'S. 3• e 4• 
Secretarios a acompanharem até á Mesa o Sr. Adolpllo Ber
·gamini, afim de que preste o compromisso r egimental. 

Comparece S. Ex., acom-panh:1do da respe
ctiva Commissão e, junto á Mesa, :presta o com
promisso regimental, tomando assente, em se
guida. (Palmas). 

5 

O Sr . Presidente - ·Tenho sobre a mesa e vo~J. ouvir a 
·Camara sobre o seguinte 

REQUERI~IENTO 

Requeremas seja consignado na Acta dos trabalhos da 
Camar·a dos .lJeputaaos um voto de saudade pelo aC-"l1Ppar.;
cimento do Dr. João Pessôa Cavalcanti de Albuquerq'.le, na 
data de boje, que lembra o quarto anniversario da morte do 
presidente constiíur.ional do Estado da Parahyba, victima de 
uma situação creada pelo Governo de então. 

O Dr. João Pessõa, o mais empolgante exemplo de ci
vismo nos ultimas tempos da nossa bistoria, bem w~rece a 
homenagem requerida. 

:Sala das Sessões, 26 de Julho de 1934. - lren~o Jo{{ily. 
-Renato Barbosa. - Freaerico Wolffenbuttel. - Ctem.ente 
Medrado. - Vitor .Russont:211o. -Gabriel de R. Passos. -
Jose Pereira Lira. - Velo:o Boraes. · 

·C S:o. Presid6nte - Tt-m a palavra o Sr. lrenêo Joffily. 

6 
I 

.O Sr. Irenâo Joffily - Sr. Presidente, Srs. Deputaãfls. P. 
·Verdade que a volta do Paiz á. legalidade equivale a um pacto 
de harmonia entre os brasileiros de boa vontade; é verdade 
que precisamos esCIUeeer offensas. relevar defeito;;, para qu€1 
duradoura seja a obra que acabamos de fazer: é v~n:iade gu~ 
o regime passado só póde ser modificado com o concurso e 
ho:1 ·vontade de todos, fortes no empenho, para que salvemo!> 
a Patri'a enfraquecida; internamente pelos dissídios, desaven
oas, erros e crimes, e, no exterior. sem o prestigio que só oa 
povos bem organizados e que cumprem as suas obr igaçõ9S 
podem ter. Mas, Sr. Presidente, tudo isto não deve fazer es
quecer as figuras cyclopicas que pontilham nossa historia, os 
vultos gigantes da naciona!idade. ainda que a. cita~;ão dos 
seus nomes seja., só· por si •. a mais vehemente condemnacão 
aos erros que elles combateram. a mais candente aecusacão 
áquelles que desviaram as armas que a legalidade !h~s con
fiou para entregai-as a facínoras encarregados de crimes q•l·:> 
ficassem justificados eom o prestígio das autoridades que 
.c-onsentiam, que permittiam. que estimulavam, que oráeoa-
wm. . 

· Reine a paz e a concordia entre todos os brasileh·os pat·u. 
que, unidos, sejamos grandes e fortes, mas não esquP.IjaiilOS 
nunca o nome dos que tombaram defendendo ideaes que de ... 
vem ser os nossos e .oom uma corage:rn, um desprendilll.ento. 
um tão extremado amor á causa publica. com uma tão ele
vada eonseiencia da djgnidade e do dever que em qualque.t' 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 07/10/2015 15:22+ Página4 de 18 

-74-

tempo" podem ser apresentados como qualidades que exaltam-
e dignificam. . 

Faz hoje precisamente quatro annos QUe, no Reeitt:, tom
bava crivado de balas João PessOa. presidente constitucional 
da Parahyba, terminando, assim, com o seu sangue generoso
de martyr, um;. vida, que, exemplo de uma época 13 orgu1ho 
de um Povu, ]ía ·oito mezes vinha sendo torturada vor todos
os meios e fórmas :pelo unico crime de ser digno e forte, peJa. 
uniea falta de ser altivo dentro da lei. pela unica mar1cha de · 
fazer de um Estado pequenino e pobre um exemplo de tra
balho e de progresso, sem que nada devesse, pelo unico de-· 
feito de governar um Povo aue soube ser digno do seu chefe e· 
ao seu lado estevé para a vida e para a morte, prestigiando
sua aeção na politica, acompanhando suas revoltas contra ~ 
cobardia do Poder Central que escolhia o mais fraco dos seus
adversarios para contra elle fazer cair suas iras; o mP-smo 
Povo que não se intimidou oom a morte do vulto estremecido 
cuja memoria acompanhou com o chôro convulso do deses
pero até outubro e quando já o massacre esperado :·.ão era 
possível porque tantos crimes e tantas miserias aqueceram
o animo revolucionaria. en:tracruecido · e tizeratn com que ex
pulsos fossem os inimigos da. Parahyba, que tambem eram os
mirnígos da Patria. 

Não preciso repetir a historia do soffrimento dos para
hybanos, o heroismo de uma forca policial lutando corn fa~t3· 
de arznas e munições, ella, que defendia a legalidade contra
malfeitores amparados com o prestigio do Governo central e, 
armados com as armas adquiridas coro o producto de impos
tos e destinados á ·garantia da justiça, da~rdem e da so')';}-· 
rania nacional. 

· Lembremos neste dia do nome de João Pessôa. que 6· 
bem um exemplo de trabalho ordenado e methodieo qu& tanto. 
contrastava com os desmandos que nos arruína v:l.m; que é· 
bem um symbolo de resistencia quando· tantos se acobar1a-· 
vam; que é bem um padrão de honradez e de civismo, ·tão-· 
destoante em uma época em que os interesses pessoaes faziam· 
os homens mais attentos ás ordens illegaes emanadas dos Que · 
distrmuiam favores do que.ás grandes necessidades da Patria. 

Não podemos evitar erros no !uturo sem estudar os do-· 
passado e então, a vida dos homens que se foram são pha
roes sempre alimentados com os puros ideaes que os fizeranl' 
·mart:vres. . 

O nome ae João Pessõa não é uma memoria sóment~ gra
ta ao$ filhos da Parah:vba. que testemunharam sua obra. e;. 
sua acção e não podem esquec~r o grand& filho rrue tanto a. 
engrandeceu; não é uma memoria sómente querida dos filhos
de Minas e do Rio Grande do Sul, valorosos alliados que a 
distancía e o bloqueio do poder central impediram auxilias
mais efficientes aos. filhos do Estado do Norte, que suppriam. 
as munü;ões que lhes faltavam com o animo au.e lhes sobra
va; mas, elle é o orgulho dos brasileiros porque personificou· 
uma época com. uma altívez. em identicas condícões nunca. 
vista, com uma resisteneia que o fez martyr do dever e da 
dignidade. (Muito bem; muito bem. Palmru. () oraà01' é· 
cttmprimentado.) 

O Sr. Gabriel Passos - Pec:,o a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado. 

O Sr. Gabriel Passos ~ Sr. Presidente,. a bancada ·do· 
Partido Progressista. de Minas Geraes não poderia deixar do 
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trazer ao requerimento de que é primeiro signatario .o mus-
tre_ Deputado, Sr. 'Irenêa Joffily, os seus applausos, de ma-
neira expressa, porque os applau.sos a esse reouerilnento 
significam uma reaffirmacão de propositos e traduzem um 
sentimento perenne na alma do Povo mineiro, qual seja o· 
de reverencia ã memoria do inolvidavel João Pessóa. cu.ias 
aJtas Yirtudes cívicas constituem decisivo estimulo, prinCI
palmente numa hora como esta. em que acabamos de trans
por o período de preparação á realização dos velhos sonhos·
que animaram o grande patriota. 

Queremos, pois, Sr. Presidente, repito, que et:ta ho!nGna
gem seja uma roaffirmação de fé. fé em que aquella~ idéas
pelas quaes tombou o grande morto continuem a animar os
patriotas e continuem a ser um programma definido e firme, 
a realizar; fé nos principíoi; aue elle <!ncarnou e l!as t.!Sl)e-
ranças pelas qua~s elle morreu. (Muito bem; muito bem_ 
Palmas.) 

O Sr. DaDiel de Carvalho - Peco a palavra. 

O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado . 

O Sr. Daniel de Carvalho - Sr. Presidente, em nome da•. 
bancada do Partido Republicano Mineiro, associo-me ás ho
menagens que hoje se prestam. com toda a .iustica. a um dos
prirneil·os heroes e precursores da Revolucão de 1930. 

O Partido Republicano Mineiro. que na jornada àa Al
llan'.)a Liberal e da Revolu~ão, encarnou, em Minas Garaes. 
as idéas sustentadas por João PessOa, hoje póde, (';)lll u:fania, .. 
declarar que não tem sóment6 fé na victoria de.s:;as idéns; 
não apresenta sómente a revereucia de palavras a esse jn
clito brasileiro, cujo tumuto ha de ser sempre a Mec:.:a dos 
idealistas, porque, ao lado da fé. aPresenta tambem a~ obras, 
como prova do culto sincero e desinteressado ao martYI· da:. 
grande campanha civica. O motivo 'Drincipal da acci.í.o de 
João Pessôa, em 1929 e 1930. foi. nin!l'lte"'l o conr.esta, a sua
rebeldia contra a indicação ou a influencia do Presidente, na· 
escolha do s~u Sll[)Cessor. Ficou celebre a sua exprnssão -
"Nego, dada á caJJdidatura do Cattete .. Elle foi um paladino .. 
da liberdade do Povo na eleicão do SuPremo Magis!.rv.do. 

Pois bem, o Partido Republicano Mineiro ficou fiel a este 
mandamento e espera continuar a honrar a rnemorl:l daquelle 

· heroe do Norte e de todo o Brasil. firme nos seus propositos,. 
reverenciando, pela fórzna aue lhe parece mais acertacla, 
aquelle vulto que cada dia mais cresce na estima e na admi-
ração do Povo Brasileiro, isto é, praticando as doutrjnas que
elle prégou. E' por isso que, em nome da bancada do Par-
tido Republicano Mineiro, o qual póde. hoje, apresentar fa
ctos recentes comprobatorios da sua fidelidade á mem<>r1a de
João PessOa, venho declarar que elle se associa a essas ho-· 
menagens, pedindo que nesta hora 'triste para a nacíonalidad~. 
tenhamos no espírito a Iembranca desse vulto incomtJaravel e,. 
sobretudo, tenhamos como norma os principias que olle de
fendeu até a morte e ha de corporificar e symbolisar, pelos· 
tempos em fóra, na histeria do Brasil. (Muito bem; rtwitO"" 
bem. PaLmas • • 

O Sr. Victor Russomano - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente -Tem a palavra o nobre Deputado. 

O Sr. Victor Russomano - Sr. Presidente, a bancada li
beral do Rio Grande do Sul corre or.essurosa a trazer tambem> 
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-D testemuÍi.ho de ·SUa admiracão e do seu respeito á memori.l 
daquelle que, em nome da Revolucão, tombou nas ruas ato Re
cife, banhando com o seu sangue a9uella generosa terra J~ 
·.PP-rnambuco, e, ao mesmo temoo, insuflando no e.sprritu de 
·todos os revolucionarias a:quelle ímpeto necessario ;_• índi.s
pensavel aos. grandes eommettimentos da hístoria. 

João .PessOa, que incarnav.a as aspiracões e os arremes
·s.os não só de ·sua ter.r.a natal. mas. tambem, e principalmente, 
da Patria Brasileira, havia de tombar sob as balas. mas havin 
.de entrar, .altivo, ,pelos ,humbraes da propria histeria, que o 
inscreveu nos seus .annaes - do aue é testemunha esta Ca
mara dos Deputados, inserindo. na acta dos seus trabalhos, 
..um voto-de saudade. t·ememorand<> a sua vida gloriosa e, m~ds 
·.ainda, o seu .:.;acrifieio grandioso. (Muito bem.) 

Est-ava no Rio Grande do Sul, quando precisamentf~ ha 
quatrt~ annos, correu, célere. a noticja uo assassmio au JvâJJ 
ll>essôa. Pude ver e auscultar o aue foi aquelle enthu:dasmo 
~opular V;nitroante ·e ·d!Mio de revolta, levantando-se, e1r. 
ímpetos fragqrosos e levando de roldão. todas as ultHnas d!f
·ficuldadcs que se podiam antewr á marcha victorio3a l.la 
·-aevoluç5u d~ :f:930. 

E de que a gratidão do Povo Brasileiro não esmoreceu 
nas suas ·homenagens, é prova paloavel a manifestaç~.o •1a 
Camara dos Deputados da nova Reoub!ica que, rememoraLI.jll 
esse nome glorioso, se sente ainda mais compenetrada dcs 
seus grandes deveres para com o futuro da Patria, porciut:, 
<1lhando para · o seu passado. vê o noroo de João Pessõa, en
volto num halo de sangue e. ao mesmo tempo, num nirr•bo 
de luz, que é a luz da immortalidade. Sente-se, então, a Ca
mara dos Deputados com mais fé e mais confianca no.:> seus 
trabalhos, certa de que está assim ccllaboraD-!o. para u con
-&>lida~ão da ôbra rev<rlucionar.ia, que; vencida a t:tapa do re-
·gime dictatorhl, p~net.ra. vigorosa t' segura em pleno' regim•3 
constitucional, traçando a orbita legal da nacionalidade, den
tro da qual nós ·todos, brasíleiros. havemos ~tl. com vecda
deiro amor, saber corresponder :1.0 sacrificio de nosso pa;;
sado, saber corresponder a ·todos os anseios do Povo Bcasí
'1eíro e, assim, honrando a memoría de nossos mortos, se1: 
dignos dessa memoria e. ao mesmo tempo, ser dignos tia 
·idade contemporanea. 

Só desta ·fórma teremos c:omorido o nosso dever para 
,<:om a Na-.;ão. n::< certeza ioabalavei de que o Povo Brasik1ro 
·póde confiar nos tiestinos de sua Patría, porque á frente della 
se :.char.1 h0~sens que asseguram a realí:zacão do ideal •:~vo
lncionario e que ·trazem a ·firmeza desse ideal. não com gri

·to:; de guerr~,, mas com um grande. largo e generoso gesto oe 
per.:lão. :-erdão llUe não é piedade. mas que é .rustiça e rein
·tegração, dent.ro da orrtem. d&. le!. de todos o:. anseios e dl:' 
todas as aspirações nacionaes. 

O ·Rio Grande dv Sul liberal asso~ia-se ás homenagens 
·que a Camara. dos Deputados vae Prestar á memori~ d:> 
grande, illustre e glorioso màrto - João Pessôa. (M-uit:> 
•bem. ) 

O Sr. Presiaente - Vou ·ouvir a Camara sobre o reque
·dmento. 

Os Srs. que o approvam -t:tueiram levantar-se. (Pausâ.) • 

Foi approvaao. 
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Vem á Mesa a seguinte· 

DECLARAÇÃO DE V.OTO 

Declaramos que votamos pela homenagem de pesar ao
~x-Presidente João Pessôa, sem embargo da nossa desappro
vac;ão aos termos em que foi requerida. 

Sala das Sessões, 26 de Julho de i934. - João VillM
bóas. - Aloysio Filho. - Acurcio Torre~t-. - Ad. Konder. 
- Oscar Rodrigues A~ves. - Samp.aio ~or!'êa. - Mo:art• 
Lago. 

7 

O Sr. Presidente- Tem a palavra. o Sr. Teixeira Leite..-

0 Sr. Teixeira Leite - Sr. Presidente, é do conheci
mento da Assembléa, por- ter sido objecto de uma ora~áo do 
nobre Deputado pelo Ceará, o Sr. Luiz Sucupira, uma 
entrevista, largamente divulgada pelo ~o Globo", e attribui
da ao Sr. Paulo Martins, director das "Rendas Internas" do· 
Thesouro Nacional Nesta entrevista foi dito que, um dispo-· 
sitivo adaptado pela Constituição de 1.6 de Julho irá tornar a.. 
situação do Thesouro de verdadeira calamidade e irá pro
duzir urna diminuicão de cerca de meio milhão de cont""· 
nas rendas federaes. E' el!e o n. 10, do art. 17, que esta
belece ser vedado á União, aos Estados, ao Districto Federal 
e aos Municipios tributar bens, rendas e serviços· uns dos .. 
outros, estendendo-se a mesma prohibic;ão ás concessões de·· 
serviços publicas e ao respectivo apparelhamento, installado 
e utilizado exclusivamente para o ob.iecto da çoncessão. 

Devo, preliminarmente, declarar á Camara qpe não acre~ 
dito que tenha sido fielmente interpretado o pensamento do 
director das Rendas Internas, que occupando um cargo de 
alto relevo na administracão federal, na.,. iaria as affirmati
''as contidas na entrevista, sem um exame acurado· da ma
teria. 

Trat;:;.-se de fnforma.ções, segundo declara. o prestigio;;o 
vespertino, obtidas por- intermedio de um r.eporter-amadot',. 
e que, de c,erto sem e:xperíencia profissional, não soube re
produzir - se é que as colheu em tal fonte - as palavras 
do Sr. Paulo Martins. 

A entrevista attribui.da a este graduado funccionano 
pinta com côres negr·as as consequencias de nm dispositivo-, 
que ter-á na sua execucão resultados inteir.amente diversos. 

Se compararmos a Constituição de 91 e a actual, resana 
claramente a defesa completa sob o ponto de vista economico 
e fi soai dos interesses do Paiz, no texto apontado .. 

Dizia o artigo fO da Constituição. de u· de Fe.vereir-o :. 
"E' prohibido aos Estados tributa?" bens e rendas federaes, ou 
serviços a cargo da União e reciprocamente." 

Mercê dessa redaccão, e das inte:L"pret'a.ções que-·lhe foram· 
dadas pelo Poder Executivo e pelo Pbder- Judiciario, as em
presas concessionarias de serviços publicas obtiveram favo
res que, .embora legaes, por isso que obedeciam a um texto · 
constitucional, não deixavam de ser muitas vezes excessivos 
e não :raro escandalosos . 

Eram · isenções aduaneiras, para o material impo:rtado,. 
para os serviços e muitas ve:zes desviados para outros fins. 
Eram as isenções de impostos de toda a especie. E' conhe
cido de muitos, nesta Camara, empresas ferroviarias, que á•· 
sombra do texto referido recusavam-se a· pagar. impostos .. 
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.·sobre casas de sua propriedade, que eram, entreta.nw, desti
nadas á. renda, alugadas a pessoas estranhas aos serviços. 

Quanto a isenções aduaneiras, são conbecidos os abusos . 
. Ainda hontem um dos mais prestigiosos membros desta Casa 
dizia-me que as decisões da justiça do seu Estado, quasi 

. ~empre confirmadas pelo Supremo Tribunal, davam plenll 
jsencã.o ás empresas· concessíona:ria.<? de servíços publicas, 
que buscavam no texto mencionado apoio para as suas pra

. tensões. Sabedores destes 3busos, os Constituintes de !934 
procuraram adaptar normas que os corrigissem, evitanrfo 

. exactamente aquillo que o Sr. Paulo Martins receia: "a for
mação de um Estado dentro de um Estado" . 

Apresentei emenda cox-rigindo o texto, que foi previa
: menU:. examinada por muitos Deputados interessados no as-

sumpto e que accordaram em assignal-a, exactamente porque 
· visava a defesa dos intex-esses nacionaes. Não era apenas o 
_ ponto de vista~ fiscal que eu encarava : queria attender outra 
·ordem de interesses. Pretendia possibilitar o amparo á p!'o
. ducoão nacionõl de nossa nascente industria siderurgica, em 

todos os seus ramos; da industria de oleos e combustiveis; 
·de toda uma larga série de actividades economicas que não 

: poderiam lutar corn as similares estrangeiras, se estes go~ 
zassem oo isencão aduaneira, pox:que são os serviços publicas 

. ()S que mais largo emprego podem fazer dos productos re

. .feridos. 
·os que acompanha;ram, com attenção, os trabalhos da 

· Constituinte não têm a menor duvida de que os receios men
cionados na entrevista at~ribuida ao Sr. Ps.ulo Martins pos

. sam se realizar. 
Não haverá_, como ahi se affirma - isenção de tributa

. ção aduaneira par a todos os materiaes importados. 
Isto era possivel com a Constituição de 24 de Fevereiro. 
Agora não. A isencão, conforme está no texto, só co-

>meça a ser concedida depois do material estar installado, 
'isto é, os trilhos para- as vias ferreas, os encanamentos para. 
rêdes de aguas e esgotos, os fios para o serviço de luz e 
força electrica terão de tJagar direitos aduaneiros e só go-

; zarão de isenção fiscal, 'd epois de applicados e utiliza tios . 
Procurou·se desta fórma, amparando a industria . nacio

nal e o Thesouro publico, evitar, entretanto, qui! União, Es
. tado ou Município, !evados por uma politioa de estreita vi
. são, pudessem taxar as vias ferreas, as canalizações de agua 
~u Ge esgotos, os cabos conductores de força, dos serviços 
concedidos por uma das tres espheras de actividade !}nblica 
referidas. 

Tambem o escandalo das isencões dos impobios · pre
diaes, de empresas de serviços publicas, construíua.s para 

:·.renda, cessam intereimen.te por isso que, á isenção de bens 
só se app!ica aos que forem utilizados exclusiv:1mente para 
o objeoto da concessão. · 

O SR. · MAAzo RAMos - Esse dispositivo, segundo o qual 
só póde ter lsenção o material depois de instalta.do, é ma

. teria nova? 
O SR- TEIXEIRA LEITE - :É. O texto a.ctua\ estabe

lece que só de]Jois de applicado e utilizado o materí<d 6 que 
: poderá ser concedida a isenoão. 

O· SR. EuvALDO Lonr - Justament-3 para evitar irifra-· 
·-ecões da lei do similar nacional • 

.O SR •. TEIXEIRA LEITE - Exactamente. O nobre col.,. 
.:'lega te!'rl toda razão. · · 
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Diz o dispositivo : ~ . . . extendendo-se a mesma prohi
'bição ás concessões de serviços publicas e respectivo appa. 
relhamento installado e utilizado exclusivamente para o 
.objecto da concessão" . 

O SR . EuvALt>o LoDI- É parte nova addicionada com o. 
·necessaria cautela, afim de evitar as infracções. 

O SR. TEIXEIRA LEITE - Comparem-se os textos a 
·ver-se-á, esplendente de verdade, a melhoria consagrado. 
.na Constituição que acabamos de votar. 

Dagora avante, nem mais subterfugios serão pos:;;veis. 
·Os que tiverem de applical' o artigo i 7, no seu numero l'iez, 
t erão de recorrer ás partes e lá encontrarão, no "Diario da 

. Assembléa", no seu numero 104, de 15 de Maio, o seguinlB 
...discurso, do então Deputado Agamemnon Magalhães, hoje 
_Ministro do Trabalho, que eu quero I"epl'oduzir por inteiro, 
por ser decisivo, como intel'pretação do texto votado. 

"0 SR. AGAMEMNON MAGALHÃES (Pela ordem) -Sr. Pre
-Sidente. O meu illustre collega, SI' . Deputado Levi Car
_neiro, quando da votacão do àispositivo de emenda perti
nente ao que era vedado á União e aos Estados, suggeriu o 

. destaque, no art. 13, 3°, das seguintes eX!)ressões: A mesma 
prohibic;ão se applica ás concessões de serviços publicas, 
quanto aos proprio.s serviços concedidos e aos bens utili· 

. zados apenas para objecto de co~cessão. 
Sr. Presidente, os termos genericos dessa disposição 

. podem, na sua applicacão, dar logar a abusos, que, eviden
. temente, foi intuito dos autores do substitutivo cohibir . Os 
termos em que ficam excluídas as concessões de serviços 
publicas, podem, amanhã, dar lagar á interpretação de que 

. aos concessionarios desses serviços é licito importar mer-

. cadorias, deixar de pagar impostos sobre a renda, impostos 
de sello, etc. E como evidentemente, esse não é o intuito, 
nem foi o pensamento dos relatores da Commissão dos 26 e, 
muito menos, da Assembléa, pediria ao nobre Deputado, 

:Sr . Levi Carneiro, propugnador do destaque, que esclare
cesse ·nitidamente seu objectivo e o da Commissão quanto á 
r edacção desse dispositivo, para que, amanhã, essa declara
ção sirva de subsidio da interpretação do pensamento da As
sembléa ao adoptal-a. 

Essa a interpretação que por intermedio de V. Ex. 
faço "data venia" ao Sr. Deputado Levi Carneiro". 

Attendendo ao appello do Sr. Agamemnon Magalhães, 
o Sr. Levi Carneiro, deixou bem claro o seu pensamento e 
desvaneceu as duvidas, dizendo qu·e visava restringir as 
isenções de concessões dos serviços publicas e o Sr. Alcan-

,t,ara Machado, com a sua alta. autoridade, segundou este 
pensamento, tendo o Presidente declarado que o Sr. Depu
tado Raul Fernandes, Relator geral do projecto, tomaria nota 

, do caso para os :fins de redaccão. 
As.sisti o interesse que o nobre Deputado fluminense 

. dispensou ao texto em questão, tendo attendido aos pontos 

. de vista dos que tinham tomado parte mais directa no es
-clarecimento da materia, ficando nós plenamente satisfeitos 
.eom o texto proposto, por ter nos parecido o que melhor 
.consultava os interesses nacionaes. É como se vê muito dif
ferente do que se lê na entrevista . 

O SR. MARro RA.1'I{OS- Póde V. Ex. dizer-me quem foi 
..o autor da· emenda que está dando lagar á discussão'/ 
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O SR. TELXE!RA LEITE - Havia no ante-projecto
disposíliYo. nesse sentido . 

. O Sn. EuvALno Lom - l!'oi a pl'1mttiva . commissão· 
dos 3. tirada da Commissã.o do~ 26, que o incluiu . .. 

O Stt. MAtuo RAMos - Quaes eram os Deputados que· 
compunham essa Commissão? 

O SR. EuvALPn Lo-o1 - Os Srs. Raul Fernandes, Carlos-
Maximiliano e Levi f.arneiro. · 

O SR. TEIXEIRA LEITE - Posteriormente, apresentei 
emenda, que foi previamente examinada por muitos colle
gas. que a assigncrnm, procurando corrigir os inconvenien .. 
tes da medida proposta. Hoje, está afastada a bypothese . 

E ' bom esclarecer, desde o principio, o assumpto, afim 
de evitar futuras interpretações, principalmente porque; 
agora, uma alta autorída.de, a . do Director das Rendas In
ternas do Mini sterio da Fazenda, vem declarar que as isen• 
cões dariam lagar a grandes prejuizos, quando o contrarzo 
\ 'll i succeder. De agpra em diante as empresas concesslona
rias de serviços publicos não tem mais isenção para todo o 
material importado . 

O Sa. MARio R.\MOS -E' muito interessante esclarecer 
não só o assumpto cómo a ox-igem dessa redacção. Real
mente, ella não concede favores. 

O SR. TEIXEIRA LEITE- Esses :favores estavam con
sagrados na Constituição de 9i • Não se com}Jteende que em
presas concessionarias de serviços publicas fossem taxac:tas 
com imposto,: que razoavelmente ni.í.o devem pagar . Uma 
estrada oe ferro, por exemplo, não deve ser tarada porque 
tem trilhos e!'tendidos no terrltorio de um Estado. O mesmo 
se verifica com companhias de viação urbana . 

O Sn. ·EuvALno LoDI - Nem deve pagar imposto pre-
dial sobre as estações . · 

O SR. TEIXEIRA LEITE - Perfeitamente; isso é justo; 
O SR. EuvALoo Loor - Tambem não poderíamos per

mittir o abuso dessas companhias concessionarias obterem 
\sencão de impostos aduaneiros para imporlaçã<> de mate
rial que tenha similar no paiz. 

O SR. TEIXEIRA LEITE - Quando da discussão da 
ma teria, o Sr . Agamernnon Magalhães, em discurso, escla
receu perfeitamente o caso, e o Sr. Levi Carneiro concor
dou com S. Ex. 

O SR. }oÃo PINH EIRO- O Sr . Deputado Levi Carneiro 
esclareceu o assumpto, em nome da Assembléa, de tal ma
neira que não póde haver lugar á existencia de duvidas :t 
respeito. 

O SR. TEIXEIRA LEITE - Estou certo de que o dl
rector das Rendas Internas teve seu pensamento mal inter
pretado, pois a simples leitura do ~exto constitucional tira 
qualquer duvida cru e possa existir. Tenho a impressão de 
que se trata, como j á disse, de obra de um r eporte-r-amador. 

O Sa. Euv.u.no Loor - O esclarecimento de V. Ex. é· 
opportunissimo, porque a interpretacão foi dada por um alto· 
funccionario da Fazenda, e podia trazer até alarme dentre· 
os proprios prod~ctores nacionaes. 

O SR. TEIXEIRA LEITE - Agradecido a V. Ex .. 
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Ha ainda um ponto que desejo· esclarecer. E' que, . ao 
-contrario de que li nas declaracões de que estou· tratando. 
não só as rendas da União não ficaram prejudicadas -
mas - muito ao contrario - defendidas - uma vez que b~ 
um· dispositlvo, no mesmo artigo, paragrapho unico que 
"declara que o texto sobre as isenções referidas não impede 
a cobranca de taxas remunerativas devidas pelos concessio
narios de serviços publicos." 

Para findar, preciso esclarecer que foi tambem poro 
certo mal interpretado o pensamento do director de Rendas 
Internas, quando se refere a entrevista a uma diminuiçã() 
nas receitas federaes de meio milhão de contos, devido além 
das isenções referidas - que e de como provei não existem, 
pela passagem de tributos que eram da competenciá da 
União para os Estados e Municípios. 

·Os impostos referidos rendem respectivamente, segundo 
os numeras que tenho no momento, e que são os do relatorio 
da Contadoria Geral da Republica: 
Vendas mercantis. . . . . . ..... .•.... . .•...•.....• 
Imposto de gazolina ........ . ................. .. 
Imposto de renda (cedular) .. ........ ... . ....... . 

74.000 
8.00(): 

20.000. 

102.000. 

Estes numeras referem-se a 1932, por nao ter no mo
mento, outros mais recentes; mas dão uma idéa appro:x:ima
da do que perderá a União, que vai ter entretanto novas pos
sibilidades, que compensarão amplamente esta perda. Assilll. 
o imposto de consumo, será de sua exclusiva competencia e 
sabido que os Estados arrecariam de impostos· de consumo. 
sessenta mil contos de réis, que poderão ser arrecadado~ 
pela · União, quer pelo a.ugmento da Tarifa do imposto, 
quando cobrado cumulativamente pelos Estados e pela Fe
deração, quer pela tributação federal, de productos até 
agora isentos pela União, do imposto de consumo. 

Ba ainda a considerar que foi ortorgada á União ex
alusiva capacidade sobre a transferencia de fundos para o 
estrangeiro, fonte que se for bem explorada, poderá forne
cer consideravel receita aos cofres federaes e servir de po
deroso instrumento á. nossa política economica.. 

Quiz fazer estas ponderações, Sr. Presidente, porque a. 
Constituinte ficou, mal collocada perante a opinião publica 
do paiz, parecendo ter agido levianamente, em materia de
tanto relevo quanto ~ de descriminacão de rendas. Entre
tanto, talvez nenhuma materia tivesse sido aqui tão de-
batida. · 

O material reunido é volumoso e precioso como do-· 
cumentacão e subsidio para o estudo do problema. Difficit 
foi realizar a perfeicão desejada, diante da situação geral 
do paiz e, tanto disso nos apercebemos que estabelecemos,. 
nas disposições transitarias, um artigo estatuindo a organiza
ção de um ante-projecto de emenda constitucional, sobre a. 
divisão de rendas, que será elaborado no fim de dois annos, 
estatuída a modalidade de sua unica. apuracão ao texto cons
titucional. · 

Tivemos, naturalmente, de nos ater a outras considera
ções que não as de caracter meramente fiscal, que se são
importantes, não são as unicas a serem attendiàas na ela
boração constitucional. 

C. D.- 6 
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. - E, fica-me. a consciencia, que andamos acertadamente. 
,{Muito .bem; muito fl~m. Palmas. O orador é cumprimen
tado .. ) 
.' :.: 

8 

• ·.O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao Ei:-; 
pediente. 

Vai-se Dassar a Ordem do dia. (Pau.sa.) _ 

Comparecem. mais _os Srs. : 

Christovão Barcellos, Al\'aro Maia, Mario Caiado, Abei 
éhermont~ Leandro Pinheiro, Moura Carvalho, Agenor Monte, 
Hugo Napoleão, Freire de Andrade, Luiz Sucupira.:, Leão 
Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Jeovah Motta, Xavier de Oli
veira, Ferreira de Souza, Alberto Riselli, Velloso ·Borges, 
João Alberto, Arruda Falcão, Luiz Cedro, Augusto Cava.l
can.tí, ,Qsorio Borba, Humberto Moura, Augusto Leite, Cle
mente Mariani, · Magalhãés · · Nett"ô, Arlindo Leoni, Gileno 
Amado, Paúlo 'Fillio, Joliês 'Rocha,· Ruy Santiago, Amaral Pei
~.9tô, . Jülo- de Alvarengá.~ · · ;roão Guimarães, Prado Kelly, 
GwY"er de Azevedo, Fabio Sodré, Buarque Nazareth, José 
:6r~,_.)'{egrão de Lima, João Penido, Christiano Machado, Da
n.iel. de Carvalho, Waldomir9 Magalhães, :Belmiro d~. Medei
ros, Jacques . Monta.ndon, Anthero Botelho, Rodrigues Alves, 
Zoroastro Gouveia, Cíncinato Braga, Generoso Ponce, João: 
Yi.Hasbôas, Alfredo Pacbeco, Francisco --"vmanova, Antonio 
J.'orge;.,Idálio. Sardemberg, Aarão Rebello, Carlos Gomes, 
J}l).ul. 'Bittencourt, Gaspar Saldanha, Minuano de Moura, AI
.Pêrto Diniz, Antonio Rodrigues, Martins e Silva, Eugenio 
Monteiro de Barros, Mario Manhães, :Walter Gosling, João 
Pinheiro, Euvaldo Lodi, Mario Ramos, Gastão de Brito, Oli~ 
~eira Passos, David Meinicke, Pinheiro Lima, Nogueira 
Penido. (76) 

Deixam de comparecer os Srs. : 

· · Fernandes Tavora, Luiz Tirem, Alfredo da Matta, Ma-:: 
galhães de Almeida, José Borbay Martins Veras, Odon Bezerra~ 
Herectiano Zenaide, Souto Filho, Solano da Cunha, Airuda 
Camara; .Mario Domingues, Arnaldo Bastos, Agamemn:on· · d~ 
Magalhães, Isidro VasMncellos, Sampaio Costa, Antonio Ma
~hado, Leandro Maciel, Rodrigues Doria,Deodato Maia, J. J. 
Seabra, Prisco Paraiso, Medeiros Netto, Alfredo Mascare
nhas; Leoncio Galrão, Attila Amaral, Manoel Novaes, Negrei
ros :Falcão, Arnold Silva, Lauro Passos, Marques dos Reis, 
Fernando de Abreu, Godofredo · Menezes, Lauro Santos, Pe
reira Carneiro, Cesar Tinoco, Alipío Costallat, José Eduardo, 
.G'a:rdoso de Mello, Soares Filho, Bias Fortes, Mello Franco, 

· Ribeiro Junqueira, Adelio Maciel, Augusto Viegas, Delphim 
Moreira, João Beraldo, Polycarpo Viotti, Furta.do de Menezes; 
Levindo Coelho, Li(}Ul'go Leite;· Campos do Amaral, Bueno 
Erandão, Carneiro de Rezende, João Alves, Odilon Braga, Pli.:. 
nio Corrêa de Oliveira, A1cantara MMhado, TheOtonio Mon.:. 
teiro de Barros, José Carlos, Barros Penteado, Almeida Ca
margo, Mario Whately, · Vergueiro Cesar, Guaracy Silveira, 
Hyppoli.to ·do Rego, .José Ulpiano, Carlota de Queiroz, Abreu 
Sodré, Lacerda Werneck, Antonio Covello, Cardoso de Mello 
Netto, Moraes Leme, Henrique :Bayma, José Honorato, Do..;. 



Câmara oos Dept..tados. 1mçresso em 07/1012015 15'22· Pégina 13 de 18 

-83-

!lilingos' Véllasco; Mauricio Cardoso, Annes Dias. João Sim
;plicio, Demetrio Xavier,. Fanfa Ribas, .Cunha Va$concello~ 
Adroaldo da Costa, Ferreira Netto, Gilbert Gabeira, 'Antonio 
j)ennaf.ort,' Armaido Laydnér, Milton Carvalho, ·Augusto Cor
sino, Horacio Lafer, Pacheco e Silva, Rocha Jraria, Roberto 

.:Simosen. (94) · 

9 

ORDEM DO DL-\ 

. . O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa
·pare·cimento de 159 Srs. Deputados com o que tomou posse 
.hoje.. . . . . . . . . . . . . . 

V:a.e-.s.e. pr_oceçl~r ~ yotação da materia c<lnstante da or:... 
.dem óo . d~a... .. .. . . ·. . . : · . · 

P.eco .. aQS. nobres Peputa.do.s. o. opsequio de occuparem 
~uas cadeiras . . (faU$~) . . . 

·ContinuaÇão aa eleição· da' Mesa, · ( t•, 2•, a• e t• 
Secretario$ e Jupplente8 )~ 

·o Sr. Presidente· - Vai-se proceder á. eh:iição pa~a os 
:cargos de 1•, 2•, a• e 4• Secr~tarios. · . . 

O Sr. T~omaz Lobo (1° Secretario), procede á chamada 
.e os Srs. Deputados. .. · · . · 

. . . · , 
o Sr. Antonio Carlos,· Presidente, dei:ta a cá:.. 

·· deira da ,presidencia, que é. occupada :Pe.!o Se~ 
nhor Pacheco de Oliveira, 1• Vice-P.re.sideut.e. . . ~ 

O Sr. Thomaz Lobo, id Secretario, deixa de 
proceder á 'êhamada, sendo substituido, successiva
mente, pelos Sr. Clementitio Lisbôa, :s• Secreta
rio e Waldemar Motta, 4• Secretario. 

O Sr . Presidente :..:... Responderam á chamada 144 senho
'r.es. ·Deputados. 

O Sr. Presidente convida os Srs. Renato Bar
:::: po~~- à :N~~q :4e :~~\1-Ç~Çto ·P~~a.· :a,.)~d~r a ap~racão d~ 

... .. ~leição.. . . . . . . . . 
O SR: · PRESIDE.~TE· - Vae-se proeeder -á contagem da~ 

.eedulas; · .. · .. : · · .. · · .. · 
_ : : : : ~ : ~ ~ ~ ?.~~c e ti~~~~:~ . ~~~tli:S'e~ ~ dB:s · .cédula~ ~ · 

O Sr .. Presidente - Vae-se proceder . á apuração da. elei.,.. 
.ção para o ca~go de 1° Sooretario. 

São apuradas 142 cedulas, que . dão o se
guinte resultado: 

PARA i o SECRETJJI.IO 
Votos 

Thomaz Lobo. 
1t1ozart . Bago. . 

. · . .-·· •••• • ...•.•••••.•..••.••.. : .. · 123 
• .. · ' •• · ....... .. .. ~ ......... : ~- . ;;. ~ . .. . 8 

.Luiz Cedro, Waldemar.· Reikdal, . Guaracy . Silv~ira,· 
· Aloysio Filho, Osorio :Borba; Waldemar . . Falcã·o, 

Leandro Pinheiro, Vasco de Toledo e João ·vitaca, 
u~ · voto a cada um. . . _ . ·: . ··; 

lnutilizada uma cedula. Em branco uma ced~'\lá . 

· -i' . 
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· O 'Sr .: Pre-sidente - Proclamo · 1·· Secretario da Camara-. 
dos Deputados o Sr. Thomaz -Lobo. 

Vae-se p-roceder á apuração .da eleição para o cargo de-
20 Secretario; 

São apuradas i4i cedulas, que dão o se
guinte resultado: 

?AR..-\ 2° SECR.ETARIO 

\'oto$"' 

Fernandes Tavt>ra . . ....... .. ... .. ......... .. t 14 
·:Minnano · de Moura. . . . . . . • . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . 7 · 
Vasco de Toledq. . .· .. .. . . . . . .. . .. .. . . .. .. • • .. .. 5-
Xavier ·de Oliveira. . . .. .. .. . .. .. . .. .. . . ... .. . . . 4 
Antonio Rodrigues • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • 2· 
.João Vilaca. • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • 2· 

Cunha Vasconcellos, An·uda Camara, · Cbrist:ano· Ma
. ol!ado, Moraes. Pai,·a e Adolpho Ko~der ~m voto. 
· cada um. · 

Em branco uma cedula: Inutilizada uma cedula. 

O Sr. Presidenie - Proclamo 2" S!!e.retario da Camarao. 
dos Deputados o Sr. Fernandes Tav()ra; 
... 

Vae-se proceder á apuracão da eleição para o cargo de· 
go Secretario . 

São apuradas {43 cedulas, que dão o se-· 
· . guinte resultado: · . 

PARA 3° SECR.ETARIO-. 

·Ciementíno Lisbõa . • . . ..•. . . . ..••..• . .••• •• •••• 
-Alvaro ·Maia-. • • • .•• • ••.• • ••.• • •••••••••••••••• 
Aloysio Filho. • .• • • • . . .... .• .. . . .... · ..... . .•.... 
. .Acyr- Medeiros. • • . . _ .... .. .... ... .. ..... .. .. ... . 
·Armando Laydne·r. • • . .............. . .... . . . . .. 
Carlos Re.is . • . • . . .. .... . ..•. ••...•...• .. .... 
Antonio Rodrigues . · • • . • .•......•.. . •...•. .• .... 

Votos-
8lf 
28-
7 
z 
z 
2 
2' 

\Valdemar Falcão, Leoncio Galrão, Eugenio Monteiro . 
de Barros, Alberto Sureck, Waldemar Reikdal 

.... · :Li no· Machado; Ac~rcio Torres, ·Pedro Rache, 
Cunha Mello e Minuano de: Moura, um voto cada 
um. · 

~nutilizadas duas cedulas. 

O .. Sr. .. ..P..t:e.sid~"~ . -:-: .t>rocl.amo . ao. Secretario, o Sr. Cle:-
:menti,no .Li~~ .e .t~ .~upple.nl.e . .o .. Sr .. .Alvar.o .Maia. 

Vae:..se proceder· á apuração da eleição para o cargo de-
40 Se.:~etario·.· . . · · . · 

São apuradas 142 · cedulas, que dão · o se
. guinte .result_ado: . 
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!ÚJ\A .4,0 SECRETARIO . 

'\\-aldemar Motta. • .•.•................ · .. · ... • 
!fario Caiado. . . • • . .. , . .. ...........•......... 
João Villasbôas . . . . . . .... . . ... .. ...... ... ... . 
.Acurcio Torres. . . • • . • .. . . ........ ... . .- ..... . . .. . . . ~ 

Votos 
98 
23 
7 
2 

·-Ricardo Machado, Arruda Camara, Cunha Vasconcellos, 
Gilbert Gabeira, Medeiros Netto, Mozart Lago, 
Leandro Pinheiro, João Vitaca, Alipio Costallat e 
Vasco de T'oledo, um voto a carla um. 

'Em branco duas cedulas. 

O Sr. Presidente - Proclamo 40 Secretario da üamara 
!)os: Deputados,- o Sr. Wal4iemar Motta e 2° supplente o 
-sr. Mario Caiado. 

tO 

: Nada mais havendo a tratár. vou levantar a sessão, de
,signando para a de amanhã a .seguinte 

ORDEM DO DIA 

Trabalho de Commissão. 

Levanta-se a sessão ás 17 horas e 20 mi
nutos. 

H 

Co:Dunissão de Reforma do Regimento . 

ACTA DA 4a REUNE.O, EM 26 DE JULHO DE 1934 

ÁS :1.0 horas da manhã, o Sr. Fabio Sodré, Presidente. 
·presentes os Srs. Ascanio Tubino, Clemente Mariani, Cunha 
:Mello, Henrique . Dodswortb, Abelardo Marinho e Moraes 
Andrade, declarou aberta .a reimião da Commissão de- Re
forma do Regimento . . . 

A Commissão examinou as secções I, II, lli, IV, V, VI. 
"'VII. VIII e DCdo Titulo II ·(ar ts . 80 a 142), do antigo Regi

. ··mento da Camara dos Deputados, as qnaes foram approvadas 
·com as seguintes modificações, depois de ter sido adiâda a 
.discussão do art. 82 e seus paragraphos. 

Substituição .do art.: 85 pelo seguinte : 

~Art . 85 ; P-roceder-se-á á eleição com a chamada dos 
.Deputados, que se fará por Estados, de norte \')ara sUl, ·e à 
-seguir a dos Deputados do Territorío do Acre e dos círculos 
_profissionaes"; : · · 

Substituição das. pàlavras :do 'art. · 92 "evolução ·· eco
·nomic.a do paiz" pelas "economia nacional"; 

. Substituição das palavras "e á ·educação civiGa" do ar
ttigo 96 pelas "e tudo que disser respeito ao desenvolvimento 
.eultural e artístico"; · · 

Substituição das . palavras "forças armada$" do art. 97 
pelas "defesa do paiz':'; . . 

Accrescimo das seguintes palavras no fina~ do art.' '98 :· 
-vias de transportes e communicações, correios · ··e tele-

;graphos"; · . . . · ' 
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. _,_.,Substituição do art. 99-pelo . seguinte: 
,. ••• 1 

; .. · "Ar.t .. . . 99. •. A . C~H~mi~sã() !le Legislação Social. compet& 
Dpina~ .sobre .t.9çlos os as.sumptos : att.ine~te~ á orgap.ização dO' 
traballl.o., I:elac\)es .~ntr~ ~ste e o. ca;pltal .e ass.istencta aos tra-
balhadpres~;. . _ . . _ . . 

Substituição das palavras "Decreto n . 2.512", até 1inal, 
do art. 102 pelas '"'art. 29 da Constituição"; 

Substituição_ ~o art. 106 pelo seguinte: 

"Art. 106. As Commissões P.ermanentes pod~rão ter 
relatores previamente designados para cada um dos princi
paes assumptos da sua competencia "; 

: Eliminação dos· arts-. i07, i08, 109, HO, iH, H2, 
H3 e iH. 

A seguir, o Sr. Ascanio · · Tubino relatou o Titulo U 
"Dos Trabalhos da Camara". Foram approvados pela Oom
In.issão lodos os capítulos desse Titulo, de I a VII (art.s·. H3-
a 182) do antigo Regimento da Camara dos Deputados, com· 
as modificações que se seguem: 

Substituição das palavras "13 horas e 1/ 2" do § i 0 do 
art. H5 pelas "14 horas"; 
. Substituição das palavras "10 Deputados" do § 1° do
art. 149 pelas seguintes: "de um decimo do numero total de· 
Deputados"; 

Substituição das alíneas 18 , 28 e aa do art-1" 150 pelas 
que se seguem : -~ 

"i.e.. Durante as sessões os Deputados deverão permane-
cer nas respectivas bancadas ; · _ 

z.a N enbuma conversação será permittida. ·no recinto em 
tom que difficulte a leitura de actas ou documentos, a cha
mada, as delibel'ações da Mesa e os debates ; 

a. a Fallando · de suas bancadas. os oradores em cas~ 
a:Igum poderão fazel-o de costas para a Mesa"; 

Substituição do § 2<l do art. 15! pelo seguinte: 

"§ 2 .o Achando-se presentes um decimo do numerõ. 
total de Deputados o Presidente declarará aberta a· sessão"; 

Substituição das palavras "Si porém" até "Deputados" 
do § 3° do art. i5f pelas seguintes: .. Por fálf!L, de numero"; 
. Substituição_ da parte final do § 8° do art. i!i3 pela se-
guinte : "poderá requerel-o ao Presidente"; · 
. Substituição das palavras "será licito" do·§ 60 da ·artigo. 
154 pela ~deverá"; 

.Eliminação do § 7° do art. 154; 
Eliminação da Jetra b do art. i62; 

_ EUminação do § 20 do art. f65; 
. Substituição das palavras "54 Deputados" do art • . iô6 
pelas seguintes .. por um quarto do numero ·total de Depu~ 
tadqs"; . · · · 

Eliminação da;; palavras do art. i 70 "Os pareceres~ . até 
~e - ~"·· . . . . 
~-~ · SUbstituição da palavra "soberanamente" · do § 1~- do ~-
tigo f?f pela "definitivamente"; · - . -. - ·. ~ . -
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Aécrescimó n<>"final do § 2° do art:· :tso da~; palaVra!t: 
"e·-os representantes da Imprensa, devidamente autorizado9. 
na respectrva bancada'·; · 
= ·. Substituiçao <ia palavra .. obrigados" do § 3° do art. 180 
pelá .. compellidos"; 
· ·.· Eliminação do § 4° do art. !80. 

Depois de distr-ibuir ao Sr. Henrique Dodsworth, para 
relatar, o capitulo I do Titulo III "Do processo de reforma 
constitucional". o Sr. Presidente declarou que devido -o 
iulíantado àa hora enaerrava a reunião, marcando outra para 
hoje ás_ 14 e 1/2 horas. · 

Encerrou-se. a reunião ás i3 horas e 15 minutos. 

ACTA DA 68 R.EUNÍ!.O, EM 26 DE JULHO DE 1934 

As i5 horas,: Ó Sr. Fabio Sodré, Presidente, presentes os 
Srs • .Ascanio Tubino. Clemente Mariani. Moraes Andrade e 
Culiha .M.ello,. declarou aberta a reunião da Commissão de 
Reforma do. Regimento. . 
.. O Sr. Presidente annunciou a discussão do eapitulo li, 
do Titulo IH, ~nas .Propos1ções" do anugo ltegrmento aa ca~ 
~ara .dos·D~putados .(art. 202 a 206), que foi approvado, 
bem ·como as secções I, li, III e IV e sub-seccão I, (srt.s. 207 
a. 220), com as seguintes modificaçõe!! : 

· Eliminação das palavras "tanto quanto possível" do ar-
tigo 203; . 
.- e · Substituição das palavras ''odiosas, ou que offendam" 
do § 5° do art. 203 pela "offensivas•; . - . . ' . . ' - . 
.. SubstibiiÇão do art. 207 e paragraphos 1°, 20 e 3°, pelo 
seguinte: 

"Art . 207. Projecto é toda proposicão destinada a dis
cussão e votação da Camàra . 
. § 1.0 Projecto de lei é a proposic-ão quO?, approvada pelo 
Poder Legislativo, "deve ser submettida á sanccão do Presi-
dente da Republiea. · . . 

§ 2.0 Projecto de decreto legislativo é a proposicão que. 
approvada · pêlo Poder Legislativo, independa de sancção do 
Presidente da Republica • 

. § 3.0 Projecto de resolução é a proposição sobre assum
ptos da economza interna da Camara"; 

SUbstituição das palavras "'offerecidos pelo" . do § 3° do 
art. 208 pelas "da iniciativa"; 

· Eliminação do art. 2i0; 
. · Substituição do art. 212 pelo seguinte: 

"Art. 212 . Salvo as excepções dos §§ 20 e go do art. .U 
da Constituição da RepUblica, todos os projectos de lei po
derão ter origem na Camara, sob a iniciativa de qualquer. 
dos seus membros ou cornmis~ões"; . 

Eliminação dos arts. 213, 214 e §§ 1° e 2°, e 215; 
Substituicão do art. 2~6 e §§ :1°, 20, ao, 4° a 5° pelos 

seguintes: 
· "Art'. 2Hh ·Os pro.iectos vetados pelo Pre:idénte d!i 

Repubika serão distribuídos ás commissões competentes, 
segundo o~ fundamen~os do véto, e consti_tuir§.o nellas ma
teria preferencial. 
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. , § t.O Decorridos trinta dias do r~ebimento pela Caroara 
do projeeto vetado será o mesmo com parecer ou sem elle 
incluído na ordem do dia. 

§ 2.0 Os projectos vetados serão 9ujeitos. em ~lobO, a 
uma unica discussão, e votação por escrutinio secreto. con
siderando-se approvadO$ se obtiverem o voto da maioria 
absoluta dos membros da Camara.. 

§ s.o Os Deputados que approvarem o projeeto votarão 
•sim" e · os que forem favoraveis ao veto .. não", utili7.ando
se para isso de cedulas impressas fornecidas pela .Mesa e 
eollocadas no compartimento indevassavel. . 

§ ~.0 Os projectos vetados, . quando approvados. serão 
devolvidos ao President~ da Republica., para a formalidade 
da promulgação, quando da exelusiva competencia da Ca
mara. ou remettidos ao Senado, se nelles houver collaborado"; 

.Eliminação do § SO do art. 216; 

Substituição do art. 217 pelo aeguinte: 

.. Art. 217. Sal'\'o o disposto no ar~. -l8 da. Constituicão. 
na discussão e votacão dos projectos de Codigos ou consoli
dação de lei~, a ordem dos trabalhos da Camara serâ a se
~inte:"; 

Sull~tituição · do § 2° do art. 217 pelo que se segue: 

.. § 2.0 A Mesa enviará exemplares do projeeto aos C(m. 
selhos Technieos Geraes, ás corporações e autoridades CUja 
audieneia possa ser util, con'\'idando-os a- remetterem. no 
prazo de seis mezes. á ~ecretaria da C&mara, as emendas e 
observações que julgar em convenientes." · 

Eliminação das letras a, b. c, d, e e I do § 20 do ar-
tigo 217. · 

Substituição das palavras .. de 7 membros" do § ao do 
art . 217 pela .. especial"; 

Eliminação do § -i0 do art. 217; 

Substituição .dos §§ ! 0 e 20 do ar~. 218 pelos seguintes: 

"§ i.O São leis annuas as orçamentaria~ e quatriennaes 
'&S de fixação de forcas, observado o disposto no art. 41, § .1°, 
da Constituição. 

§ 2.0 São resoluções· quatriennaes, a. serem votadas em 
eada legislatura, as que fixam o subsidio do Pr.esidente da 
Republica e o subsidio e ajuda de custo dos membros do Po
der Legislativo"; 

Substituição das palavras .. annuas" dos §§ ZO e l 0 do 
art. 219 pelas "periodicas .. ; . 

Substituição das palavras .. um exercício a.nnual" do ar
tigo 220 pelas "um quatriennio"; 
: Substituição das palavras "offerecido propostas" do § 50 
do art. 220 pelas "remettido o projeeto"; 
· Eliminação do § SO e suas letras do art. 220; 

Eliminação do § H do art. -220; 
Eliminação das palavras "e desse numero" até final do 

§ 12 do art. 220. · · 
Devido o adiantado da hora. o Sr. Presidente encerrou 

a reunião e convocou outra para amanhã, 27 de Julho, ás 
i4 .horas. · · 

Encerrou-se a reunjão ás ~8 ll(~ras. 
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6"' Sessão, em 27 de Julho de 1934 (1) 

Presidencia do Sr. Antonio Carlos, Presidente 

1 

·• A's f4 horas, comparecem os Srs. = 

Antonio Carlos, Pacheco de Oliveira, Christovão Bar
·eellos, Thomaz Lobo, Clementino Lisbôa, · Waldemar Motta, 
Alvaro Maia, Mario Caiado, Cunha ·Mello, Abel Chermont, 
Mario Chermont, Veiga Cabral, Leandro Pinheiro, Moura 
Carvalho, Joaquim Magalhães, Lino Machado, Costa Fernan
.des, Carlos Reis, Adolpho Soares, Godofredo Vianna, Agenor 
Monte, Hugo Napoleão, Pires · Gayoso, Freire de Andrade, 
Luiz Sucupira, Wa:ldemar Falcão, Leão Sampaio, Figueiredo 
Rodríg.ues, Pontes Vieira, Xavier de Oliveira, Silva Leal, 

_Kergin.aldo Cavalcanti, Ferreira de Souza, Alberto Ràselli, 
Velloso Borges, Herectiano Zenaide, Pereira Lira,. Barreto 
·Campello, Arruda Falcão, Luiz Cedro, José Sá, Alde Sampaio, 
Simões Barbosa, Osorio Borba, Góes Monteiro, Valente de 

.Lima, Guedes Nogueira, Augusto Leite, Deodato Maia, Cle-
_mente Mariani, Magalhães Netto, Arlindo Leoni, Arthur 
Neíva, Edgard Sanches, Gileno Amado, Aloysio Filho, Fran
cisco Rqcha, Paulo Filho, Fernando de Abreu, Carlos Lin
-denherg, Godofredo Menezes, Jones Rocha, Henrique Dods
worth, Ruy Santiago, A-maral Peixoto, Sampaio Corrêa, Wal
demar Motta, Olegario Marianno, Mozart Lago, Adoipho Ber--

;gamini, João Guimarães, Prado Kelly, Raul Fernandes, 
Acurcío Torres, Gwyer de Azevedo, Fabio Sodré, Cardoso de 
Mello, Buarque Nazareth, Lemgruber Filho, Manoel Reis, 

. .José Braz, Pedro Aleixo, Negrão de Lima, Gabriel Passos, 
Matta Machado, José Alkmim, Vieira Marques, Clemente 
Medrado, Raul Sá, Simão da Cunha, Daniel de Carvalho, 
Aleixo Paraguassú, Waldomiro Magalhães, Belmiro de Me

·deiros, Jacques Montandon, Anthero Botelho, Rodrigues Al
ves, Moraes Andrade, Zoroastro Gouvêa, Cincinato Braga, 
Nero de Macedo, João Villasbôas, Alfredo Pacheco, Francisco 
·vmanova, Plínio Tourinho, Lacerda. Pinto, Antonio Jorge, 
ldalio Sardemberg, Nereu Ramos, Adolpho Konder, Aarão 
:ll.ebello, Carlos Gomes, Simões Lopes, João Simplicio, Renato 
.. Barbosa, Demetrio Xavier, Ascanio Tubino, Pedro Vergara, 
Fanfa Ribas, Raul Bittencourt, Gaspar Saldanha, Minuano de 
.Moura, Alberto Diniz, Cunha Vasconcellos, Acyr Medeiros, 
Vasco de Toledo, Antonio Rodrigues, Waldemar Reikdal, An
tonio Pennafort, Sebastião de Oliveira, João Vitaca, Alberto 

·Surek, Edwald Possolo, Eugenio Monteiro de Barros, Edmar
·Carvalho, Ricardo Machado, Walter Gosling, João Pinheiro, 

( . . . ' . 

(1) Nesta· data reuniu-se a ·Commissão de Reforma do 
:.Regimento . 
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Pedro Ra.ehe, Alexandre Siciliano, Euvaldo Lodi, Mario Ra
mos, Gastão de Brito, Teixeira Leite, David Meinícke, Pi
nheiro Lima, .Abelardo Marinho, Thiers Perissé, Moraes 
Paiva, Nogueira Penido. (149) 

Deixam de comparecer os Srs. : 

F ernandes Tavora, Luiz Tirelli, Alfredo da Matta, Ma
galhães de Almeida, José Borba, Jehovah Motta, Martins 
Veras, Odon Bezerra, Irenêo Joffily, João Alberto, Souto 
Filho, Solano da Cunha, Mario Domingues, . Arruda Camar~ 
·Arnaldo Bastos, Augusf.<l -cavalcanti, Humberto Maura., IsidrC> 
Vasconcellos, Sampaio Costa, Antonio Machado, Leandro 
Maciel, Rodrigues Daria, J. J. Seabra, Prisco Para.iso, Me
deiros Netto, Alfredo Mascarenhas, Leoncio Galrão, Attila 
Amaral, Homero Pires, Manoel Novaes, Negreiros Faleãor 
Arnold Silva, Lauro Passos, Lauro Santos, Jones Rocha, Hen
rique Dodswortb, Ruy Santiago, Amaral Peixoto, Sampaio 
Corrêa, Waldemar Motta, Olegario Marianno, Mozart Lago, 
Adolpbo Bergamini, Nilo de Alvarenga, Cesar Tinoco, Alipio. 
Costallat, José Eduardo, Soares Filho, Bias Fortes, Mello. 
Franco, Ribeiro Junqueira, Adelio Maciel, Martins Soares;, 
Augusto Viegas, Delphím Moreira, João Penido, João B.e
ra.ldo, Furtunato de Menezes, Christiano Machado, Polycarpo. 
Viotti, Levindo Coelho, Licurgo Leite, Celso Machado, 
Campos do Amaral, Bueno Brandão, Carneiro de Rezende, 
João Alves, Plínio Corrêa de Oliveira, .Alcantara Machado, 
Theotonio Monteiro 'de Bar ros, Barros Penteado, Almeida: 
Camargo, Mario Whately, Vergueíro Oesar, Guaraey SHveir~ 
Hyppolito do Rego, José Ulpiano, Carlota de Queiroz, Abreu 
Sodré, Lacerda Werneck, Antonio Covello, ·Cardoso de Mello 
Netto, Moraes Leme, Henrique Bayma, José Honorato, ~ 
mingos Velasco, Generoso Ponce, Carlos Maximiliano, Mau-: 
rício Cardoso, Annes Dias, Frederico Wolfenbuttel, Victo~ 
Russomano, Adroaldo da Costa, Ferreira Netto, Gilhert Ga
beira, Martins e Silva, Francisco Moura, Armando Laydnerr 
Guilherme Plaster, Mario Manhães, Milton Carvalho, Au
gusto Corsino, Horacio Lafer, Pacheco e Silva, Rocha Faria~o 
Roberto Simonsen, Oliveira Passos. (103) 

O Sr. Presidente - ·A lista de preserica accusa o compa~ 
recimento de i49 Srs. Deputados. 

Está aberta a sessão . 

O Sr. Presidente - Eneontram-se na Casa os Srs. Fran
·cisco Marcondes Machado Junior, do Estado do Rio de Ja~ 
neiro, que vem substituir o Sr. Oscar Weinschenck, e Josl! 
Ghristiano do Prado, do Estado de Minas Gemes, que "Vem 
substituir o Sr. Odilon Braga. 

· Convido os Srs. s-·. e 4• Secretarias a acompanharem 
esses Deputados supplentes até á Mesa, para prestarem o 
tompromisso regimental. · 

Comparecem SS. EE:r., acompanhados da rll
spectiva commissão e, junto á Mesa, prestam · o 
compromisso regimental, tomando assento, em 
seguida. 

O Sr. Waldemar Motta (4° Secretario, servindo de-·.2'!r. 
procede á leitura da Acta da sesão antecedente, a qual é
posta em discussão. 
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2· 
. . · 

O Sr. Mario Ramos - Peco a palavra. 

O Sr. Presidente - Teill a palavra, sobre a a c ta, o nobre
Deputado. 

O Sr. iiario Ramos (Sobre a Acta) - Sr. Presidente, 
quando, hontero, -o illustre Deputado, Sr. Teixeira Leite, lia.. 
alguns ·coznmentarios a proposito do dispositivo constitucio
nal que trata da tributacão federal sobre os Estados ou sobre· 
as municipalidad.es, . tive opportunidade de dar alguns· apar
tes, no·sentido ·de esclarecer o assumpto, porque penso, 
como o Sr. Teixeira Leite, que não existem novos favores. 
mas, sim, que o dispositivo visou. apenas oohibir qualquer 
relacão entre o Estado, a Municipalidade e a União, bem 
cómo· com as companhias que são subrogadas nesses serviços 
pulllicos. O meu aparte limitou-se, justamente, ás seguintes 

· palavras: "Realmente, não . concede favores". Em lagar, 
porém, do que affirmei, sàhiu publicado - "Realmente, ella. 
~oncede favores",· o que é precisamente o inverso. (1) . ~ . . ·.. . . 

O Sr. Pre!)fdente - · Será tomada em apreço ·a· ·rectifica-= 
ção feita pelo n~bre Deputado. 

Vllm á Mesa a seguinte 

RECTIFtCAÇÃO 

Requeiro seja rectificada a Acta, da qual não consta mel.t> 
nome, nem. entre os. presentes, nem entre os ausentes, á 
sessão de bontem, quando compareci á hora da abertura da· 
sessão. · 

Sala àas Sessões, 27 de Julho de. i93.ll,. - Henrique 
Dodsworth. (!)· 

Em seguida, é approvada a acta da sessão an
tecedente. 

4 

O Sr. Presidente - Encontra-se na Casa o Dr . Rapbaél
Abreu de Sampaio Vidal, Deputado na vaga do Dr. José 
Carlos de Macedo SOares, nomeado Ministro das Relacõe!!' 
Exterioree. 

Convido os Srs . 3" e 4° Sêcretarios a acompanharem a ti 
a Mesa o novo Deputado, para que preste o compromisso 
regimental. (Pausa ~ ) 

Comparece S. Ex., acompanhado da respe..:. 
ctiva commissão, e, junto á Mesa. presta o com
promisso regimental, tomando assento, em s~ 
guida. 

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do ~ediente. 

( 1) . _ .Rectifi.lla!fp .... : -, ' · 
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O Sr. Thomaz Lobo (:1° Sé'cretario) procede á leitura do 
=-Seguinte 

EXPEDIENTE 

Requerimento: 

Do Sr. Fernandes Tavora, de 21 do corrente, pedindo 
licença para se ausentar -desta Capital, por mais de dois 

·mezes. 
Sobre á mesa até ulterior deliberação. 

6 

Ficam sobre 1 mesa até ui terior deliberação 
os seguintes 

PRO.TECTOS 

A Assembltia · Nacional, no exercieio das suas !uncções 
..Qe Camara dos Deputados e Senado Federal : 

Attendendo que a Constituil(ão Federal, no art. 3° das 
suas Disposições Transitarias, commetteu ás Assembléas 

·.Constituintes Estaduaes a. attribuicão de eleger os Governa
·dores dos Estados e os Senadores Federaes, sem. entretanto, 
... regular a fórma por que se devam processar taes eleições; 

Attendendo que a Constituição Feder!tl adoptou o voto 
secreto, em geral, para todas as eléições e, expressamente, 
para. a do Presidente da Rcpublica. (art. 62, § iO), quando 

--eleito pelo suffràgio directo, e o manteve para a eleição in
· directa do primeiro Presidente (art. :1~ § fO das Disposi~õea 
·Transitarias); 

Attendendo que a mesma norma deverá ~er observada 
.relátivamenie á· eleição dos GovernadoreS' dos Estados, quer 
quando dírectamente suffragados pelo corpo etei.loral, quer 
.quando, como na proxirr.a eleição, forem escolhidos pelo 
,-oto indireclo das Assembléas Constituintes Esta.duaes; 

Attendendo Qlle o mesmo principio e mais o da repre
$entação proporcional foram adaptados para a formação dos 
·corpos .legislativos federaes, es1.aduaes, districlaes e munioi
,paes (Constituição Federal, art. 18i); 

· A.tt.endendo que, em obediencia a este ultimo postulado, 
:.a Constituição prescreveu no seu art. 89, § 1°,- que a renova
.ção do Senado se faria por metade, de quatro em quatro 
.annos, em votação unlnominal; · 
. Attendendo que, não tendo a Constituição, nas suas Dis
posições Transitarias, aberto exeepção alguma a este pre
·<~eito, deverá ser elle observado na eleição qUe as Assembléas 
·'Constituinte'S. vão fazer dos Senadores Federaes; 
:· Attendendo que sómente por meio da votação uninomi
~al se poderá verificar a differença de votos para regular 

..a duração do mandato dos Senadores, nos termos do art. 70 
-das Disposições Transitarias da Constituição Federal, 
resolve: 

Art. L0 A eleição dos Governadores dos Estados e dos. 
·:Senadores Federaes será feita pelas Assemblé~s Constiluin
-:tes dos Estados, na primeira sessão ord·inaria, no dia ímme-
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:diat.o ao (ia sua installacão, em votação secreta; na fórma pre
scripta pelo Codigo Eleitoral. 

§ 1.o Cada Deputado, á medida que fôr chamado, rece
_herã da .Mesa dois .. enveloppes por ella rubricados. tendo
·cada um· a desxgnação: - Para Governador do :Estado - e 
- Para·Senaclor F-ederai '-, nos quaes collocará as respecti
vas cedulas, contendo cada uma dellas um unico nome para 
Governador e para Senador, e . os introduzirá em urnas dis- · 
tint•tas, depois qe as!"ignar o livro de acta da elei~.:ão. 

§ 2.o As .cedulas que contiverem mais da um nome serão 
apuradas como um unico voto para o primairo nome nella~ · 
escripto. · 

§ 3.0 Apur:ar-se-á em primeiro logar a votação para-
Gové:-nador e em seguida a para Senado::. . 

§ ~.o A eleicão de Governador será, em pr!meira votação. 
por maioria absoluta de votos, e, si nenhum õos Vl)lad os a . 
obtiver, por maioria rela~iva, na segunda votacão. · 

§ 5.0 O candidato mais votado para Senador exercerá G 
seu mandato por oito annos e o que se lhe seguir na votac.:~o
tel-o-á findo juntamente C<tm o dos Deputados da primeira ' 
legisfatura ordinaria. resolvendo a sorte em caso de votaçãG · 
igual. 

· § .6.o Terminada a .votação e procedida immediatamente 
a apuração pela Mesa, auxiliada por dois escrutinadores de- -
signados pelo Presidente entre os Deputados presentes, eon- 
~lu ir-se-á em seguida a lavratura · da acta da sessão, cujas -
copias, assignadas pela Mesa, servirão de diploma aos eleitos. 

§ 7.o O Governador eleito deverá tomar posse, prestan
do compromisso do seu cargo perante a Assembléa Consti
tuinte Estadual, dentro de quinze dias da data da eleição, sob .. 
pena de perder o cargo. .. 

§ s.o Se o Governador eleito não tomar posse nesse prazo, 
por qualquer motivo, a Assembléa procederá no decimo . 
sexto dia, a nova eleição. 

Art. 2.o Revogam-se as disposicões em contrario . 
Sala das -Sessões, 23 de Julho de 1934.-Joáo Villa.sb6as • . 

7 

Art. i.• Os sargentos do Exercito, Armada, Policia -. 
Militar e Corpo de Bombeiros do Districto Federa\. que 
· tenha..m mais de dez annos de serviço effectivo. só pOderão · 
ser demittidos ou excluídos em virtude de condemnação a : 
mais de dous annos por sentença passada em julgado . 

Art. 2.• Os sargentos do Exercito, Armada, Policia Mi
litar e Corpo de Bombeiros do Districto Federal, depois de 
cinco annos de servico effectivo, só pod~rão ser demiltidos -
ou excluídos, por culpas que fiquem devidamente provadas -
em Conselho de. Disciplina. 

· Paragrapho unico. Aos sargentos de quaesquer. corpo
r:u;õe'3, su.it>itos a Conselbo de Disciplina, é assegurado o · 
_d1reito ·de escolher advogado para promover a sua defesa. 

Art. 3.• Os sargen.tos do Exercito, Armada, Policia Mi
litar e Corpo de Bombeiros do Districto Fed~ral, que, antes 
de · dez annos de serviço effectivo, hajam concluido curso -
especializado em qualquer escola dos Departamentos Mili-
, tares, serão · obrigados a servir durante cinco annos, na es- -
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:Pecíalidade cujo curso houverem concluido, salvo os casoS . de 
.exclusão requerida e previstos ·na legislacão em vigor •.. · 
... .. Art.. 4.• Revogam-Se às disposições em conf.r8.r_io:. ; 
... .'· Saia das Sessões,·. 2Z de Julho de i9Si. - · Ne~r~iro$ 
!Falcão. - !Ienrique Doã&wortk. - Acurcio Torres •. .. 

, Justificação 

. . .O presente projecto concede aos sargentos das corpora ... 
·iiões .militares garantias a que fazem jús pela natureza e 
responsabilidade das funcções qúe exercem. A estabilidade 
nos postos visa corrigir a possibilidade de serem dispenswos 

•o.OU demittidos a qualquer tempo, por simples aviso, em Bo-
letim das Corporacões a que pertencem, iJ?.de(:!endentemente 
dos bons serviços que hajam prestado ás mesmas. Podendo 

-ser reformado com vinte annos de serviço, dá~se; entretanto, 
actualmente, a anomalia de ficarem sujeitos ã exelusão ou 
demissão, nas vesperas de attingirem o prazo legal de re

•íorma. 
A estabilidade proposta, fica, todavia, condicionada a ~e:.. 

·-veras condições de bom desempenho do posto. 
A defesa prevista nos casos de inquerito e Conselho 

-de. ·Disciplina, além de attender a um principio geral e ir-
-recusave!, esclarece a situação dos sargentos em face do que 
.a respeito dispõe o Regimento Interno dos · Serviços Geraes 
.c3s Corpo: de Tropa e Estabelecimentos MiWares {Risg.} • 

:..·· . E quanto basta· para justificar a sua apresentação. 

Fica S<lbre a mesa até ulterior deliberacão,. ~ 
seg~int~ 

8 

INDICAt:ÃO 

Tendo- entrado em vigor, na data de sua publicação, a 
·ConstitUi(:ãO Federal de 1934 dispõe no seu art. 104, lettu e 
-tlo ~itülo n - -... Da Justiça dós ·E~tados; 'dõ DistrictO Fe
_deral r- do~ Territorios": 

"Compete aos Estados legislar sobre ..• 
· e) fixacão dos vencimentos dos Desembargadores 

das COrtes ·de Appellação, em quantia não inferior á 
que percebem os secretarios do Estado; e os dos de
mais juizes; cO'm differeoca não excedente a trinta 
por cento de uma para outra catbegoria, pagando-sa 
.aos da cathegoria mais retribuída não menos de dois 
terços dos vencimento dos desembargadores"~ · 

. E no art. .105 : . 

• • • o • • 
.. A Justic.a do Distr ictó Federal e a dos Terl'ito

rio5 serão organizáda.S por lei federal, observando os 
. preceitos do · ar Ligo precedente, no que lhes forem ap
·Plicaveis, :e O disposto DO paragrapbo unico do ar-

.· tigL' _64"; . . . . 

· · ·-Parece fora de duvida, consequentemente, que desde 1.6 _ 
-dó corrente;· os juiíes estaduaes do Brasil estão com direito 
.aquido á -~epcão ~.de :tovos· vencimentos. · Nos ··Estado$, 



c â"nara dos OepLtados- tm rr-esso em 07/1012015 15:23- Pág ina 7 de 30 

~ .· 

-95-

aquelles· vencimentos .. têm "que ser pelo menos iguaes aos 
dos respectivos secretarias; e no Districto Federal, onde não 
existem secretaries estaduaes, evidentemente, os alhididos 
vencimentos -se hâd de: cahm!ar pelos dos Ministros de Es
tado, pois que J)(lr lei federal, na e.."tl)ressão clarissima do 
art. 105, "será organizada a sua justica", 0 que aliás já está. 

Assim,. , '.-

Indico, ouvida a Camara dos Deputados, dii;ne-sé 
a Mesa. de officiar ao Ministerio da Justica, no sen..:. 
tido de que os Srs. Interventores dos Estados, e a,. Con
tabilidade do referido. Ministerio, providenciem sobre 
a organização das folhas dos novos vencimentos dos 
jui"zes estaduaes, do Districto Federal e do Acre, 
tendo em vista os preceitos constituciomtes. que re..: 
gulam a ma teria. 

Sala das Sessões da Camara dos Deputados . Rio de Ja':' 
neiro, 23 de Julho de f93-i. - Mozart Lago. 

O Sr •. Presidente - Está !inda a leitura do Expediente. 

Tenho sobre a Mesa e vou submetter ao vo.to da damara, 
o se!fllibte · 

,. 
<-

9 

· REQUERIMENTO 

. Requeir o . seja inserido na Acta um voto de profundo 
pesar pelo -fallecimento, em Vienna d~ Austria, do Chefe do 
G"óverilo · d"aquelle paiz, Sr. Engelbert Dollfuss, victima de 
cruel e feroz attentado no recinto mesmo da séde d:~ Go
verno • . 
. Engelbert Dollfuss era um grande chefe de Estado e um 

grande homem de governo. Sua actuacão altamente patrjo
tica á frente dos destinos do povo austriaco, deu-lhe um 
logar de desta-que na politica internacional. Defensor acer
rimo:.da iodependencia da Austria, pela qual offerec~u a 
propria vida, sua figura iropoz-se no scenario mundial, 
sendo por isso. das mais dolorosas a perda inflingida á nação 
aust..çiaca, com o desapparecimento do seu grande chefe. jus
tamenté cognominado de novo Metternick e pequeno Na-
poleão. · 

Requeiro, outrosim, que se transmiÜam pesames á rf3-
presentacão diplomatica da Auslría em nos~o Paíz, e ao go
-verno austríaco na pes:.oa do Presidente Mildas . 

Sala das Sessões, 27 de Júlho de· f934 : -Luiz Sucupirç.. 
- MariC de A:. 'Ramos. 

Tenho .tambcm e sobre o mesmo-assumpto o seguint~ · 

REQU:ERIMEl\"'TO 

··Requeiro que se lanée na acta da ;;essão de hoje um ·voto 
d.: profundo .pez:~r pelo assassinato do Dr . Engelbert Dollfus, 
chanceller' da .o\\1st!·-ia. 

·Sala das Sessões, 27 de Julho· de 1934: ·:..:.. Barreto Cam-
tJello. · · 
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' · · o Sr. Barrete Campello - ·Peço a pala~. ·.Sr; Presi~ 
dente. 

' - . O Sr. Presidente - f em a palavra o Sr. Deputado 
Barreto Campello. 

O Sr. Barreto Campello - Sr. Presidente. propúz aua sé 
inserisse, na acta da sessão de hoje, um voto de·· profundo 
pezar pelo crudelissimo assassinato do Sr. Engelbert Dollíuss, 
grande chartcel'ter austriaco. · 

Vou dar, agora, as razões do meu requerimento. 
Sr. Presidente, a ·Civilização soffre. · nesta ·flora som

·bria. da historia universal. o ·embate e o avanço de uma 
t">nda de barbaria, que, sublevando baixos instinetos huma
nos, longamente recalcados e estraetificados PL"l' lento e 
secular processo, tenta hoje, em virtude dos proprios defei
tos de estructura da sociedade e pelas circumstancias ·.dra
inaticas da grande guerra. arrazar os fundamento!! da eee
xistencia humarra·. · - .. · · · . · · 1 

A força pretende sobrepOr-se ao direito . As lutas . pa
cificas da.<= idéas, que constituem a 'propria razão · d" ser do
homem c.tivilizado e dignificam a existeneia, fori:Uil relega
das para segund(J plano . A violencill foi arval'ilda, nt'Bta 
hora sombria, como primeiro e talvez unico argUmento. · 

O grande chanceller DoUfuss, tomando os despoj~ de 
sua patria, os salvados do naufragio que desarticulara a 
grande monarchia dual, r eduzindo-a a territorio minuseulo~ 
onde só havia lagrimas e desesperos, .... miseria e . oppressão, 
conservou-se. ness11~ eírcumstancias tE>rriv"!i!l. num ponto fie 
equilibrio, numa linha· de prumo, que honra verdadeira
OleJ.Jt~ a humanídadf:. 

Ao terror, úppoz elle a justiça inflexível, ·n~s serena 
e superior; á cobiça e ás infíltracões estranhas, iavantou no 
seu povo, já talado pela guer-ra e pelas vicissitu®s pos
teriore~. a cnamma ardente de um nacionalismo indomavel 
e invencível. (ltle fez daquelle punhado de homens, ·redu-' 
zidos a uma expressão mínima de terrítorio; uma grande 
nação. aguerrida e forte, capaz de resistir a todos oa im
verialismos . 

O "SR. ZoRoASTko GouvtA - .Esse nacionalismo estava 
&. serviço do dinheiro dos capitalistas austriaoos .•• e· ~ 
~~~~. . . 

O SR. BARRETO CAMPELLO -Não apo iad~l '\. h nãO. 
deve obscurecer· a nobre figura do chanceUer Doh1uss. -Pro
testo! 

. v Sa. ·ZoRoAs-nto Gouvh - Levanto minha voz.. eont.ra
úm partidario cõ assassínio politico, ·como era Dollfuss. _ . 

O SR. BARRETO CAMPELLO - V. Ex. não pód& 
manchar a memoria do maior homem do momento. 

O SR. ZoROASTno GouvtA - Dollfuss, o maior homem 
da humanidade?! EHe jamais respeitou a vida de nossos 
amigos e companheiros . Foi quem provocou a chacina ll•Jit
socialistas-. Arrancou feridos do earcere t>ara enforeal-os.· 

O Síl. BARRETO CAMP ELLO - Os amigos de V. .Ex. 
eram malfeitores que até disfarçaram nc arcabouço e na~ 
fundacõe!1' de C3sas, nas ruas de Vienna, fortale21as escondi- · 
das com que pret-endiam destruir o impel'io austríaco.: . ': 
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O SR. Zoao.ASTao Gov-v& - Da futuro, as trincheira$ 
-estal'âO em -nossos proprios corações, em nossos peitos. con
tra os sa.nguinarios cesares de en~ommenda •• •= 

O SR. BARRETO CAMPELLO ·-Foram esses bomeDS 
que o chanceller Dollfuss, forte, mas sereno e recto', entre
gou á justiça para honra do seu povo e defesa da civilização 
ultrajada. 

O Sa. ZOROASTRO Got1VM- Eis ahi a prova da cruelda
de de ·nollfuss. Quanto a nós, condemnamos o banditismo 
dos nazes como condemnamos a crueza de Dollfuss. Dollfuss 
suffocava a civilisação austríaca, que se manifesta verdadei.;. 
ramente fulgurante através de espíritos como Frit.z Adler 
e Otto Bauer, .respeitados por todos os pensadores do mundo. 

O SR. BARRETO CAMPELLO - Sr. Presidente, os 
grandes .homens, aquelles qu~ Jazem caminho através da hu
manidade, não podem deixar de levantar, na sua estrada vi
ctoriosa, a lama das ruas. O pó do caminho tem que salpi
car essas tunicas alvenitentes . E' condição necessaria ds 
propria gloria, do triumpho que alcançam as grandes .perso
nalidades. Não houve grande homem que não pudesse, e· não 
devesse sómmar, aos louvores e applausos do mundo, o~ des
peitado!!, que se insurgem contra o sol, tentando, debalde, · 
apedrejai-o porque o não alcançam. 

O Sa. ZoFioASTRO GouvtA- Esse sol era bem significa
tivo da civilisação l:Jurgueza. Não illuminou, ensanguen
tou •.• 

O SR. BARRETO CAMPELLO - Sr. Presidente, quando 
o extremismo das baixas paixões accendeu, na Russia, o facho 
da ·brutalidade, da demolição e da carnagem, dos fuzílamen":' 
tos em massa de milhões de innocentes que contra o regime 
protestavam, a civilisação, em crise, teve de concentrar as 
suas ultimas energias, formando com as resístencias das 
direitas regimes lie forca, oppostos ao de violencias. 

Grandes figuras, essa hora tragica da humanidade, lan
çou no palco da Histeria ! Mussolini, Salazar e, agora, na. 
America do Norte. o Presidente Roosevelt. Todas ellas en
carnam numa pessoa, num homem s.1, as aspirações da col
lectividade . Na hora do naufragio, quando os sinos já (lo
·bravam a finados, alguns desses estadistas inspiraram admi
ração a quantos não estavam fechados em preconceitos mes
quinhos e eram capazes de admirar a glorificação e o 
triumpbo. 

Mas, de todas essas grandes figuras, que a hora critica 
da civili!iação lançou em curso, a mais equilibrada, a maia 
serena, a mais justa, aquella que se não desviou um centí
metro da linha de equilibrio . e de prumo, . foi incontestavel
. mente o Cardeal . Dollfuss, o minuseulo aldeão ••• 

0 SR. FBRREIRA DB SoUZA~ Cardeal,nâo. 
O SR- ZORo.ASTRO GouvtA - Cardeal rn()rgamatitl<J. ~We 

era casado com a Egreja, atraz da porta. 

O SR. BARRETO CAMPELLO- Atraz da porta. não. 
Era abertamente catbolico. Governon com os ·principias 
christãos. 

. O SR. .ARRUDA. F ALC!o - Continue V. E:t . : pr o si" no 
elogio da grande figur~, que acaba de. desaP.Par~ec~r ~ 

C. D. -7 
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o SR. BARRETO CAMPELLO Br. Presidente. o 

Chanceller Dollfuss representa. realmente, neste embate 
terrível - ultimo oombate da Bistoria - eom~ Ruy BarOO!a 
6 denominou, o expoente Udimo, autbentieo, genuino, do 
brio, da honra e da gloria da civilização cbrisfA. 

Gove+n,ando em eireumstan<:>ias terríveis, soffrendo a de
molicão inclemente dos seus llPPOSitores, tendo a seu ser
vioo. apenas a Lei e a Justica eont.ra a. violeneia systema
tica dos .seus inimigos, se, durante o seu governo, os Juizes 
fizeram algumas execueões, fizeram-nas dentro de- !~t we
viamente ·declarada, a lei marcial, lei de guerra, mediante 
processo e julgamento regulares. 

O SR. ZoROASTao Gouvh - Ahi é que V. Ex. está r~ 
rlondamente enganado. 

. . 
O SR. BARRETO CAMPELLO - Nunca desceu a julga

mentos summarios. · 
O SR. ZoaoAsTRo Gouvh - Os seu inimigos, os soola~ 

listas, foram eliminados pelo catholico Dolltuss, sem figura 
de juizo. 

o' SR. BARRETO CAMPELLO - Não apoiado. Espero 
que o nobre collega me deixe faltar, porque a minha voz é 
muito mais fraca que a . de V. Ex. Em seguida, V. Ex. su~ 
birá li tribuna para apedrejar Dollfuss. Isso lhe fiearl. 
muito bem. 

Sr . Presidente, o Cbaneeller Dollfuss nunca desceu á 
appiicar a pena de . morte admiuistrativamente, como !1ze
ram Stalin e outros dictadores . Na Russia, a :;~ena de morte 
·é applicada com a mesma naturalidade com que um guarda 
de vehiculos, aqui nas ruas do Rio de Janeiro. !az o ~esto 
de commando, pare. a direita ou para a esquerda! Essa a l'}i 
rnssa, se tal ignominia pode ser chamada de lei. · 

O SR. Zoao.Asmo Gouvt.\ - VV. E.Ex. est!o mal infor
mados. Na Bussia, a pena de morte existe: só ·para os crimes 
--politioos. . 

O SR. BARRETO CAMPELLO - E' privilegio de V. h 
conhecer essas coisas. • • · · · 

Sr. Presidente, vou deixar de parte essas objeeções e . 
fazer, como puder e como Deus me ajudar. o elogio da grande 
figura do chanceller austriaco. (Muito bem)" . . 

O Chanceller Dollfuss nunca desceu a ebacinas, nem 
tr ipudiou sobre os direitos de seus inimigos. Elte os comba· 
tà'u varonilmente, expondo-se a hor das de barbaros, para 
salvar a civilízação ehr istã., que fo: a honra da Austria, e a 
gloria da cidade · illu.Stré de Víenna. Patriota, Unha de evi ... 
tar a. infiltração de out.-os povos, que farejavam os destroços 
da pobre AtiStria,· reduzida, apenas, ao· seu coração . Aos aou~ 
tres internacionaes,. que eruza-vam as Ironteir as da Europa, 
tentando, pela guerra branca, aluir os fundamentos de nacio
nalidades empobrecidas e mutiladas pela castastrophe .da 
guerra, aquella nobre ·rigur·a oppoz o peito indomavel, o co
ra~ão ardente e generoso de patriota e de christão . Assalta
do por uma revolução terrivel, que r ebentou .nos ninhos de 
metralhadoras . disfarçadas em edificações urbanas de Vien· 
na, revolução que cabiu de cbofre e exábruptameilte sobre 
o imperio chr istão da Austria; : aquella figura minuseula de 
homem e grande estadista oppoz ·as · · bar:.eiras- intranspo-
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niveis do seu genio politico, da sua coragem indomavet e d& ~ 
chamma viva do ·seu patriotismo. · · · · · . . . 

O SR.. ADoLPHo BERGAMINI - Basta dizer que Dollfuss 
encarnava, nesse momento, .o prinoipio da defesa 7da inde
pendencia de uma nação enfraquecida. (Muito .bem.) 

o SR. ZOli.OAS'ntO GOUVEIA - Dollfuss jámais encar:. 
nou isso na Austl'ia e· sim o escravizaroento aos grande ca
pitalistas nacionaes e alienígenas. 

D SR. BARRETO CAMPELLO-Esse foi o primeiro as
salto que a civilização da Austria soffreu nos seus pr9prios 
fundamentos. Mas, em seguida, a ~ropaganda se insinuou. 
através das fronteiras pelas ondas bertezianas, que clama
vam, dia e noite, fazendo proselytos, estabelecendo corren
tes. e atirando os descontentt:s e desvairados contra o grande 
chanceller. Então. elle reagiu, como se fOra o proprio co
ração da Austria, tocado nas suas fibras mais intimas e pro
fundas . Pela sua acção, aquelle minusculo territorio, póde 
ainda ser, nesta hora indecisa da hlstoria, um nucleo inven
cível de patriotas, que resistem ás investidas estrangeir as e 
que, sobre os seus proprios revoltados, ainda têm alma. ani
mo e força para vencer, mantendo-se, assim, contra todas as 
oircumstancias, contra todos os ataques e contra. todas as 
violencias I 

O Sa. Zoli.OASTRO GoUVEIA - Dollfuss estava a ser
. viço do reacionari~o europeu. 

O SR. BARRETO CAMPELLO- Isso é uma boutade a 
que não respondo~ 

O Sa. Aru\UDA FALCÃo --V. Ex. não está .submettendo 
o grande morto a julgamento; está fazeDdo a glorificação de 
um heróe. e deve .cont.inual-a. 

O SR.. ZoaoAsmo GoUVEIA - Nós o julgamos, como eHe 
julgou o socialismo. 

O SR. BARRETO CAMPELLO - Sr. "Presidente, a his":' 
toria registra a figura de alguns homens de pequena esta
tura e que foram, todavia, grandes personalidades. 

Pepino, o Breve, victima qe chufãs dissimuladas ·por 
eau.sa da sua diminuta estatura, quando, certo qia, ~ leão, 
qu·e se soltara da jaula, invadiu o palacio real e todos os 
guerreiros fugiram, fi.cou de. pé, enfrentou resolutamente a 
féra e a abateu em ·got-p·e certeiro. . · 

O easo do Chanceller Dcil1fuss é bem a reproduccão 
-deste incidente historico: pequeno de corpo, mas grande dê 
intelligencia e de energias, nascido aldeão; repetiu em Vien.~ 
na. a scena, _histor_iea de Pepino,. o .Breye, Foi r~ab;nent.e esse 
homem de excepção quem, prevendo a morte inevifavel e 
oando a sua · vida em holocausto,· enfrentou de~temidamente 
a féra selvagem e primaria da anarchia, evitando assim que 
a civilização. entre· em . orepusoulo. 

O Sa.· ZoROASTM Gouvh;........ Qual era esse crepnsculo?.-

·0 SR. BARRETO CAMPELLO- Esse que V. Ex. quel" 
'tentar. 

. A morte desse homem, o sangue desse bravo e martyr, 
sellou definitivamente o tumulo das ideologias violentas e as-
Eiassinas. (Trocam-se varias apartes.} · · · · 
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·· Sr; PreSidente, para. que se ouca bem, repito :ineu juizD :
c. sangue do bravo Cha.neeller Dollfuss séllou, em definitivo~-
·o tumUlo das ideologias violentas e assassinas. · 

·A. humanidade já se cansou de crimes; já se estarrecea 
dos sadieos e loucos sanguina.rios, que querem tomar a van.....
guarda do seculp.· O nome_ehristão, a que nunca falt.ou san
_gu~ . genéroso para ·jorrar das veias quando . as cireumstan
eias o· e:rijam, ahi está, na memoria de Dollfuss, sem vio
lencias nem assassínios, estribado· na justíca superior e em 
.principias elevados, para se oppôr é. onda. de carnagens e d&" 
~rimes. . 

O nome ehristão reage, assim, em todos os tempos. 
Quando foi necessario, que esse sangue generoso regasse ·a:
.terra para que a cultura dos sentimentos nobres encontrasse 
·seiva, o sangue christão sempr~ foi prodigo em fertilizar a 
c1vilízacão. 

O SR. WALnEMAR FALCÃo - Contra. todos os barbaros. 
O SR. BARRETO CAMPELLO - Contra todos os. bar.;, 

·baros, contra todas as vicissitudes e circumstancias. Se o~~ 
sadicos e-· os. loucos sanguinarios ainda não estão satisfeitos, 
se as hecatombes da Russia, as chacinas de Munich e o a_s... · 
sassinio de Vienna não bastam, não haja duvida, Sr. Presi~ 
dente, ainda ha reservas, e reservas volumosas, para; contar. 
o avanco dos barbaros e dos íconoclastas. 

Sr. Presidente, eu tinha por Dollfuss uma prOfunda ad- ' 
miracão. Custava-me admittir que, em cireumstancias tão 
;tragica.s e em momentos tão difficeis, aqueUe homem enMn
trasse em si essa bussola infallivel que o guiava sempre pol.""' 
altos principios .•• 

O Sa. LUiz Suct.J'P!R....,- Kra a pratica da religião christa. 
O SR. BARRETO GAMPELLO ....:. • : ~ e fazia eom que a' 

.patica do seu Governo, da sua palavra e das suas accões ·pri- · 
vadas ••• 
- O ~. Aan. M~EIB.OS - Matando operarias nas ruas de· 
Vienna. 

O SR. BARRETO .CAMPELLO- Matando não. Entrega-· 
va·criminosos á. Justiça. -

Q Sa. ZoROASTM Go.uvtA- Assass:Ul.aram, vergonhosa_.. 
m~ntt-, já terminada a revoiuc;ão. . . 

O SÍ\ .: B:A.1ffiETO CAMPELLO -:- Não apoiado. O grande· 
chanceller Dollfuss é bem· um cardeal leigo, porque teve todas as bo.úra:s do principado catholico e pelos pril1cipios chrístãos
deu· o seu generoso ~angue " Por ~sso, não devia eu réctificar 
a pàlavra que por equivoco ·ha. pouco me saltou dos labioe 
para qualificar essa· fíg:Ura estupenda de mart.yr. 

O SR. ZoRO.ASTRO Gouv.tA. - Era um dos familiare:S dO' 
Santo .Officio. 

O SR. BARRETO CAMPELLO - Não tem sentido a phra~
se de .V~ Ex. O que .ma.ís se admira, nesta. figura heroica e· 
rectlline:a, é que nunca perdeu. no mais acceso das lutas, no 
choqU~ das ·batalhas,.a linh~ nobre e impeccavel de cavalhei-· 
ro christão, dos que combatem, quando as circumstancias a 
exigem, mas combatem em lucta leal, aberto, legal, correndo· 
os m'l~tôos ; riscos dos que tombam. . . . . 
· Sr. Presidente, a differenca profunda que existe entr-e
aquelle que, em guerra justa e leal; encarna um principio e-
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. .enfrenta o adversario e o que, como sicário, t.raiçoe.ira e 

.::Covardemente, enverga o Uniforme do contendor para de 
·modo mais seguro e firme o apunhalar, é a mesma que ha 
entr~ o bem e o mal. . 

·O SR. ZoROASTRo GovvtA - A trahição . é sempre repÚ~ 
gnante; não o é menos a ferocidade ambiciosa... · • 

O SR. BARRETO CAMPELLO - O chanceller Dollíuss 
exerceu o poder em circumstancias tragieas, · oppondo-se sem;. 
pre á violencia e ás insurreições. 

-~ E' claro que, na defesa dos séuS princípios, diante da 
·situação que encontrava, elle tinha de empregar a força • 
..Fazia-o, porém, ao serviço do direito, attendendo a legitimas 
aspirações do seu povo. Não fazia uso da força, como ele
mento brutal e assassino; della não se utilisava em detri
mento da civilização. 

O que, sobretudo, admirei nesse homem foi a serenidade 
e firmeza de suas convicvões; a energia que sempre demons
trou nesse longo drama, cuja epopéa culminou com a sua 

.quéda heroica e destemerosa. Em sua ex.istencia tumultuada, 
não se encontra um só deslise, não se aponta uma falta. 
Era diamantino o seu caracter sem jaça. 

Morre o chanceller Dollfuss, mas sobrevive, no seu tu
. mula, o principio da nacionalidade austríaca. Sobrevive. 
talvez, só porque Dollfuss morreu. 

Nós, os homens, somos ephemeros participantes - pa.t-
·ticípantes occ.asionaes - de uma longa jornada. A sociedade 
é perpetua. Os principias que orientam sua marcha estão 

·-semp're presentes. Transfer~m-se de umas a outras gera~Õfls, 
sem embargo dos que ·morrem· por elles e tambem dos que 

·morrem :::ontra elles. · · 
Que importa o homem, passageiro e temperaria, ante 

. o triumpho de um grande principio, ante a· salvação de uma 
nacionalidade? I 

Grande, o maior homem do seu povo, nesta hora sombria 
.da historia da Austria, ainda assim Dollfuss pouco é ante 
a idéa da patria, sobretudo ante o evolv2r da civilisação. 

Morreu o chanceller, mas o mundo marcha. Dollfuss se!
lou com seu sangue a independencia e a ~ntegridade de sua 

-terra. 
Nações até bontem indifferentes, já lloJe se movem pars 

. montar vigilancia ás suas fronteiras. . 
Pela Austria, sua patria, Doilfúss viveu e morreu. -

E morreu pobre, tendo enfeixado todos os poderes, A's ca
Iumnias de SPUS adversa rios, · que apontavam como enrique
cido á custa do suor do povo, elle só teve para legar, em 

·testamento militar, a mulher e os filhM, unicos bens que 
-possuía. 

O SR. ZoRO.o~.smo GotmaA - A~cade.9. ambo; ambo flo
r!'ntes . •• 

O SR. BARRETO CAMPELLO - Descansa martyrl Des
eant:a patriota! Descansa santo, no teu tumuJo! 

A humanidade ainda tem coociencia; os homens· derra
. mados em todos os confins da terra ainda têm sensibilidade 
. e ooração. A' tua viuva e aos orphãos não :faltarão os meios 
.. de subsistencia e não faltará, sobretudo, o apoio moral de 
-auem se nreze d eser homem, para que, á viuva e os orphãos 
do grana e marty-r' não faltem os recursos índispensaveis á 

-dignidade da existeneia. 
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: .. . Descama· n~ teu' tuniulo, DÓllfuss.t Pot'que; com teu. 
.sang~..1e, com tua ·quéda, com tua morte, salva..<te tua Patria 
e déste a quantos, pelo mundo afora, combatem pela victoria 
da civilisação ehristã, novo alento, nmra vida, :fonte inedita 
de inspiração, de ~nismo · e de · eoragem, para defender, por 
todOs os meios possiveis, prínotpios que não Pf)dein perecer . 
. ;(Muito bem; muito bem. Palma& no recinto. O orad.o1' ~ 
_cumprimenti'Jdo)~ . 

. O Sr. Presidem - Vou submetter á consideração d6. 
p1enario dois requerimentos que se acham sobre a mesa, n<J. 
sentido de ser consignado na acta dos trabalbos de hoje um 
'voto de pezar pela roorte do primeiro Ministro austria.co, 
Sr. Dr . Engelbert Dollfus. 

Os Srs. 'Deputados que approvam os requerimentos, 
queiram levantar-se. (Pausa). 

_Foram approvados. 

O Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa e vou submet
ter a votos o seguinte 

i O 

REQUEPJMENTO 

, A , Camara dos Deputados . do Brasil, fiel interprete dos 
ideaes pacifistas da Nação Brasileira, que são os mesmos 
inhe:J;"entes . a todos OS povos americaJWS, formula rim alto V~ 
pela terrilinacão da guerra dó Cbaco, entre a Bolivia e -~ 
Paraguay, e delega ao seu presidente ª missão de, em seu 
nome, dirigir-se aos Parlamentos dos paizes contendoreS; 
para significar-lhes este anceio de paz com o que o Brasil, 
por seus .legítimos representantes· e.com a devida .. venia", ap:.. 
pella .para os sent~meotos humanitarios e ameriéani.stas, das 
duas Nações vizinhas, irmãs e amigas. 

Sala das Sessões, 21 de Julho de 1934. ~ Xaviér dé· 
Oliveira. 

Appr ovado. 

, O Sr. Presidente.- Vou ouvir à Casa sobre o seguinte-

!tEQUERIMENTO 

Sr. Presidente da Camara .dos Deputados - Rílf:luer.emos· 
:Seja ínserto na acta dos oóssos trabalhos um voto de pezar 
pelo passamento do Revmo. Padre Cicero Romão Baptista; ex-· 
vice-presidente do Estado do Ceará, e Deputado eleito, em
bora não empossado por aquelle Estado. 

Sala. das Sessões, 21 de Julho de. i934. - Xaviér de
Oliveira. -Leão Sampaio. ~José de Borba. - Waldemar 
Falcão. - Pontes Vieira. - · Luiz Sücupira. - lt>áo dá" 
Silva L·ea.t. ~- Humberto Moura. - Figtierédo Rodrigues·~. 
-_Fernande& Tavora . · 

Approvado. 
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O Sr. Presidente - Ha, ainda, sobre a mes:l e vou sub
mctter a votos o seguinte 

I!.RQVERIMEN'l'O 

Requeremos. seja inserto na. aeta dos trabalhos da Cama
ra um voto de pezar pelo falleeimento, oeoorrido em Forta
leza (Ceará), do Dr. Raymundo Leopoldo Coelho de Arruda, 
professor cathedratico da Faculdade de Pharmaci.a e Odonto
logia, ex...,secretario da Fazenda e ex-Deputado á. As!'embléa 
Legislativa do nosso Estado. cidadão que, pelas suas virtudes 
publícas e privadas, const.ituia uma das mais authenticas 
reservas moraes do Ceará, a cuja. mocidade serviu dedicada
mente, durante varias decennios, como professor e educador 
modelar que era. 

Sala das Sessões, 27 de Julho de 1934. - Waldemar 
Falcão. -Luiz Sucupira. -Abelardo Marinho . -Xavier 
de Oliveira. - Figueiredo Rodrigues. - lehovah Motta. 

Approvado. 

{3 
REQUERIMENTO 

Requeiro a transcripção, em acta, dos discursos proferi
dos na justa homenagem prestada oe!os seus co1legas ao no
bre leader dest.a Casa, o Deputado Medeiros Netto. no dia 18 
de julho do corrente, no banquete nessee dia off~recido a 
S. Ex. 

Sala das Se=sões, 27 de julho de i93L - Arlhu.r Neiva. 
Approvado. 

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

Passa-se á 
f4 

ORDEM DO DIA 
Trabalhos de Commissiio . 

o Sr . Presidente - Constando a ordem do dia. de as
sumpto que independa da manifestação do plena.rio vou le
vantar a sessão, designando para a de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Diseussão unica do requerimento n . 3, de 1934, do 
Sr. Henrique Dodsworth e outro, sobre a situação da Pre
feilura do Districto Federal perante o Banco do Brasil. 

Discussão unica do requerimento n. 4, de 1934, do 
Sr. Henrique Dodsworth, sobre matricula na Esco~ de r~.:. 
.tendencia do Exercito do ex-alumno da Escola Mil1tar, Lmz 
C::.nturio Dias Medronho. 

{5 
Documentos a que se refere o requerimento 

do Sr. Deputado Arthur Neiva: 
Discurso do Deputado Odi lon Braga 

Senhores, pelo bem que f~estes ao Brasil 1 " __ 
"Sr. Medeiros Netto - Uma fatal determinação da nossa 

natureza, através da qual se propõe o etern~ problema da 
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hàrmoni:":ação ne~essaria a operar-se entre a livre . activi
dade do individuo e a ordem social,. exige,. sempre, que na~ 
conectividades humanas se fixe um ponto central de conver
gencia. e seleccão de impulsos e de -vont&des, para que do 
pluralismo dos esforcas- dispersivos e pOr vezes contradicto
rios se projecte a resultante continua do trabalho eommum. 
Desse phe:comeno scbstanoial, inberente á · nossa vida, ·pro
'Vém todas as formas e cambiancias de que se reveste a .. au
toridade•, desde a do "ímperio", segundo o conceito olassico 
romano, ã das polymorfas m'agistraturas . que se exercitam 
sobre todas as forma~ões grupaes, ainda as de indole mais 
culta. . 
· Della não se poderia forrar a Assemblés. Nacional Con
'Stituinte, que, ao magico appello da democracia, povoou de 
horoens e de idéas o deserto em que nos encontravamos. 

Reunindo brasileiros, ricamente differenoiados na im
poneilcia da ·Unidade ·nacional profunda, quê, em todos os 
quadrantes da grande patria, por uma não menos. fatal con
dição dos regimens .dictatoriaes, se vinham .mantendo em 
posícão de espectativa, optimista ou hostil, em face das vi
cissitudes de tran.sicão revolucionaria, a Assembléa Nacional 
Constituinte, na mobilidade de suas tendencias e iniciativas 
e nas variações de seus sentimentos, comprehendeu, desde 
logo, a necessidade da fixação daquelle.centro de referencia 
geral, afim de que não se pudessem congratular os aruspices 
agourentos da sua ruina. · 

De inicio, buscou, nos quadros do proprio governo p~ 
vfsorio, o homem que a h alisasse. Attrahia-a o fulgor men .. 
tal e a sympatbia agglutinante que tanto marcam a sugges
tiva e poderosa individualidade do Sr. · Oswaldo Aranha. 
Mas não se r~velando tão proveitosa, quanto convinha, a si~ 
multanea actuação do ministro e do-*leader", dominados 
ambos por occupaç_ões absorventes e compromissos nem semJ 
pre conciliaveis, impellido pelo$ melindr~s de uma apurada 
probidade pessoal e pelas inspirações de um fervente pa
triotismo, o Sr. Oswaldo Aranha deliberou abdicar dos en
cargos que lhe haviamos commettido. 

Tornou-se imperioso eleger o seu substituto. Por esse 
tempo, Sr. Medeh·Gs Netto, já a \'ossa personalidade alara
mente se destacava. no círculo das "leaderanças" de bancada, 
pelo vivo realce da vossa intelligencia penetrante e prom
pta, · experiencia das coisas e dos homens, oiroumspeccão na
tural, disciplina de vontade e aprimorada cultura juridioa. 
A esses preciosos attributos pessoaes alliava-se a eircums
tancia, excepcional no momento, de vos achardes amparado 
por uma bancada ,que, desde o período inicial das sondagens 
curiosas e das afferições de valores, focalizara a attencãc da 
~sembléa -pela homogeneidade de sua composição realmente 
lllustre e pela firmeza de sua lealdade para com os ob.iecti
:vos primordiaes da Revolução e do seu benemerit.o chefe. 

E fostes escolhido teader. 
Consoante de ordinario succede, o.s que ob~deoiam a Im

pulsos oppostos . ou divergentes dacruelles qo~ tanto vos es
_tavam enaltecendo,. impugnaram a vossa e~colba, sob pre
·texto de que não ereis. "revolueionario authenuoo•, como se 
facil fo~se distinguir, mesmo nas vanguardas da rebellião 
triumphante, os que ·nellas -pelejavam por um· ideal, dos que 
apenas, soffrego~. dist~utavam ãs primicias dos trophéos . 
Fostes á tribuna e colhestes a vossa primeira viet.oria, ao re
~ordaf, com_ uma eloquencia gritante à e ·sinceridade . magoa
aa, as asperezas da vossa jornada eivi~a, tão illustrativns 
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-dos condemnaveis ·processos que nos haviam de .::a.o.-juzl~· 1 
~eaccãu pelaa armas, e tão plena de advertenoia :;,ara os que 
.deveriamos erigir os novos abrigos constitucionaes. 

Depois de ouvida a vossa palavra. consideramos, t.odos, 
.que ereis jâ revolucionaria antes de 22 e 2-i, senã.) pelo \'e
curso extremo á conspiração, certo que sim pelo.s soffri
mentos curtidos, pelas perseguü;ões provadas, pela perti
nacia das arremettidas reivindicatoria.s, pela energia ctas 
esperanoas sempre renascidas, pelo sonho de uma Bah1a 
Tegen-:!rada e volvida â gloria dos seU3 grandes destinos, 
;bistorica e consubstancialmente vincu:ados aos de tod& a 
·naéionalidade. 

Ademais disso, quem poderia pr:asc.-utar a3 perspecti
vas rcaes dos objectivos que vos move1·am a acquiE>scer em 
.partieipar dv governo de um velho · companheiro de '()e~ 
lejas, ·notadamente da gloriosa campanha oivilista, qua 1o1, 
sem sombra de duvida, o toque d.;; alvorada das reaccões 
.que haveriam de culminar na Revolução de 30? 

·. E convenhamos: nc !'igido systema da política que nos 
infelicitava, armada. por um lad.:~, sobre & compres::ãa da 
·vontade eleitoral, e, por outro. sobre os reconhecimentos 
iraudulentos, as intervenções illegitímas e os estados de si
tio ínconstitucionaes; politica de caprichosa infie:tibilidalia 
personalis::a, em que a sorte dos hom~ns publico:> mais. r.o
ta...-ei:: e earregados de serviços não taro se decidia pe;a 
temperatura seguidamente tomada ás expan.sõ)S de mero 
acolhimento pessoal, só havia um cami:1ho praticavel para 
as tentativas de renova.c;ã.o sempre almejada: o da Xisto V • 
.o do suave apos~amento das posições de mando. A mes;na 
repetição das revoltas das creaturas contra os creadores, 
:que de continuo pontuavam o drama da nossa democra~ia 
fictícia, nem sempre foi o symptoma contr1stador de uma 
!8Tave enfermidade moral; muitas vezes constituiu, a.:> in
·vés disso, a contraparte logica do captiveiro a que :nuit.o 
-se subm!!ttiam, acariciando a -intima esperança da ;>.:>der 
operar a almejada -rehabilitacão dos franquias constitu~io
naes conspurcadas. Quantos, em situação bem menos favo
-ravel do que aquella em que vos encontrou o movimento 
de outubro, Sr. Medeiros Netto, não serviam ao:~ podero
.sos eventuaes, em tragico con!licto com a propria conscien
·cia, attrahidos pela miragem fugidia da ambicionada. oppor
'tunidade de preparar a. regeneração dos nossos costumes 
!POliticos por meio de uma revolucão que irrompessa do 
alto, das proprias bastilhas do poder? Pois não fo~. afinal, 

·da presidencia de Minas, do Rio Grande do Sul e da Pa-
rahyba, que, após a derradeira tentativa de libertação pelo 
-voto, desceu a Revolução de Outubro, de bra.oos estendidos 
para os que, coroados de martyrio, já descriam dos brados, 
dos solu~;:os e dos gemidos com que prégavam? 

Rememoremos, senhores, nesta alvorecer da. Republlca 
resurrect~. quando vamos encetar a pratica dos postulados 

;por que nos batemos, que, antes de outubro de 1930, os 
lhomens publicas só poderiam ser justamente julgados 
.quando erguidos ao poder, porque só o poder em verdad~ 
lhes assegurava a plena expansão da personalidade. Sirva 
·O reparo, pelo menos, como razão de amnis~ia para as 
·Culpas de que os politicos . temos sido . vehementementE> 
.aocusados. Irei mais longe: bem examinadas a.~ possibili
-dades effectivas e. as ineoherciveis repercussões dos vícios 
do r-egimen, talvez tenhamos de considerar quão- relatin 
·era essa propria libertação do homem pelo ;:~cder, cum-
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prindo-nos a todos, .politicos da . Nova e Velha Republiea, 
saldando os mais duros e oustosos sacrificios, render gra~ 
ças a Deus pela victoria da Revolução, sem a qual im
possivel nos seria realizar a profunda restauração consti
tucional de que nos é licito esperar os maiores beneficios. 

Por mim devo declarar que, . depois do vosso discurso. 
não duvidei um só instante dos verdadeiros intuitos que 
vos fizeram acceitar o cargo para que vos ach~veis indi
cado. Consagrados pela confiança altamente expressiva do 
Sr. Juracy Magalhães, revolucióna.rio de tempera genuína, 
não obstante a vocação lídimamente política revelada oo 
governo da Bahia, taes intuitos seguidamente se reaffir~ 
maram no empenbo que puzestes em cooperar na organi
zação e na . arregimenta.çlio do · Partido Social Democratico
e na defesa dos intetesses ligados ã causa revolucionaria. 

Com o vosso discurso vos empossastes defínitivamen~ 
te no cargo a que vos ele-varamos . Uma sensação de segu. 
rança logo se difíundiu por todos nós. Havíamos acertado. 

- Hoje, após a promulgação da Constituição de julho. 
festejamos, oom . o nosso, o V03SO triumpho. E já agora.,. 
ao sentir, na contemplação commovida da obra ultimada, 
os coroações repletos de contentamento e ungidos de fé DM 
virtudes que ella suscitará, grato nos ê recompor, sem aze
dumes e sem resontimentos, a visão retrospectiva da so
berba jornada. 

· Foram enormes. Sr. Medeiros Netto, as diffículdades 
e as responsabilidades que vos pesaram sobre os bombros. 
não sendo de menor tomo as provenientes di nossa inex
periencia e incompr-ehensão das vossas verdadeiras fun
ccões. 

Não ereis, nem poderíeis ser, propriamente um .. leader". 
modelado pelo figurino dos "leaders" dos antigos Congres
sos. Dabi a e'Jl)licação das vossas apparentes denotas, dos 
desentendimentos que não lograstes evitar, .los erros im- . 
merecidamente levados á vossa eonta pelos qne, não o:J 
sabendo prever, se apressavam em deduzil-os do siroplis· 
mo dos effeitos immediatos, em summa. ·dos a.ooidentes quo 
mais provinham da conjuncção eventual das circumstan· 
das que, imprevisíveis, teriam de conturbar o nosso traba
lho. Ninguem punha reparo em que as ·mesmas di:fficul
dades com que lutaram o ministro estavam aecusando a 
inviabilidade do "leader" tal. qual o concebiamos ã imagenl 
dos Cassiano Nascimento, dos Antonio · Carlos. dos Carlos 
de Campos, que marcaram época no . ·exercicio de tae~ 
funccões. . · · · 

Com effeito, que disparidade entre os objeetivos, as 
composições e os pendores politicos das antigas assembláas 
ordinarias e da Assembléa Nacional · Constituinte?! Aquer~ 
las funocionavam como orgãos de debate d6 id~as prati.:. 
cas, de propositos partidarios de interesses immediatos, 
propicias á nitida bifurcação das correntes de pensamento 
e accão P4rlamenta.res; esta deveria,· pelo contrario, pla
nar nas alturas dos princípios e d~ idéas ger!ies. em que:. 
pelo commum, se confundem as aspirações de um povo. 
seguidamente empenhado no alcance da syntbese impl'e
scindivel á ehrystalliza.ção da nova Norma Fundamentat. 
dess'arte tornando--se estridente e incomprehensivel aquel
Ia nossa artificiosa definição entre maioria e minoria. 
Aliás, o desfecho sempre ineerto das vo~es repetida
mente desmentia essa designação que nos da'\'liiDOS, por 
teimosia de 'babito. J>erdestes algumas -partidas com· a 
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maJoria e ganhastes outras com a minoria! Não foram 
poucos os amuos a registrar em todas as bancadas, decor
rentes da impossibilidade do "fechamento" de questões, nn 
sagrado terreno das convicções que haurem forças do in
dispensavel apêgo aos princípios. 

Não paravam ahi as differencas. 
As assembléas antigas formavam-se de hvmcns cuida

dosamente experimentados em successivas commissões de 
accesso, através das quaes adquiriram severos habitos 1e 
obediencia e de disciplina. Dentro dellas, a autoridade do 
"leader" fazia-se acatar sem recalcitrancia, tanto m:1.is 
quanto era elle menos o depositaria da confianca, de seus 
pares do que o orgão visivel da vontade presidencial. Não é 
para admira-r;.-se, pois, tenha perdurado nos fastos ci~ tradição 
parlamentar a recordação dos que actuavam com mais gen
tileza: e fidalguia, requintando em consultas, confidenciM 
e atienções destinadas ao consolo dos companheiros aman
tes da illusão de se sentirem livres e influentes ... 

Ora, Sr. Medeiros Netto, tivestes de actuar sobre ums 
Assembléa de indole heterogenea, em sua maiorin compos
ta de politicos estreantes, muitos dos quaes brotados do 
revolvimento eruptivo das velbas gangas partidarias, elei
tos- por votação secreta, ciosos todos de uma cultura posta 
em dra mercê das suggestões provindas dos grandes foccs 
da civilização occidental, dominados todos pela preoccupa
ção de agir com a :ma:xima. independencia. E para cumulo 
do vosso apuro, o chefe do governo, que vos poderia t.et· 
amparado, com os supplementos de uma autorid&de irre
sistivel, timbrou, iUuminado por sua vivida fé republica
na, em eximir-se de influir nas deliberações da Constituin
te, para que a Nação, por sua representação soberana, li
vremente decidisse dos seus proprios destinos. 

Sem embargo de tantas circumstancias ao parecer 
desfavoraveis, trouxestes. a bom termo a vossa alta e de
clinada missão de "coordenador., por excellencia das cor
rentes intellectuaes e politicas que elaboraram ã Consti
tuição recem-promulgada. Fostes, dentro da Assembléa, o 
ponto variavel de incideneia de todas as linhas de forca 
que irradiavam da multiplicidade das inclinações tradi
eionaes, das theses padidarias, das posições politicas, das 
conveniencias das diversas ordens profissionaes, das so':Xl
mas imprevistas das paixões subitaneas. Fostes, Sr. Me
deiros Netto, não o. "leader", á moda antiga, e sim o orgão 
de compensação e de condensação de impulsos volitivos e 
tendencias sentimentaes, preposto a dar ao nosso trabalho 
o rythmo e a harmonia indispensaveis á perfeita systema
tizacão jurídica e esthetica das Constituições escriptas. 

Bem mereceis, pois, a homenagem que vos j)restamos 
os companheiros da Assembléa, nesta formosa festa de 
publico reconhecimento e enternecida CÇ~rdia.lidade. 

Realmente, senhores, a demorada e grata convivencia 
dos oito mezes diariamente consumidos ao emprehendi
mento que nos confiara a Nação, teceu entre nós o invi
sível e vibratil urdume de uma tal estima que, supel'ando 
n complexidade dos nucleos affectivos creados pelas affi
nidades do espirito e da cultura, e pelas imposições da 
solidariedade poli.tica, todos nos sentimos, mas do que 
nunca irmanados dentro da. extremecida communhão bra
sileira. · 

Convocados para a gloriosa missão de rec('nstruir o 
lar· pacifico d"a nossa . demoeracia, homens do Norte, d\) 
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centro e do Sul, membros dispersos da . família brasileira, 
por vezes separados pelo infortunio de desconfianças e 
dissidios levados á vertigem da. luta . armada, fomos &O!S 
poucos, movidos pOr obscuras aolicit.a~es ancestra.ea, -a-.;.
perimentando a docura das reconciliacões fundidas no oa
lor do aconchego maternal e a indefinivel · e cQt.lente dor 
senvoltura das intimidades restabelecidas, dessa xnanei!'a 
restaurando a syntonia emocional que sempre :lOS uniu. 
Já agot-a, e com que desafogada alegria felicito-me de pro·· 
cla.mal-ol - podemos tl'atar, sem desconfianças e se:tn re
servas, dos sagrados interesses da nossa Terra e da. nossa 
8ente, ainda nas franquezas e nos desembaraco~ das mais 
calorosas discussões. 

rus, senhores, a grande. a principal razão da existen
cia da Assembéa de represent.acão popular, fundamento das 
democracias I Os que examinam superficialmente esse de
licado problema da represenf.a(;ão popular, por associst;ão 
mental subordinado ao do Poder Legislativo, erroneamen
te suppõem que os parlamento:e: têm pox- missão esseneial 
a elaborac.ão da lei. Os que assim pensam vivem a insistir 
na sua transformação em simples apparelhos t.eehnieos de 
Jegifactura, para os quaes propõem coni'~s arbitraria~ 
senão mesmo absurdas. 

As assembléas políticas, porém, não existem apenas 
para legislar . As que muito legislatn nem sempre são ;1s 
que melhor desepenbam suas supremas finalidades. Bem ao 
oontral'iO, disso, pensadores emtneníes, da estatura de James 
Beck. não · vaeillam a incluir entre os males da actualidade 
politica, a excessiva .. vis" legiferante deli. parlamentos, a con
ta da qual carregam o perigoso descredito da lei. A infla
ccão da lei avilta o seu poder de imposição. 

Pen~a Le Play, e pensa com razão, que todos os oodi-' 
gos pOderão ser derrogados, e dispensadas todas ·-<ts peças da 
pesada machína de coacção do Estado, no dia em que os 
homens unanimemente se decidirem a obedecer a eterna lei 
resumida no decalogo moysaico. 

As leis legitimas são aquei!as. que as Assemhléas reco
lhem, por um processo de ca-ptac;ão natural, da exponta
nea elaboracão dos costumes e das idéas amadurecidas no 
"sensoriurn" da consciencia nacional. 

A funccão precipua das Assembléas, senhores, é -
'l<m~a-$1.'1 manifes.to - a de possibilita!', pela ·nel ret:~resen
tação de todas as correntes de .opinião publica, o debate. a 
-clarificação selecthoa e a sublimação dos interesses, dos sen~ 
timentos e das aspirações de um povo. 

Orgãos de elaboração do commando soberano do Esta
-do, toca-lhes enrair, purificar, reitensificar e redifundlr, 
-sinnergicas, as vibrações emanadas do amplo e instavel com-
plexo da vontade da Na~ão. · 

Sem as Assembléas faz-se arriscado o exercício do poder 
publico, que só ~ ·Ugitíma pela obediencia consentida dos 
cidadãos. porque ellas é que devem indicar os niveis nor
maes de equilíbrio entre a vontade dos que governam e o 
1!.$seritimento dos governados. ,São as suas indicações pre
ciosas, quando fielmente representativas das correntes que 
movimentam e conduzem as Nações, que advertem os esta
-dist~ . avisados dos perigos a e-v1tar e os· orientam -pan a 
continua reetificacão da rota a travar aos superiores ne-
-gocias da Republica. · 

.. A · eleição e ·a discussão, eis toda a base que deve s~ 
~ntar o edifíci~ social; isso basta á garantia de todos os 
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interesses, de iodos os direitos, de todas as liberdades" -
aecenluava Guizot, ao reagir contra as demasias do surto qe
mocratico de 1848. Com effeito, senhores, intentada a ·syn
these de todo o longo e atormentado processo da hístoria da. 
Civilização, acabaremos convindo em que o drama político· 
da Humanidade vem se resumindo nas innumeraveis tenta
tivas de resolucão do delicadíssimo problema de dosagem 
da autoridade e da liberdade, que tem incertamente decidido 
do successó e das desventuras dos homens de go-verno. A. 
politica só poderá ser uma sciencia applicada e experimen
tal quando fôr possível o levantamento exacto da tabella· 
millesimal dessas dosagens .•. 

E ahi está porque os governos dictatoriaes não podem 
deixar de ser provisorios, ainda quando de duração exce
pcional. Foi o que patrioticamente .sentiu o Sr. Getulio
Vargas, apressando a convocação da Assembléa NacionaL 
Constituinte logo que as circumstandas lhe permittiram ta
zel-o com segurança. 

Rejubilemo-nos, senhores, ao vêr reaberto o orgão es
sencial da representação nacional, e orgulhemo-nos das· 
precauções com que proouramcrs assegurar aquelle melin
drpso equilibrio da. autoridade com a liberada. Não nos in
quietemos perante as criticas que mesmo dentro da As
sembléa, têm soffrido a nova construcção constitucional. 
Taes criticas testemunham, por uma parte, o desagrado na
tural de todos os que não conseguimos fazer vingar o que· 
tínhamos por. mais acertado, por outra, a evidencia do ao
corda necessariamente imposto na busca das resultantes. 
praticas da vontade nacional. Mais desassocegadas deveria
mos ficar se todos a applaudissem na irrealldade do seu lan
ce puramente ideologico. 
· As instituições políticas não devem ser apreciadas tão· 
sómente pelos beneficios positivos que produzem, mas igual
mente pelos males que atalham. Nenhum mal maior do que· 
o dos. governos de for~a, sómente exerciveis com o sil!!ncio 
das assembléas e dos orgãos da imprensa. 

Estamos no alvorecer de uma nova éra republicana. 
São illogicos e injustos os que se aforçaram em accusar-nos, 
aos pioneiros da Allíanca Liberal e da Revolução, de apos
tasia de prineipios e propositos. Até hontetn os aeonteci
mentos surgiam superiores ás nossas forças. De agora por 
deante, sim. acceitaremos o repto das comparações. 

Para que trmmphernos desse grave desafio, cumpre ga
rantir ingresso nas nosssas assembléas a todos os valores 
J)onderaveis da opinião brasileira, afim de que possam elles 
exercer a mais expontanea e pesquizadora analyse da con
ducta dos poderes e dos nossos homens pu~lieos. 

Muito importa que opponhamos energicas resistenc1aa
á inclinação racial que nos conduz a todos os exage~os. na 
luta pela unanimidade. Não esqueçamos que a unan1mtda-. 
de, consoante, insistia Nabuco de Araujo, esclarecido por 
ntcC'essivas licõe~ da politiM do Imperio, é sempre uma, 
"estrategia fatal". Temos que nos reeducar na e:;eola da· 
cortezia e da .tolerancia para com os que pensam de modo 
diverso do nosso e considerar as opposições com o apreco 
que nos devem merecer os instrumentos indispen3aveis á 
ordem social, para que de seu turno ellas aprímorcm a sua 
condueta e dêm de si os mais proveitosos rendimentos. Se-
jamos unaninies, sim, no prestigiar a autoridade quer ao. 
-exercei-a, quer ao criticar os seus depositarias, porque a· 
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:autoridade pertence á NMão e, na logica do:; regimens PO"
·.pulares, deve revezar de mâos. 

Sejamos, sobretudo, unanisnes, no fervor do nosso pa
-triotismo e da nossa fé na democrac-ia! 

Estes são os sentimentos e os votos que todos .formu
lamos, ao ensejo da homenagem que vos prestamos, Sr. Me~ 

·deiros Netto, relembrando os edificantes aceidentes da vos~a 
-vida de combate pelo ideal da regeneração politica da Bahia 
.e do Brasit e os esforços que empenhamo5 ao erigir a sú
.herba . estructura politica e juridica da Nova Republíca. 

Praza a Deus que se cumpram sempre com a vo!sa 
·eollaboracão!" 

Como {alou. o Deputado Marqueg dos Reis 

A Assembléa Nacional Constituinte, tendo elaborado a 
.Co:J.Stituição da Republica dos Estados Unidos do Bra5il, 
pronunciou bontem o final e definitivo julgamento do Povo 
.Brasileiro sobre a Revolução de 1930. 

·.Pelo voto :forte e expressiva maioria dos seus lidímos 
:representantes, longe de reviver um velho habito de immo
ralidade ,pDlitica, por .força do qual os chefes de governo 
influiam preponderantemente na escolha dos seus proprios 
successores, .a Nação brasileira. revendo a obra do diata.dor, 
·apurando-lhe o franco e evidente predominio dos benefi
..eios e dos .bons serviços sobre as inevitaveis falhas buma
:nas, conferiu áquelle que se fez eredor íncontrastavel do 
·seu reconhecimento e da sua confiança o titulo de Presiden-
te da Republ:ica. -

Este não foi acto de faMiosismo ou subservienllia; ror 
sereno, conscíente e justo julgamento dos altos e inconfun
díveis valores com que o Dr. Getulio Vargas, chefe do mo-

. vimento revolucionado de outubro de so,- . mandatario da 
revolução no governo provisorio, se habilitou, irrivaliza
·vel, á suprema magistratura constitucionai do Pai:z. Com:
pleta a tarefa constitucionalizadora, cessada a luta que teve 
o seu termino em tal· pronunciamento, justo e humano é 
.que se extravasem jubilos sadios e preitos de estima ·e ap
.plausos aos que, na linha de :frente e nos postos de maior 
·responsabilidade, colmaram a espectativa e a confiança. num 
~acto e cabal preenchimento das investiduras. A hora pre
sente, a festa que nos congrega, é jubilo e é applauso dessa 
natureza. 

Cada membro da bancada do Partido Social Democra
.tico da Bahia, do mesmo passo que se associa col'dialmen
-te á homenagem com que a iniciativa da Asses:nblêa dis
~tingue o seu muito presado leadln', se confessa sob o suave 
e mix:to dominio da gratidão e do intimo. conforto, vendo, 

.mais uma· vez, -publicamente reconhecidos e proclamados os 
meritos do irmão, do companheiro que o s~U: voto desen.~ 
_ganado, de começo ,já tinha elegido para director e guíeíro 
.na jornada constitucional. · . . 
. . Por igual, se eu Dão sei apontar qual, entre os meus 
companheiros de representacão, foi mais s]ncera e efficien
temente dedicado, sinto, por mim e pelos demais, forte ufa
.nia a.o contemplar a aureo1a de geral consideração e aca
tamento em que se envolve, após integral desempenho, a 
'(!erscinalídade de outro .dos mais graduados e representa-

·tlvos elementos do meu partido. a que se incumbira. tam
·bem; grave missão de alta relevancia: Paeheeo de Oliveira, 
~io vice-presidente da A.ssembléa, que varias veze~ e tão di-
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gnamente;: occupou a cadeira do grande, do insuperavel pre
sidente Antonio Carlos. Ness.e m.ixto de gratidão e 1Dtimo 
conforto, é que nos orgulhamos da obra de verdadeiro ci
vismo e educação politica, que é o nosso Partido, precisa 
escola de disctplína calcada no muluo entendimento· entre 
homens livres, ligados pela boa estima e pela confiança re
ciproca, escola de dedicação ao interesse conectivo, donde 
sahiu o milagre dessa harmonia impressionante, através da 
qual a sua representacão, fiel ao mandato que se lhe oom
mettera, conquistou o . genera.lisado acatamento do plenario 
e logrou que o seu voto valesse e contasse nas delibera.;ões 
do mesmo. 

E agora, projecta.da li8'aira retrospecção sobre o desen
volvimento dos trabalhos dentrú da Constituinte, quando 
mais uma vez se confirmará a precisão do conceito, por !oroa 
do qual, se muita desordem é anarchia, um pouco de desor
dem será sempre emolumeuto do proprio progresso, é ainda 
summamente grato apurar o traço inequívoco da actuação do 
nobre leader da maioria, que, seguro do apoio dos seus 
companheiros de bancada, valendo inicialmente . vinte, foi 
instrumento e propulsor do domínio do bom senso na. quasi 
totalidade das soluções e preferenoias do plenario, impon
do-se, especialmente, pela habilidade, pela inexaurivel oPe
rosidade com que se devotou, léa1doso e sincero, aos produ
ctivo2 esiorcos à e coordenação. 

Aos que não eram de todo infa.miliarizados Mm a te
ohnica jurídica e o processu.s de elaboração da norma de 
direito, de quando em quando e desde os primordios da ins
tallacão dos trabalhos da Constituinte, sobresalteou, mais 
ou menos intensa, a · duvida acerca de como se definiria a 
victoria no conflicto entre as diversas ideologias e aspira
ções, e, ainda nesse particular, proficua e salutar foi a in
tereferencia do homenageado buscando e promovendo a so
lução que melhor se lhe afigurava, sem azedume nem int{)
Ierancia, mas sempre com o resguardo da sua personalidade 
e da sua sincera dedicação ao interesse geral. 

Advogado de intensa, esclarecida e impoluida actuacão 
profissional, em immediato e constante contacto com as 
classes productoras, elle tem sido impregnado da realidade 
das coisas naturaes e humanas, e trouxe dos bancos acade
micos o amor ao estudo, que lhe completa a orientação in
tellectual e scientifica, no sentido do perfeito equilibrio da 
theoria e da pratíca. 

Muito lhe valeu, certamente, esse apparelhamento J:!O 
conduzir os votos da Assembléa, buscando aprender. e appll
car á norma em elaboração o "díreito vivo que regula as 
relações dos homens", trabalho tanto mais deli~ado e meri
torio quanto á verdade, segundo a advertencia do insigne, 
Henri Capitant, "que nas époeas de revolução política e so
cial, quasi sempre se produz um divorcio entre a lei e a 
vida juridica." "O legislador, em taes occasiões, supprime. 
com um traço de penna, as instituições que -julga·incompa
tiveís com a ordem nova, abrogando o direito anterior, que 
faz substituir por prescripcões radicaes contrarias aos cos
tumes e ás tradições, e convem não esquecer que a força, as 
violencias não bastam para assegurar a applicação de me
didas revolucionarias, e, continuando a vida, em despeito de 
tudo, o velho direito continua yigente nas regiões afastadas 
dos centros." · 

O apparelhamento da sua experiencia, · do seu 1Jerceber 
e do seu querer de jurista e advogado, muito lhe assistiu nti 
vigilante :empenho de impedir: que no· novo texto constitu-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 07/10/2015 15:23+ Pág ina 24 de 30 

· -H2-· 

eional se incluíssem prec;ejtos que, "simillianies a arvores
transplantadas a terreno mal preparado, fadadas a definhar 
e morrer, não penetrariam no nosso commercío juridíeo.,. 

Pnlitioo de attitudes definidas e desassombradas, de 
comprovada coragem, e tenacidade na idéa e na accão, Me
deiros · Netto iniciou-se na vida publica, ao lado e sob o com
mando do inolVidavel Severino Vieira, que, durante largo 
tempo, fazendo proselitismo da fina flor da mocidade e
dos independentes do meu Estado, foi, com o .. Diario da. 
Bahia", os pulmões da· liberdade, o civismo e da dignidade 
da Bahia, vilipendiada, ultrajada, tyrannizada pelos boml:;lar
deadores, que, sYmbolizando asperamente os propositos por 
que se norteariam no PQder, lhe sacruearam e _destruíram a. 
tenda de trabalho, a sua officina de. imprensa, baluarte dá. 
autonomia do Estado, reliqu ia do patrimonio espiritual da. 
minha terra. Elle, que fez com Severino Vieira, em beBas.. 
pag!nas de psyco.bologia humana e politica, o elogio do ostra
cismo, hem pode attestar, com as cicatrizes dos esbulhos sof
fridos, o que era o respeito ã vontade democratica. 

As espoliacões de que foi victima e a energia e ho.tnhrí
dade eom que se conduziu em faee dos espoliador:es e gui
tarristas lhe co:nferem forte autoridade para profljg-ar, ;;ioer
gieamente com outros muitos prestadios · elementos d.:r nosso. 
parUdo, a impatriotica e despiedosa aventura de restaurar 
na Bahia. a escravização do grande Estado do Norte, aven
tura negregada em que . se dizem alucinadamente empenha
dos alguns deplorabilissimos enfermos de nostalgia do escre
dito, do vilipendio e da humilhação. 

Agora, que ella tem a plena consciencia de que "os dO> 
poder" são seus e querem o asseguramento do bem estar 
e do destaque a que ella tem direito, não é· crível ella. 
.permitLa que nalgum novo cavallo-mol!strengo novos Ulys
ses lhe introduzam. muros a dentro, a escravização e a: 
ruina. 

Agora, que ella já foi testemunha de que a nossa or.;. 
ganizacão partidaria é, antes do · mais e acima de tudo,. 
·escola de devotamento ao interesse geral, particularmente 
o della, e rle 'renuncia a vantagens pessoas e, que ·o pro
gramma do nosso partido foi feito para cumprir-se, em ho
nesto e probidoso querer da pratica da boa democt'acia, é· 
inconcebível que ella · descure, em· criminosa displicencia,.. 
a vigilancia, a guarda, a sentinella aos seus vitaes interes
F>es pelo exercicío do sagrado direito de voto. 

Medeiros: - falando-te numa homenagem como a que
hora te prestam elementos de tamanha expressão no mo
mento brasileiro, não fOra possível omittit' de todo as "coi
sas da nossa terra", referencias ao seu reerguimeoto para. 
preencher os altos destinos que a aguardam, no que és· 
magna pars. 

Exactamente na hora em que apenas acabamos de ela
borar uma Constituição, positivamente digna do Brasil. e· 
em harmonia com o actual estado evolutivo ·do Direito Pu
blico, impregnada de sadia conceituação socia1, não é de
mais affirmar e reaffirmar os propositos,. que nos animam, 
de ludo fazer pela sua habil e honesta aJ)plicação. O noE~o· 
Partido, .que deu todo o seu .. empenho a essa. obra, reconhe
ce e proclama, por sua vez, que ninguem te excedeu na
epplicação e no carinhoso esforco peal realização desse 
grande ideal brasileiro. A nós. que te conhecemos dos ban
cos escolares, numa velha estima e ·arfeí~ão que naseeu ao-
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desabrochar da mo~idade, não . surpreendeste com os prodi.,. 
gios da tua operosídade e do teu devotamento. . · 
· · · As homenagens que tens recebido, culminando na actual, 
muito de perto nos tocam e revigoram a fibra da nossa com-
batividade. · · 

Os teus companheiros do Partido Social DemocraLico 
se associam, por igual, ás homenagens que te fazem e aos 
agradecimentos com que as recebes. · : 
. Deves sentir-te feliz e, suavemente, nos infiltramos da 

·tua propria felicidade. · 
A tarefa constituctonal, o civismo com que a executa

ram muitos cerebros e corações brasileiros, em grande par
te rehabilita o Brasil e o mostra, á face do mundo, mais 
uma vez, grandemente povoado de homens e de idéas. 

Deves sentir-te feliz, que ao cabo do teu espmhoso la
bor, não sentes attingír-te a algidez daquelle deserto . po
voado ou populoso de Carlyle, em que immensa multidão 
isola o individuo com o seu pesado indifferentismo. 

Assistido do affecto, da sympathia e dos aJ)plausos 
seleccionados que te têm acompanhado a trajectoria deves 
sentfr.:..te feliz: - fôste, na pbrase rapida e sagradora de 
Antonio Carlos, "o grande lea:der da Assembléa Nacional 
nonstituinte". 

O discurso do Sr. Marques dos Reis foi applaudi
dissimo. 

úiscurso do Sr. Medeiros Netto 
·t 

Sr. Presidente Antonio Carlos, Srs. Ministros de Estad•): 
Srs . Interventores, ::rs. Constituintes. minhas senhoras e 
:meus senhores. 

Ohri~ado. mil vezes obri~oo. m~m ainiir!li:. nor esta 
festa, onde. se ·representam todas as elevadas e nobres viitti .. 
des: a sabedoria no verbo dos vossos brilhantes oradores; o 
cavalheirismo nos adver3arws; a lealaaue r.ús Cvi;l.,-.;..aeJr~ 
de credo; a magnanimidade. emfim. em quantos, de longe ou 
de perto, teceram as filigranas da graca deste ambiente trans
formado em symbolo da primavera. que anda lá. fóra alvo
roçando a alma popular sob o condão mystico da lei. · 

Não veiu a vaidade, que em toda a parte se insinua, por• 
que, aqui. não encontraria par . 

Por me falarem ao coracão. melhores não poderiam t Ar 
sido os vossos interpretes: Odilon Braga, espírito de escór e 
eoraeão aberto, columna mestra da obra que ter::ninamos, de 
quem todos nos ápproximamos por uma attracc~o irresisti'
vel, fazendo-nos amigos; Marques dos Reis. que a minlla ban
~ada~ a minha querida ooncada· do Partido .Sooiat Demoora. 
tic.Q. mandou dizer bondades. por augmentar a minha divida, 
já. de . si irresgat~wel. para com lodos o~ seus componen~es, 
pela sua assistencia dedicada na ardua tarefa que termino, e 
Maria Luiza Bittencourt. que a mulher brasileira. num aouro 
d~ sentimentos, foi colher, nos laran.iaes em flor das altas e 
virei!IPs co1linas da minha terra natal. 

Bem sei que sou, apenas. o minimo pretexto para essa 
confraternização de viajeiros que aportam á Cbanaan de .SAUS 
sonhos, onde todos são iguaes; onde -os governantes são pre
.po~tos aos governados com resPonsabilidades de fieis dePo
sitarias do bem publico: ondt? o trabalho é r!au"lza parallela 
ao capital: onde !l mulher se nivela ao homem noa direitos e 
de''P!"es:conde a :Dl"OPri~dade- f~>m . um·!':entid(l em.in.>!)f"TliE'nte 
social; onde : a: justiça, em armirihos isolada nas paixões . hu ... 
manas. paz:ece~ ,mais· ~man~o ;do , .céo . q.u~ ; da .:te1'z:;a; ,~~~~-: ~ 

C. D. -8 
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pensamento se manifesta com a mesma incoercibilidade de 
sua elaboração; onde t(ldos os caminhos se abrem para Deus. 
.com a completa liberaade de crencas e de-cultos J 

Não vale recordar riscos e apprehensões. 
E'.cedo demais para ,.Hzer do vosso civismo . .E' cedo de~ 

mais. para completa justica aos responsaveis pela direccâo aa 
Paiz em phase tão delicada, pela 1sencão coro que, indifferen~ 
t.es a todas as seducções e a todas as ameaças., puzeram-se em 
guarda da soberania nacional personificada na Assembléa 
Constituinte. 

Dos quadrantes de prba, não raro, sopraram as corren~ 
tes, assobiando nas enx.arcias coleras desordenadas. · 

Barlaventeando, por vencei-as. vozes muitas, eom os 
eorsar!os ao alcance das a.ntenn.as ou já com fumaças á vista, 
adversa nos foi a crítica ignorante dos objectivos das mano
bras, olhos fitos no santelmo deste remanso. a boiar no hori~ 
zonte, como c proprio corpo, o proprio sangue, a propria alma 
da nacionalidade no hostiario da civilisacâo. 

Nosso mandato está cumprido. A Nação está constitucío~ 
nallzada. Obra de paz e de congracamento, nesta festa c.on~ 
fraternizamos, celebrando a vietoria eoiDlllun. 

Sempre com esse espírito fraternal. armados cavalleil'OS 
da ordem, rumemos, em seg\.J.ida, ás. {lidadelas dos nossos 
ideaes, I:'ID linhas definidas de combate. 

Sem a medida complementar ca coordenacão das organi~ 
zacões partiõarias, que brotaram ao inilu.~o da nova legislacãn 
eleitoral, deslisaremos no desfiladeiro do passado. -para e 
pantano da mentira politica. onde a velha fl.epublica sos
sobl'ou. 

Evitemos a estagnação das unanimidades, tão fatal á mo
ralidada polit:ica. oomo- ao aoroo a farmã dos brejos. 
- . A vida é movimento. N~m se s.precem as. correntes de 
opinião pelo 11umero dos seus sectarios. Nas verdadeiras de
mocracias, - em cujas virtudes cre!o, como creio na origem 
e fim communs dtJs húmens -. nas ·Verdadeiras democracias 
os partidos se enfraauee(;m no ooder e se fortalecem na s.d
versidade. Onde não houver esse rotativismo fatal daS minc
::.-ias evoluindo ás maiorias e de!>tas se diluindo em minorias, 
se falseará o regime. 

Ao calor da illusão se forja a felicidade humana. 
Se nos fosse possivel fU:ar. em sYDthes~. esses pheno· 

meno~ soeiaes, teriamos a impressão do ohs~!"Vador dn10 COl'~ 
rentes liquidas dirigidas ao compasso rithmico das marés, vez 
por outra. surprehendido pe!as convul:>ões dos illa remotos. 

Essa interrnitencia educa o político no respeH.o e. todo:J 
os direitos. 

Nas attitudes dos adversal'ios nos revemos. Tanto ba'5ta 
-para que se abstraiam as iCMas como thema exclusivo das 
discu~s:ões. 

Quantas vezes, aos embates narlamental'es da dissidenoia, 
cuja J;Jresen~a. aqui, representa a melbor porção das minhas 
alelrt'ias, Quantas vezes, ao calor des!õns refrens. me revi noq 
meus vintfl e cinco annos de ostracismo ininterrupto, inicia
do sol: os sabias conselhos de SE.'verino Vieira, saudoso dos 
melhores dias da minha vida publica, tão desproporcionada 
sob as lentes do verba amigo dos grandes oradores que me 
saudaram. 

A luta â sombra das bandeiras partidal'.'ias dilue os indi
'\'lduos em beneficio -das id(üas, que, os dívi :ímdo, os a'ppro
xímam, paradoxalmente, no respeíto á U!lidade dos objecti-
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vos, como parallelas que se projectam ;:oa:noradas pela pro
mes.;a mathematica de um encontro no infinito. 

E falso o presuposto de que o Va.iú"f do eleitorado está. 
Da :razão direcla da sua independencia. ·Só o theorema con
trario se demonstra. A indifferença peia ~id<t dos partidos 
corre parelha com o indifferentismo politico, de quem, já se 
dizia com acerto, era a maior peste da. vi•1a na.cional. .Eletti>
res e eleitos que não se norteiam por um programma mlDi
mo conectivo, para se entregarem ao maximo das suas as
piracão pessoaes, não são, apenas, energias que se dissipam, 
são elementos que se desordenam e desordenam a vida poli
tica da Nação. E' uma maneira de ser do egoísmo. humano, 
muito a com.modo dos que o praticam, porém muito pre.~udi~ 
cial á sociedade, desviada pelo falso esplendor das lentejou
las arrumadas ao effeito das impressões ligeiras. á lw das 
quaes se ofusca a opinião, desestimando os que, realmente, 
constroem na penumbra da disoiplioa partidaria, de onde só 
sa-em para a evidencia.. acuados pela numerosa matilha 
dos insultadores. 

A democracia sooial poderia fornecer os princípios da 
grande organi.?.ação, que seria o estimulante para outras or
ganizações partidarias. 

liio é preciso encarecer os fructos opimos dessa inicia
tiva. Consolidaríamos a maior obra da revolução de outu
bro - a reforma eleitoral. A verdade que ella nos asseg-J.rou 
nos processos das eleições, das apuracões e dos reconheci
mentos, confiados á integridade da nossa ma';ls~ratura, carece 
ser requintada na vida autonoma dos partidos, autonomia 
QUe só será possivel se se fortificarem pelo abraço tentacu
Iar das correntes affins em todos os Estados. Só assim resis
tirão á tendencia para as oligarehias, tão bem a.ssignalada 
e estudada na obra de Robert Micllels - "Os partidos poli
ticos". 

Por outro lado, é preciso que a democracia organ.ize a 
sua defesa contra as doutrinas dissolventes, tanto mais pe
rigosas quanto mais seductoras â humanidade tantalisada 
pela miragem de uma igualdade sem relatividade. 

Para a vietoria das idéas só ha o caminho d.& persua~ 
são. A violencia, como methodo, é a auto-condemnação desse 
systema, que prega a sizania das classes, para o monopolio 
do poder pelo proletariado. Não ha actividede dispensavel 
nos super-organismos, ecmc não as conhecemos em qual
quer organismo vivo. No proprio universo tudo é harmonia. 

Nos princípios da democracia social encontram-se os 
termos da inoogn.ita dessa equação, que preoccupa os povos. 

"Essa democracia :unpla, serena, leal e, numa J)atavra, 
christã. A democracia que quer assentar a !elic.!dade da 
classe operaria não nas ruínas das outras classes. mas na 
reparacão dos agravos que ela até agora tem curtido", como 
conceituou o Cardeal Mercier, !alando aos operarios de Ma-
liDes. . 

Capital e trabalho vivem uma vida de i_nterdependencia, 
de perfeita sitnbiose, um haurindo do outro a seiva que lhe 
ba de alimentar. 

' A democracia · social estabelecerá a fórmula dentro rw 
qual se fi:te a linha divisoria entre a remuneração e o loou
pleamento, a todos assegurando uma mstencia compativel 
com a disnidade humana. 

Senhores, quero levantar minha taça pela felicidade de 
quantos me cercam, artífices directos ou indirectos do grande 
oodigo político com que dotamos a nação. Com os meU! 
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agradecimentos e5peeíaes ás . autoridades presentes, quero 
beber pela felicidade de todos,··felicidáde qúe neste instante 
é realidade Ilalpave1. · 

Ru.Y Ba!'bosa, - cujo espiritO invoeo por me aconche
·gar · mazs á Bahia mater, a eujcis pés deponho todas estas 
flores ao dar conta do arduo mandato que me confiou,· 1\uy, 
·o granae artífice da eonstitui.cão de ·91, perguntou, certa 
feita: "Onde está a íelicidade'l No amor, ou na indifíereil.:. 
ça? Na obed1eneta, ou no poder? No orgulho ou na 
humildade, Na investigação, ou na fé, Na celebrid!lde, ou 
no esquecimento? Na nudez ou na prosperidade? Na ambi~ 
eão; otl"no sacrifioio!" · . · 

E respondeu: .. A meu vêr, a felicidade está na dooura 
do bem, distribuído sem ideia de remuneração. Ou, por ou
tra. sob Uirul formula maia 'l)recisa. a nossa felicidade con• 
siste no sentimento ·da felicidade alheia, gen~rosa.Die'nte, 
~reada por um acto nosso". . 

Ella. ·não e menor, digo eu, · quando resulta o bem do 
cumprimento dos nossos dev~res. _ · 

·A g'randeza mora! e material das nações só é possível 
dentro dos quadros ;da lei. · · 

Fala uma repr~sentm,te femin!na 

Falou, a seguir, ·saudando o · :zeader em nome da . nítl
iber bahiana e brasileira, ·a Dra~ Luiza Bittencourt, que 
ilgradooeu ao coordenador dos trabalhos da A:ssembl~a a 
ajuda que deu 'á mulher parà qúe esta..conseguisse intro-
duzir na nova Ca~a Politioa ·as suas reiviildieações. A dOU-'
ton . Maria. X:.uiza -'Bitteneoú'l't foi applaudída ·coto 'en.thú• 
siasmo. 

O brinde de honra ao Presidente da ltepublica 
. ' 

Por· ultimo, · falou · o Sr. Antonio carros, levantando o 
brinde de honra :ao • Presidente da Repub1ic~. . ·· . 

A primeira parte do discurso <lo Pi:esideute · da . Con
stituinte foi dedicada, porém, ao honlenageado, euja aetua-
~o. na Assembléa,- ·salientou. · · · 
. Tratando do. Presid·ente da ·Republiea, · disse qlie nt'o 
lhe ia fa.Zer o · elogio, ·dado qrie era seu amigo , pesso-al ·e eoê 
elle tinha sido solidario em .todas as horas . Declarou que. 
brindando o Sr. Getulio Vargas, brindava · o Brasil. pois 
®e oelle era · o seu muimo ' Tepresentante neste momento 
bistorico. -Depois de outras considera-ções amaveis para com 
o Presidente da Republlea., convidou os presentes a levan
tar a taça em honra do ·Chefe· da Nação. 

E uma salva de palmas ·-prolongada assigrialou o ter
mino da festa, já depois: da :m'eia..:noité." 

i6 

Conunissão de Reforma· do Regimentq. 

ACT.Á. DÁ ~a. REUNliO, EM. 27 I>E JuLHO DE 1934 
. . . . . . . 

· A's i5 h oi-as. o sr. Fàbio ·Sodi'é, Presidente, presentes o! 
Srs. Ascanío Tul:lino, Clemente Mariani, Cunha Mello. · Hen.:. 
rique DOO....Wo'!.'th e· Moraes . Aildrade, declàrou aberta a 
reunião:. · · - · 
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..... Por proposta do Sr. Henrique Dodsworth foi convidado 
o Sr. Nestor ?!lassena, que compareceu, para collaborar nos 
trabalhos. 

A seguir, o Sr.. H~nrique Dodswortb relatou o ~apítulo . 
"Da Reforma Constltucnonal", apresentando a respectiva re
dacção. A discussão ficou adiada por ter pedido vista o 
Sr. Moraes Andrade. 

Compareceram mais os Srs . Antonio Carlos. Presidente 
da Camara dos Deputados, e Raul Fernandes, Leader da maio
ria. 

O Sr. Clemente Mariani relatou a parte referente ao 
art. 82 do antigo Regimento da Camara dos Deputados. cuja 
discussão tinha sido adiada, que trata do systema de eleicão 
das Commissões. Depois de uma longa troca de idéas fo1 
approvada uma suggestão do Sr . Raul Fernandes para que 
a composição das commissões seja feita por um systema 
mino: a) por nomeação dE grupos de Deputados em numero 
correspondente ao do total dos Deputados da Camara dividi
dos pelos da commissão a escolher; b) por eleição em es
el'Utinio de lista e voto secreto dos logares não preenchidos 
no primeiro caso. 

Relatado, tacobem. pelo Sr. Clemente Mariani foi ap
provada a parte referente ao comparecimento dos Mini3lros, 
que ficou com a seguinte redaccão : 

. ..Art. A convocação de um Ministro de Estado, re-
solvida pela Camara ou por uma de suas Commissões, Eerá 
communicada ao convocado por officio do Presidente da Ga
roara, dizendo-se-lhe precisamente o assumpto das informa
ções pretendidas e pedindo-se ao Ministro a escolha, dentro 
de prazo razoavel e das horas da sessão, do momento em que 
deva comparecer para prestai-as e a indicação do prazo que 
Julgar necessario. 

Art. Po.- intermedio de o!ficio do Presidente desta. a 
Camara ou as suas commissões designarão dia e hora para 
;;erem ouvidos os Ministros de Estado que o solicitarem. 

Art. O Ministro de Estado que comparecer perante a 
Camara ou suas commissões, para CJ fim de prestar esclare
cimentos ou solicitar providencias, terá assento na pr:meira 
bancada até o momento de oecupar a tribuna. no primeiro 
caso. 

Art. Não hástando ao Ministro, para prestar as infor
mações ou fundamentar as providencias solicitadas, o tempo 
que lhe haja sido reservado, poderá a Camara conceder-lhe 
prorogação, com preferencia so.b:.-e qualquer assuro.pto ... 

Por ultimo, relàtado, ainda, pelo Sr. Clemente Mariani, 
foi app!.'ovada a redaccão que apresentou da sub-secção ll 
- Do or~amento, em substituição a do 'antigo aegimento da 
Camara dos Deputados. 

Devido o adiantado da hora, o Sr. Presidente encerrou 
a reunião e convocou outra para amanhã, ás 20 horas. 

Encerrou-~e a reunião á.s 18 horas. 
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7a Sessão, .em 28 de Julho de 1934 .(1) 

Presidencia do Sr. Pacheco :de OUveira, i• Vice-Presidente-

A's i4 horas, comparecem os Srs.: 

Antonio Carlos, Pacheco de Oliveira, Alvaro Maia, Mario 
Caiado, Euvaldo Lodi, Veiga Cabral, Moura Carvalho, Joaquim 
Magalhães, Lino Machado, Costa. Fernandes, Carlos Reis, 
Adolpho Soares, Hugo Napoleão, Pires Gayoso, Freir e 
de Andrnde, Luiz Sucupira, Leão Sampaio, Pontes Vieir·a, 
Xavier de Oliveira, Silva Leal, Kerginaldo Ca·valcanti, Velloso 
Uorges,._ Herectiano Zenaide, Augusto Cavalcanti, José Sá, 
Alde Sampaio, Simões Barbosa, Humbe1·to Moura, Góes Mon
teiro, Valente de Lima, Guedes Nogueira, Iliagalhães Netto, 
Arthm· Neiva, Edgard Sanches, Pacheco de Oliveira, Homero 
Pires, Aloysio Filho, Francisco Rocha, Carlos Lindenberf$, 
Godof1•edo M~nezes, Henrique Dodsworth, Amaral Peixoto, 
Saml)aio Corrêa, ~lozart Lago, Ad<llpho Bergamini, João Gui
marães, Prado Kelly, Acurcio Torres, Cardoso de Mello, Bu
t~rque · Nazareth, Manoel Reis, Franciseo Marcondes; Pedro 
Aleixo, Matta Machado, Vieira Marques, Clemente Medrado, 
Raul Sá, Simão da Cunha, Daniel de Cat"Valho, Aleixo Para
gl,lassú, Waldomiro Magalhães, Jacques .Montandon, A~thero 
Botelho, João Alves, José Prado, Moraes Andrade, Zoroastro 
Gouveia, Cincinato Braga, Sampaio Vidal, Mario Caiado; 
Nero de Macedo,. Generoso Ponce, João Villasbôas, Alfredo 
Pacheco, Pl1nio Tourinho, Lacerda Pinto, Nereu Ramos, 
Adolpho Konder, Aarão Rebello, Carlos Gomes, Ascanio Tu
bino, Gaspar Saldanha, :Minuano de Moura, Alberto Diníz, 
Acyr Medeiros, Vasco de Toledo, Antonio Rodrigues, Fran
cisco Moura, Antonio Pennafort, Sebastião de Oliveira, Al
berto . Surek, Edwald Posso lo, Eugenio Monteiro de Barros, 
Ricardo Machado, Pedro Rache, Alexandre Siciliano, Tei
xt•ira Leite, Abelardo Marinho, Thiers Perissé, Moraes 
Paiva.. (98} 

Comparecem mais os Srs. : 

Agenor Monte, Barreto Campello, Arruda Falcão, Osorio 
Borba, Augusto Leite, Medeiros Netto, Fernando de Abreu, 
Jones Rocha, Ruy Santiago, Gwyer de Azevedo, José Braz, 
Gabrel Passos, Rodrigues Alves, Francisco Villanova, Martins 
e Silva, Mario Manhães, João Pinheiro, Nogueira, Penido. (18) 

(1) Nesta data reuniu-se a Commissão de Reforma. do 
Regimento. 
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Deixam de comparecer os Srs. : 
Christovão Barcellos, Thomaz Lobo~ Fernandes Tavora, 

Clementino LisbOa, Waldemar Moi.ta, Cunha ~lello, Luiz Ti
relli, Alfredo da Matta, Abel Chermont, Mario Chermont, 
Leandro Pinheiro, MagalhãE'.s de Almeida, Godofredo Vianna, 
\\Taldemar Falcão, José Borba, Figueiredo Rodrigues, Jeovah 
Motta, Martins Veras, Ferreira de Souza., Alberto Roselli, 
Odon :Bezerra, Irenêo Joffily, Pere]ra Lyra, João Alberto, 
Souto Filho, Luiz Cedro, Solano da Cunha, Mario Domingues, 
Arruda Camara, Arnaldo .Bil!ltos, Izidro Vasconceilos, Sampaio 
Costa, António Machado, Leandro Maciel, Rodrigues Doria, 
Deodato Maia, J. J . Seabra, Prisco Paraíso, Clemente Me
drado, Arlindo Leoni, Alfredo Mascarenhas; Leoncio Galrão, 
Attila Amaral, Manoel Novnes, Glleno Amado, Negreiros Falcão 
Paulo · Filho, Arnold Silva, Lauro Passos, Lauro Santos, Pe
reira Carneiro, Olea-ario Mnrio.nno, Nilo de Alvarenga~ Raul 
Fernandes, Cesar Tinoco, Aliplo Costallat, .José Eduardo, 
Fabio Sodr~, Soares Filho, Bio..s Fortes, Mello Franco, R.ibeiro 
Junqueira, Actelio Maciel, Martins Soares, Negrão de Lima, 
Augusto Viegas, Delphim Moreira, José Alkmim, João Penido, 
Jó!!.o Beraldo, F-urtado de Menezes, Christiano Machado, Po.:.. 
lycarpo Viotti, Levindo Coelho, Belmiro Medeiros, Licurgó 
Leite, Celso Machado, Campos do Amoral, Bueno Brandão, 
Carneiro • de Rezen!}e, Plinio Corrêa (\e Oliveira, Alcantara 
Machado, Tbeotonio Monteiro de Barros, Barros Penteado, 
Almeida Camargo, Mario \\'hately, Vergueíro Cesar, Guaracy 
Silveira, Hypolito do Rego, José Ulpiano, Carlota Queiroz, 
Abreu Sodré, Lacerda Werneck, Antonio Covello, Cardoso de 
Mello Netto, Moraes Leme, Henrique Bayft-ia, José Hanorato, 
Domingos Velasco, Antonio Jorge, Idálio Sardemberg, Simões 
Lopes, Carlos ·Maximiliano·, Mauricio Cardoso, Annes Dias, 
.F'rederico Wolfenbutell, Jo~o Simplicio, P.eriato Barbosa, 
Demetrio Xavier, Victor Russornano, ·Pedro Vergara, Fanfa 
Ribas, Raul BittencourL, Adroaldo da Costa, Cunha Vascon
cellOs, Ferreira · Netto, Gilbert Go.beira, Waldemar Reikdal. 
João Vitaca, Armando Laydner, Guilherme Plaster, Edmar 
Carvalho, Milton Carvalho, Walter Gosling, Augusto Corsino. 
Horacio Lafer, Mario Ramos, Pacheco e Silva, Rocha Faria. 
Gastão de Brito, Roberto Simonsen, Oliveira Passos, Pinhei
ro Lima~ (135) 
·. O Sr. Presidente - A lista de presen~a accuea o !!!)tnpa-
reeimento >le 98 Srs. Deputado!, 

Está aberta a se~~ão. 
O Sr. E-uvaldo Lodi (SeMríndo d~ ~ Secretario) proef'de é 

leitura da Acta d3c sessão antecedente, a qual é, sem obser
vações, approvada. 

2 . 

O Sr. Presidente - F assa-se á. leitura do Expediente. 
O Sr. Alvaro Maia (Supplente, S'!M>indo de 1• Secretario) 

declara que não na expediente a eer lido. 
Fica sobre a mesa até ulterior deliberação a 

seguinte 
8 

!NDIOACÃO 

Embora por motivos respeitabilissimos, o Tribunal Su
J)erior de Justiça Eleitoral perdeu. ha pouco tempo, a col::. 
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laboração preciosa dos integras magistrados Drs. Car-Valho 
.!\Iourão e Renato Tavares. Afastam-s~ agora, tambem, da
quclla alta Côrte, os eminentes jurisconsultos Drs. Affonso 
Penna Junior e Monteiro de Ealles, expoentes altissimos da 
cu 1 tura · naci anal . 

Vai-se, assim, aos poucos, confirmando a noticia de 
ha muito corrente, de que os con:;Pieuos .Jmzes cto l'rwun•:s. 
Sup~rior da!;' eleicões brasileiras. inclusive os Srs. Minis
tros Hermenegildo de Barros. Eduardo Espinola e Desem
bargador José Linhares, abandonanam a:; áeticaau~ lU...I
cções que lhes confiou a Revolucão. e em cu.io exercício sal
varam, do terremoto getuliano, o Codigo Eleitoral, que foi a 
tmica conquista. verrl~rleiramente rl~mor.r:1tica. do ret?;ime 
inaugurado a 2~ de Outubro de 1930, e que redundou na. 
blaaue sarra~atuana de o Uictador. pelo mesmo er1g:do. ser 
candidato de !:'i mesmo á primeira presidencia constitucional 
do Paiz. · 

No Brasi!, graça.s a. Deus, ainda ha .iuize;;. Mas elle;;, 
infelizmente, não são mais do aue em Berlim. onde a demo
cracia parece que tambem se licenciou em ville::riatura .•• A 
Camara dos f\eputadM que ~e .. pla~mon. infP.ira. nn Tribu111t 
Superior de Justiça Eleitoral precisa postar-se, pois, em es
t~do de alarme, para difficultar que se desloquem, de todo, 
a;;· columnas do tempao em que a vercJaue uas IJt·un"JI·as ele:
ções revolucionarias se furtou ao estupro das autoridades 
dictatoriaes, que se não vexaram de chefiar partidos e dl~ 
desflorar a representacfio proporcional e o direito das mi
norias. 

· Assim, 

Indico: 

Ouvida a Mesa, que emittirá parecer, digne-se a 
Camara dos Deputados de se dirigir ao Sr. Presidente 
do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, manüss
tando a sua. tristeza pelo afastamento dos eminentes 
juizes Srs. Carvalho Mourão, Renato Ta. vares. Affon
so Penna Junior a Monteiro de Sales, da patriotica e 
nobilitante actividade daquella alta COrte, e appel
lando para os demais julgadores do mesmo Egregio 
Tribunal, no sentido de que permaneçam por mais 
tempo naquelle inestiniavel servico da Nacão. que é 
~mbem, na expressão da lei. o C!Ue deve e merece 
preterir a qualquer outro. 

Sala das Sessões da Camara dos Deputados. Rio de Ja
neiro, 28 de Julho de 1934. - Mo::art Lago. 

Vem á Mesa a seguinte 

4 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Declaramos ter votado contra as manifestações posthu
mas prestadas, par esta Camara, ao Chanceller Dollfuss por
que, embora condenm.emos os attentadús pessoaes, não pode
mos, como representantes do proletariado brasileiro, home
nagear áquelle que, no seu paiz, foi um dos maiores oppres-
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sares do proleta.l'iado austriaco, buscando anniquilar as eon
quistas do socialismo em sua terra. 

Sala àas Sessões, 27 de Julho de i934. - Vaséo àe To
Zedo. - João Vitaca. - Waldemar R.eikdaZ. - Zoroastro 
Gowveia. 

O Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa e vou submetter 
a yotos o seguinte 

SEQUERI:MEN'l'O 

Requeremos seja consignado, na aeta de hoje, um voto 
de pesar pelo :falleoimento do Sr. Desembargador ..'Ultonío 
Costa. Presidente do Tribunal Superior do Piauhy. 

Sala das Sessões, 28 de Julho de 1934. - Agenor Monte. 
-Pires Gavoso. -Freire de A.nd:tede. 

Approvado. 

~ 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Thiers Perissé. 
primeirQ orador inscripto na hora do Expediente. 

O Sr. Thiers Perissé requer e obtém permissão pará 
falar da baneada. .. 

O Sr. Thiers Parisse (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
Srs. Deputados: antes de abordar o a.ssumpto que preci
pitou a minha inscri:Pcão entre os oradores de hoje, devo 
declarar que me associo ao profundo pesar de que esta 
Casa e a Nação se acham possuídas, pela renuncia do Sr. 
Levi Carneiro, um dos seus maiores valores, infeliz e pal
lidamente por mim substituído. (Não apoiados.) 

O assumpto que, verdadeiramente, me trouxe á tribuna 
foi o aparte do illustre Deputado Sr. Amaral Peixoto ao 
digno collega, ::!r. Henrique Dodsworth. quando fazia com 
justica e a isen~ão de animo, a critica da administração do 
Sr. Pedro Ernesto. 

Affírmou, então, o Deputado Amaral Peixoto que a 
Guarda Municipal, ou a Policia Politica do Sr. Pedro Er
nesto, como lá fora é intitulada, não mais seria ereada, por
que se tratava de uma perseguição politica ao Interventor 
da Cidade. 

Iniciador que fui dessa campanha, como Presídente do 
Syndieato dos Proprietarios de Immoveis do Rio de Janeiro, 
devo declarar ao nobre Deputado, Sr. A~aral Peixoto que 
não houve absolutamente, de nossa parte, intuitos politicos 
quando impugnamos a ct•eacão da referida corporacão. 

Devo asseverar a1nda que· a ínformacão d~ S. Ex. não 
foi verdadeira, porcruanto a referida Guarda Municipal está 
para ser instituida, ou foi leviandade da parte de S. Ex., 
que talvez não conheça o que se passa nos bastidores de 
seu partido. · 

O Sn.. AMARAL PEIXOTo- V. fu:. permitte um aparta 
para esclarecer? O que quiz declarar foi que o Interventor 
Pedro Ernesto, attendendo justamente á reclams.cão referid~ 
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por V. Ex., pensava adiar a formação da policia, 
de maneira a entregar o caso ao Conselho Municipal. Pos
teriormente tive uma conferencia com S. Ex., que me infor
mou que estava em estudo uma nova tabella, sobre a qual 
se manifestaram, de modo favoravel, o Sr. José Milliet, ~ 
outros membros, da ·Associação de Proprietarios de Immo
veis. Desta fQrtna, talvez se pudesse chegar a uma conclu
são conciliatoria. 

O SR. THIERS PERISSÉ - O Sr. José Milliet nunca 
teve autorização para fazer semelhante declaração. E' o que 
posso dizer a V. h. 

No dia immediato a essa affirmativa do nobre collega, 
foi publicado no "Radical" a seguinte noticia: · 

"Esteve reunida, hontem, no gabinete do Interventor 
Federal, na Prefeitura, ás i7 horas, a commissão organiza
dora da Policia Municipal tendo as sub-commissões apre
sentado os trabalhos sobre o arrolamento, a localização e 
demais estudos sobre o aproveitamento do pessoal da actual 
Guarda Nocturna. 

A commissão opinou sobre a conveniencia de ser levado 
a effeito o exame medico do pessoal da Guarda Nocturna. de 
modo a ser organizado o quadro do pesroal da futura cor
poração de accordo com o novo regulamento. 

Foi proposto ainda que, desde já, sejam autorizados os 
contractos do.; predios necessarios e convenientes para a in
stallação dos futuros Postos, com o aproveitamento dos 
proprios municipaes existentes em Guaratiba e Jaeare
paguá. 

A nova reunião será realizada no proximo dia 30, ás f7 
horas" •. 

Pelo que nos informa o Deputado Amaral Peix:oto, o 
segundo decreto que creh a Guarda Municipal, será revo
gado por um terceiro decreto. 

Si". Presidente, provarei que não se tr'lta de uma ques
tão politica. Habituado a um meio scientifico, onde a ver
dade só é demonstrada com documentação, trago cabedal 
bastante para provar a:> illustre collega que não existe per
seguição política, que não somos perseguidores políticos, e, 
ainda mais, provarei a inutilidade e o l)erigo da creacão 
dessa Guarda. 

O Sa. ADoLPHo BERGAMINI -Não envolve questão po
litica. a reclamação da Associação de que V. Ex. faz parte? 

O SR. THIERS PERISSÉ - Não envolve, mesmo porque 
a· nova disposição da lei de syndicalização nos prohibe tratar 
de assumptos políticos dentro da Sociedade. 

Capitulo ao - Do funccionamento dos syndicatos. 

Art. 13. São condicões essenciaes ao !uncoionamento 
dos syndicatos: 

c) abstenção, no seio da respectiva assoc1acao, de toda 
e qualquer propaganda de ideologias sectarias, de caracter 
político ou r .eligioso, bem como de candidaturas a cargos 
eleetivos estranhos á natureza e aos fins syndicaes. 

O SR . ADoLPHO BERGA1.!UNI - V. Ex. não se refere á 
creação da Guarda? Esta creação é politica. 
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O SR. TRIERS .PERISSÉ ~ Aca.!JQ: d~.dectaraJ.' ®e é ·co
nhecida lá .fora; pelo povo, .!fomo. policia. poljtica.;· 

. o Sa. AMARÀL PErxo'l'o ~ y; E:x:. deelara que a cr.eaeíio 
da Guarda é politica. Entretanto, fi.z ver 'ao. Sr.· Deputado 
Henrique Dodsworth que o Interventor .em São Pàulo, D.r. 
Armando sanes de . O.liveira, baixou· .· decreto . . er.eando uma 
Guarda Municipal nos mésmos niolde·s em .. que a. actual 1n.:. 
terventoria vae fazer no Distri~to Federal.· ·Lá,· porém, não 
se considerou um acto político, ·ao passo que aqui assim 
está. sendo- c·onsideràdo~ ·Essa a ·minha extranheza. • · . 

.. . .o SR. AD.oLP.ao .BERGAMINI..,.... Não coine~ Não se.i .se iem 
objectívo político a Guarda a que V. E% •.. se refere, ereada 
em S. Paulo. A do Districto Federal, ·porém, posso asse
glll'ar, .e toda .a g~te s\).he, tem objectivos exclusivamente 
politioos. · · , · · . . .. · . :. . · 
· , :. o Sa. AMARAL PEIXOTO - No entender de v~ Ex~' 

0 Sa. AriOLPHO B~Ii-Ú - TemQs muito ~IO})O pará 
tratar do assumpto. . . , 
: : · .o Sa.' AMARAL PEIXOTo - Agora, poderia· fazer uma· .per

gunta a.: V.-'.E~,: e estou .certo de que o meu nobre collega. 
r-esponderá . ccrln toda a sinceridade. .. · 

O Sa. AvoLPHo BERGAMrNr · ....:.... · Responderei. H a. porém, 
um ~orador na tribuna.. · · · · 
~ : o .Sa. ~ PEIXOTO _;_ v. .EX> estã de ' aeeorl1o. qUe 
a Guarda Noeturna, que .antes .existia.em c~acter ·particular, 
ptéenehia as suas finalidades? · · · 
. ' 0 Sll. ADOLPHO BERGAMlNI ...;; 'Respondo a V. Ex;: pre
encheu até aqui, nas vesperas da eleição, em que o· Presi.;; 
dente de um ·.partido declara ostensivamente~ que· a sua: per
maneneia . na. chefia do governo municipal se impõe, con(or
me confissão publica. Em face desses acontellimentos. e· de 
qutro~ •. que não .enumero agora para não .. alongar o contra
~part'e, o que redundaria em desconsideraÇão que não· temos, 
para com o arador, .·~ .. · · 

O Sa. AMARAL PEIXOTO ~ Merece-me todo o apreço. 
· O . Sa. ADoLP:a:o BERGAMINI - ••• · mas · ácontecímentos 

que 'detalhareinós em tempo opporturio, evidenci~se a fina.:.: 
lidade exclusivamente poutica do Presidente dó Partido Au-
tonomista.. · · · ·· . . · · . ·· · · : · 

Ô SR. THIERS PERISSÉ......, Y~nho pr.eparad~ com farta 
documen~acão para responder aos apartes do nobre Depu-
tado carioca. · · 

Vou .ler a noticia do ·~o Globo", de Agosto .de .1.933, sobre 
a deficien,cia ou inutilidade da Guarda Nocturna, o que se 
aJlega para creac;ão da Policia Municipal: · · 

"Efficiencia das Guardas Nocturnas". 

·. · "De i a. 31 de Agosto ultimo. A estatistica. que abaixo 
publicamos; :foi organizada pelo seu a.ctual inspector, o Dr. 
Galena Cezimbra, demonstra sem duvida .a série de bons 
set:viços que a Guarda Noc.tyrna . do .Rio, em :numero de 27 
dist:rictos, presta á população carioca~ .. 
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E' . est~ a im~ressioti.ante estatistiea :' . · · -
·: .. ~ .. ' .. ~ . . ' .. 

· ·Portas· abertas, H.9i cadeados abertos, ~; avisos de· 1n:. 
cendio; f; · :chamados : à Ass"istencia, ·s2; chamados a medicoS, · 
18; chamados a parteiras, ta; receitas aviadas, 41: ram
padas ·.apagadas e -communicados .á Light, H5; . letreir.,;; lu~ 
minosos a apagar, L684; letreiros luminosos a accender. 114: 
pessóas acompanhadas á residencia, 9!8; entrega de chaves 
pelos .contribuin~, 368; objecto~ achados, 6: vebiculos aban
donados, 4: serviços de vebiculos, 22; serviço de agua e es
gotos, 3; prisões com roubos, 12; .Prisões _por . desordem, 22: 
prisões por :suspeita, 46; prisões pór embriaguez, 29; pri
sões por desacato, 41; prisões por offensa á moral, H; pri~ 
sões por.: perturbação . do soe ego publico, . ii;. . prisões por 
luta corporal, i5; . prisões por portes de armas, 4; prisões 
por valliagem, !8; prisões d& ladrões, 21 ;. prisões de conde
mnados, 2; prisões de alienados, i2;_ outras occorrencias, 
154; chamados de contribuintes·, fS .525; luz a· apagár, 583; 
casas revistadas, -4.0St; ,num total de 22.0H~ occorrencias ... 
. :. Sr. .. Presidente, Srs. Deputados. Depois .. da. leitura de 
tão .. impressionante :estatística, como :muito. bem disse •o 
Globo", nada mais precisaria dizer para provar a efficiencia 
das Guardas Noeturnas, que não custam um real ao Go
vern&,· e,-·a :nao· neeessiqàdé da creação ~ de outrà _quê a viria 
substituir para satisfazer caprichos políticos, eni prejuízo 
·da já: .tão·' sangrada' popUlação ... da' cidad'é ··-por 'üm • · adn\inis
trador incapaz de· gerir: os seus 'proprios negoci·os, : oomo já 
demonstrou o ~.niario Carioca"·· : · 

o SR. AMARAL P'StXoTO '_;;,·E' o'piniãti de um jornal, não 
da poli.cia . civil. · · · · -: . · . · · · 

O Sa. ACYR MEDEIROS - Mas os guardas noctUrnos -en
velhecem, Jabutam -sem amparo· e ·mórreirl á mingua dé ra
cursos, porque . o interesse .politico está -sempre sobreposto 
ao do trabalhador • 

O SR~ THIERS PERISSt - Como declarei, dis-ponho de 
dcicumentos·· su:f!icientes para esmagar toda. a ·argumentação 
contraria ã verdade que estou proclamando, aliás, ·seguindo 
a norma a .. que estou habituado, de . me .. servir sempre de 

.doi:un:ien~ão ~ . . . . . · . 
-~ :· O SR.:. AMÁRAL.-PErxliro -E eu estou habituado apenas 
a ral;!.Í' co~ sinceridade. 

o SR. THIER:S PERISS1. - ·V. Ex., ·:entretanto, não 
-está ·-eXternando aquillo qUe sente, pois vae·· 'de· eii.contro a 
todos os desejos da população cartoca. . · · · · ' .. · . 
· . :. '(): s{ ~-P~oi>~-~ -Perdo.;.:_~e·. v. ~. não .. pode 
arrogar-se ao . direito de interpretar melhor ·QS . desejOS da 
população carioca do qu~ eu, que sou seu rep~sentante. 
·. o. Sfl;;c Acuació Ton:REs '_;,;, :- Mas:a GuardO:, ·ao que s~i. não 

vae ser mais creada. · 
· · .. ·o :·sa.. AMARÁ!. ·:PEii~To .:__ 'b ~ssumplo fôra; ·.adiado, 
porém cogitado agora de resolvel...,o, -sob novas ·bases·'· · . < O SR. .THIERs . PERISS~. _:.::... Sr. Presidente, ·o que ·que
·r·ernos é ·appellar pa~a o Governo Federal no ··s·entjdo de am-
parãr e·sses servidores. . >'·: .. 

O. Sa. • . AMARAL PEIXOTO -:- E' justan;lente o que ~ Pre .. 
feitura e5tá pr00ui-ã.ndij .. fáier. . :- . · · . . · .. ·. . · 
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0 SR. THIERS PERISSÊ - O Sr. Pedro Ernesto de
clarou que iria aproveitar os funccionarios até 35 annos, 
mas tenho aqui documentos segundo os quaes os melhores 
rondantes são justamente os que têm ida.de supel'ior a 
essa. 

O SR. AMÀRAL PRIXOTO - Posso esclarecer a. V. Ex. 
que a admissão só será permittida até 35 annos de edade, 
mas os direitos dos aotuaes guardas nocturnos estão garan
tld<~s em toda a plenitude, mesmo os daqueUer. conaiderados 
incapazes. 

O SB.. THIEB.S PERIS8:É - Não sei se goza1•ão dessa 
regalia. 

O Sa .. AMARAL PEIXOTo - Assevero que s1m, mesmo 
porque, do contrario, constituiria clamorosa injustiça, que 

·teria o meu protesto. 
O SB.. Acn MED:Em.OS - E o meu. 
O SR. THIERS PERISSÉ - P{)is, terá o protesto . de 

VV. EE:x:., de vez que as coisas estão encaminhadas nesse 
sentido. Conheço bem como se faz politica no Districto Fe~ 
tieral. 

O SR.. AMARAL PEIX.OTO - Deve conhecer melhor, que 
eu, que sou neophyto. 

O SR. THIERS PERISSl!: - Já é do conhecimento dos 
Srs. Deputados a impressionante estatística publicada pelo 
"O Globo" mostrando os servicos que prestam esses pobres 
homens que vão agora ser castigados. 

O Sa. AM:AilAL PEIXOTo - Não serã<1 castigadÕs; pelo 
contrario. 

O SR. THIERS PER.lSSt: - Vou provar a V. Ex:. 
· O SR. AMARAL PEIXoTo - Se V. Ex. encontrar alguem 

que não esteja satisfeito com a municipalizacão d·os serviços, 
então darei razão· a V. Ex. Homens que não têm a menor 
b"arantia no momento actual, passarão a ser funccionarios 
municipaes. 

O Sit. THIERS PERISS~ - Tenho certeza que toda 
administração presente será substituída por indicacão dos 
cabos eleitoraes do Sr. Pedro Ernesto, e, em seguida, natu
ralmente, acontecerá o mesmo aos velhos rondantes da be
nemerita Guarda. Nocturna que desde o Imperio vem pres
tando relevantes serviços, sem nenhum protesto que desabo
ne a sua conducta. 

Em succintas palavras, v<~u historiar a iniciativa da As
sociação dos Proprietarios de Immoveis contra a instituição 
da Guarda Municipal. . · · 

Quero provar ao Deputado Amaral Peixoto que não 
havia razão -para dizel" que se tratava de perseguicão po
lítica. 

Peco permissão para ler o referido historico que não é 
muito longo. . . 

1°- Em 26 de Maio a S. U. B.'- I. enviou ·ao Br .. 
Interventor o primeiro officio pedindo audiencia para tra
tar eom S. Ex. sobre a Policia Municipal (officio n. 246), 
e fazer. entrega de_ um memorial. 

O SR. AMARAL PEIX.oTo - V. Ex. se refere á reunião 
da· Associacão de Proprietarios de Immoveis? · 
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O SR. THIERS PERiss:e- Refiro-me ao pedido de au-
dieneia ao Sr. Pedro Ernesto. 

O Sa. AMARAL PEIXOTO- Por parte de quem? 
O SR. THIERS PERISSÉ- Da Associação. 
2• - O Interventor marcou a referida audiencta para o 

dia 2 de Junho, ás :1.4. horas, sendo que, nessa occa.sião, toda. 
a àdministração do Syndicato e elevado numero de proprle
tarios se dirigiram para o Palacio da Prefeitura crentes de 
serem recebidos pelo Sr. Pedro Ernesto. 

Porém, nesse dia, tiveram o dissabor de serem recebidos 
por um continuo, etc. 

a• - Nesse mesmo dia (2 de junho, sabbado"), por of
ficio n. 251, foj. communicado ao Dr. Pedro Ernesto, a 
nossa presença e feito novo pedido para marcar nova au
diencia, a qual, pediamos a S. Ex. que fosse depois da· 
"segunda-feira", pois que neste dia (4), seria recebida a 
administração do Syndieato pelo Dr. Getulio Vargas, para 
·tratar de outro assumpto. 

4• - Nesta audiencia com o então Chefe do Governo 
Provisorio, depois de exposto o fim que alli nos levava, 
S. Ex. eom a sua proverbial bondade, entreteve com a com
missão ligeira palestra, vindo então á baila a questão da 
Polici~ J.'4unicipal. 

Comó um dos presentes demonstrasse que a cr-eação de 
tal milícia vinha acarretar novos "onus" á propriedade, 
S. Ex., um tanto admirado, perguntou se,_cle facto, havia 
augmento de imposto para tal fim. 

Nessa occasião, e como tivesse resposta affirmativa, 
foi-lhe demonstrado o augmento referido, e declarei-lhe que 
·a Sociedade enviaria ao Interventor um memorial sobre o 
assumpto. S •. E:x:., o Dr. Getulio Vargas, mostrou desejos 
de conhecer o conteúdo do referido memorial, e eu, como 
·não poderia deixar de fazel-o, enviei a S. E::x:., no dia se
guinte, a copia do referid<J memorial. 

O Sr. Pedro Ernesto havia declarado a S. Ex. que não 
haveria augmento de impostos. 

O SR. AMARAL PEIXOTo- O Sr. Dr. Pedro Ernesto 
nunca declarou que não haveria augmento de imposto. O 
que S. Ex. sempre disse foi que só os proprietarios seriam 
onerados. A população já paga a Guarda Nocturna, ainda 
agora declarou o Sr. Deputado Kerginaldo Cavalcanti, paga 
mensalmente dez mil réis. · 

O SR. HENRIQUE DonswoRTH - Pag~ facultativamente e 
passará a pagar obrigatoriamente. 

O SR. AM.ARAL PEIXOTO - Toda a popluacão paga. 
E paga para não ter o serviço. 
O SR. THIERS PERISSÉ - E' uma verdadeira inge

nuidade! .•. 
O SR. AM.Aru.L PEIXOTo - Prefiro ficar com a minha in~ 

genuidade a argumentar como V. Ex. o está fazendo. 
O SR. THIERS PERISSÉ - Estou argumentando com 

razão. Não fujo ao assumpto. Estou mostrando que não se 
trata de questão politica. Faco a defesa dos int.eresses de 
.uma classe que represento. 
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'Ó sá~ i:-Al.wW:,· ·~OTij = v:.~;-::'estã; :rei)reseíifando os 
proprietarios de im..moveis. E" -natural': qíl'é eS'S'esc •capitalis
tas não queiram. um .augmeoto de quatro .mil. réis .pQr, mez 
que vae beneficiàr a -pópttlação .. : . - . . - ' " - . . . 

·O SR. rriá:Eis· 'PERiSSÉ .:.__ v;· :Ex'~ '~stã: 'raz~tido1 
des

ca'rilbár a. 'qU.estãó p'ará·: terreno different~:: ' Quem"~ virá, 
afinal, a pagar o imposto?· O. proprief..ario'? · E' . o' pOVO; na1. 
turalmente. · · · · · · · · · : 

O sa ... ~ Pmo~o - ·.o proprietario lerá ~ói. pe: 
queno a.ugmento no im,posto, que rêcahirá ·sobre o predio e 
não será cobrado · do inqUilino. · ' . · ·. · 

o . SR. ActmCIO TORRES ' - Resta saner si ba . ou não -~e~ 
cessidade da ,Policia .. Municipál. · · ·· 

. O SR. AMARAL ·PEIXOTo -~ Esse é: o ponto que importa 
eselareeer. · ·· · · : · · 

· O SR. THIERS PERISSi - Diz. o .. ooóre. collega que de.
fendo os propriet.arios de ünmovéis: ·. s.· Ex. ; certazn~óte.': de;. 
.tende. mais alguma. coisa. · · · .... .. ·' 

o Sa. ~ PEixCYl'o- Desejaria izue v: s~. esolar;e:-
cesse 'o seu pensamento. . . · .. ·.; . c 

o SR.. THIERS PER.ÍSS:t ..:..:.;_ : Sórrieilte·. os.;·eon:i~nsaé(dp 
famoso banquete que par ticiparem da prüneira~ ·mesa ''oon-
sumirão a bagatella de~ . • · · · · · · · 

o SR. AMA!tAL Pmx.oTo __: Não entendo •. : : : .'. ~ 

O SR. THIERS PERISSJr: ~ Refiro-me aos· maicW~;-::à.oS 
cltibs da ·nova organização qu~ .co~umirão a . bagatel;la de 
2: 583$000; cabendo aos miseraveis que terão . de . passin· :pelo · 
vexame · de· serem :acompanhados· :até , á cabine o'nde se :depo:.. 
sita a cedula no enveloppe, a pequenina .somma. de 7 :200$000, 
num total de~ :9:78S$000. . · . · . . . · . · · :. ·· . · .. ,. .. ,·: 

. -Fazendo,.. se Q >calculo da .. arrecadação.,_ ·. , tomando,. se , por 
base uma media de 4$900· entre--as: taxas minima .de. ~$()()() , e 
a ma::x:ima . de 6$000, contorme estabele.ce o segpndo decreto 
n. 5.057; de :14 de Julbo do corrente anno, os 200 mil predios 
do Districto Federai deverãô ·render '9."600 :OOO$(l'Oó e· iis '45 
mil ·estabelecimentO . ·eominerciaes .:-cobrados::á :medía de 
20$000 entre · as tuas minüna·:e ·inaxima: de :6$000 e. W$000, 
f o. 800 :{)00$000 -que, :já · sommados,. perfazem ·.a quantia: :de 
20 .400 :00~$000, oomo · se yê, ·.o· dobrO :da !!,ecessaria · o · :que, 
havja naturalmente premeditado · o·· Sr .. Pedro Ernesto, . como 
base de reforço á sua aspiração ao -.govetno legal 'do Districto 
Federal. .. , .. .. : . : ._ .. : ·::··: .- -· .. .... , ' . , c, 

E novo:;; llDpostos, nao representam no~os qnus!'..~, , ... 
o SR. ÀMARAL ' PEIXOTO --:- Devo. ' decl~r.ar; : c~~' t~cta ' ~ 

sinceridade, que não conheço a. organizabão. ·Estou· defenden
do a these da necessidade de se :organiiar •uma Policia Mu
niçipal, . afim de não continuat:mos com_ ,ess_as .. Guar:das No
cturnas particulareS, na rea1idade · entregti'!is · a· verdàdeiros 
indigentes. · - · · '' ; .. , ' '" 

' · Permitta Y. Ex; . dizer ·.que -essa ::taxà. media está. :muito 
exagerada: · · · · .. ··· ·:::~ .. :. · · 'r•:: :•;; 

o· SR. THIERS PERISSÉ ..,:... - En~e· s..::e :6: acho. :que - ~ nã() 
é exagerado.•·' · · · ·' ·. , .··: .. . · . ..... .. 

o ·. SR. ·~: PEIXOTO ~ ·v .. Ex.'. d6ve .lombr.ar ·que. ha 
um grande numero de casas is~ntas· ·deose nnposto. 'V. :·En, 
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. entretanf;o; faz o-.· ca-leulo sobre· o riumeró totar "de: casas ·-em:.. 
tente$ -- no Districto Fed~ral .. <tuando, logicamente, ·deveria 
excluir aquellas que não estão sujeitas ao Imposto. 

O SR. THIERS PERISSÉ - O primeiro decreto estabe
lece a taxa mini ma de ::!$000 por predio. Ora, . desde que 
·assim· é, amanhã será cobrado essa taxa "obre todos eis im:.. 
moveis. do Rio . de Janeiro. . . 

. V. Ex. acha e:x:agerada. a media? 
· O SR. AMARA!. PEIXOTo - É porque V. Ex. está baseado 
nesse decreto. · · . 

O SR.. 'rHlliR!:; PERJSSÉ - Estou baseado. no ·segundo 
deer~to. 

O Sa. AMARAL PEIXOTO- V. Ex. deveria tomar por basf': 
·o pareéer do Conselho Consultivo do Districto Federal, 
porque esse decreto, se não me engano, é anterior ao mesmo 
parecer. V. Ex., ~Jiás, conhece melhor o assumpto, porque o 
vem acompanhando, desde o inicio, como representante da 
Associação de Proprie~arios. 

O Sa. AnoLPRO -BERGAMINI - O Conselho Consultivo é 
uma chancella do. Executivo. 

O 8fl. .AMARAL PEIXOTo - V. Ex., melhor do que eu, 
. pode informàr .• como foi organizado o Conselho Consultivo. 
Delle faz ·parto um repreimtante da imprensa, por signal 
o · proprio Pre.sidente da Associação Brasileira de Imprensa. 

O Sa. AnoLPHo BERGAMINI - Que tem isso? Não altera, 
·absolutamente, a affirmação que fiz. 

O SR. AMARAL PEIXOTo .;_ Não devia ser como ·não é 
·nin simples cbancellador dos actos do Prefeito. 

O Sn. AMARAL .PEIXOTo - Esse imposto visa, tlDica-
mente, ma~ter __ a Guarda Municipal. . 

. O SR. TIIIERS PERISSÉ - Permitta V. Ex. que acabe 
de ler o bistorieo · d·a campanha contra a Pol~cia. ~llmicip_al. 

· (Lendo): 

5° - No dia 8 de Junho, a Sociedade União dos Pro
p_rie.tarjos d~ linmoveis, crente que o Interventor não dese:.. 
java recebei-a' e de accoPdo com ·a · reunião administrativa 

-realizada no dia anterior . enviou o referido memorial a 
S. Ex. por proLocollo, c, só então, por uma deferencia ao 
-cargo que o Dr. PedJ.·o Ernesto oecupava e mesmo a V. Ex., 
-deu-o á publicidade, embora o Interventor tivesse 'tratado a 
·classe dos proprietarios do Rio de Janeiro da maneira mais 
indelicada possível. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Ê estranbavel, porque o In.:. 
terventor é conhecido jristamente pelo contrario. . 

O SR. Huao· NAPOLEÃo ...:.. _Ê um gentieman. .. 
O SR. AMARAL PEIXO'I'O - S. Ex. recebe a todo~ que o 

-vão ·procurar. Deve ter havido um mal entendido,- um ·equi
voco, por oceasião, talvez de ser marcada a a~dieneiii. · ' · 

o SR •. THIÊRS PEIÚSSÊ ._ Mas, essa já e-i-a· a segunda 
-áudiencia . pela qual insistíamos e nos ·foi · negada.· 

·(;o - Nesse memorial, além de demonstrarmos delica· 
damente a inutilidade da· oreação da Policia Munioipal e os 

C. D.- ~ 
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... ônus": que êllil vinha trazer aos ,proprietarlos de, ilnmov'eis. 
refletido duramente na população, dando um augmento de 
40 o/o sobre o imposto predial; a praxe salutar do Governo 
Provísorio respeitando a mater:ia approvada na Assembléa 
Constituinte, a qual já havia vedado o augmento · annual de 
impostos em percentagem tão elevada, e, ainda, de se referir 
aos direitos que são conferidos aos syndica~os pelo artigo 
5° do Decreto Federal n. 19. '170, de 19 de Marco de f93i, 
terminavamos por pedir a S. Ex. "mandar sustar a execução 
do deoreto em ·apreço e nomear uma Commissão -para es
. tu dar o assumpto de accordo com a lei de syndicalizacão 
vigente. 

7° - Pelas medidas tomadas pelo Interventor e noti
ciadas pela imprensa carioca que, na sua unanimidade, pro
fligou a creação da Policia Municipal, certificou-se a ad
ministração do syndicato que o Interventor não daria satis
fação alguma, pois S. Ex. collocava o seu capricho pessoal 
acima do interesse da conectividade. 

Abi, já não estava em jogo sómente o interesse· da classe 
dos proprietarios, mas o respeito á lei de syndicalização de
·Cretada pelo Chefe do Governo Provisorio de quem o Intel'-
;ventor era apenas delegado. . · 

8° - Desta forma, foi aommunicada por telegramma 
ao Dr. Getulio Vargas a attitude do Interventor, fazendo no 
mesmo telegramma. um appello a S. Ex. para que não con
sentisse fosse desmoralizada a lei de syndicalização. 

No mesmo dia e no mesmo sentido foi dirigido um te
legramma ao Dr. Salgado Filho. 

O illustre Chefe do Governo Provisorio, agindo com: a 
justiça que lhe é peculiar, deu ordens terminantes ao Inter
ventor sobre o assumpto, ordens essas que ·rora:m. communi
cadas ao Syndicato pelo telegramma de 18 do mesmo mez, 
nas seguintes condições: · · 

"Dr. Julio Thiers Perissé, presiden~e Syndicato Socie
dade União Proprietarios Immoveis - · Rua Constituição 
n. 6i - Rio. · · 

De útdem Chefe Governo em resposta teiegramma lhe 
dirigistes i 7 corrente, cumpre-me communicar-vos S. Ex. 
· recommendou assumpto Interventor federal. · · 
· Cordiaes saudacpes. - Ronald Carvalho, Seeretario." 

go Scientes, ainda, de que o Interventor não respei
tava as determinações do Dr. Getulio Vargas nem tão pouco 
a lei de syndicalização, voltou a sociedade, p.Jr offieio nu
mero 284, de 2f de Junho, á presença do Dr. Chefe do Go
verno Provisorio demonstrando a- inconstitucionalidade ·do 
acto do interventor pelos factos jurídicos que ennumerou e 
pedindo a S. Ex. justica. 

O SR •. AcYR .MEDJURos - A lei de syndiealizac;ão, no 
Brasil, não foi respeitada sequer uma vez. 

O SR. THIERS PERISSE' -<V. Ex •. diz muito bem. 
. O SR. AaYR MEDEIROS - Quanto aos trabalhadores, en~ 
lâo, é uma· verdadeira \astima. 

O SR. THIERS PERISSE' -V. Ex. tem razão. 
·Os nobres Deputados hão de perdoar a minha afobação. 

•. O. Sa. Hl!lN.IUQUE DonswoM'H - V. Ex. está prestando-
·lW· relenute- eervi.ço llQ Diatr!eto Fede~al~ 
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O SR. ÁMARAt. PEIXoTo - Como nós outros estamos 
tambem prestando um relevante serviço . á população do 
Districto Federal, defedendo a creacão desse serviço 

. O Sa. HENRIQUE ·oooswORTH - A população não o 
quer; para fins politicos, não é possível . 

. O Sa. AMARAL PEIXOTO - Não apoiado. Ella o quer, 
como o querem tambem os pobres guardas nocturnos, que 
não dispõem de quaesquer meios seguros de subsistencia. 

O SR. HENRIQUE DooswoRTE: - E' uma creação -
repito - para fins politicos. 

O Sa. JoNES RoCHA - Não é exacto. A Guarda consti
tue, apenas, um serviço preventivo, de vigilancia., para a 
cidade que, á noite, fica entregue á acção dos meliantes. 

O Sa. HENRIQUE DonswoRTH - E' uma injustiça que 
V. Ex. faz a toda a corporação da policia civil. 

O SR. THmRS FERISSE' -A administração actual da 
guarda nocturna, com séde á rua Theophilo · Ottoni n. 95, 
sobrado, é composta de um inspector, com 1:300$, de um 
sub-inspetor, com 800$, de um escriplurario, com 750$. A 
organização dos districtos compõe-se de um commandante, 
de um ajudante e de um escrituraria. Na nova organização, 
ha um inspetor geral com 3:000$000. Tres contos de réis ! 

O Sa. AMARAL PEIXoTo - Perdão; é um inspetor geral 
da policia, não é um inspetor de districto. 

O .Sa. JoNEs RocHA - O orador só poderia discutir 
quadros de funccionarios e vencimentos quando existisse. 
Por ernquanto .não ha nada feito, · 

O Sa. H~atQ~E Doos'WORTH - O orador discute com 
o que está publicado. 

O SR. THIERS PERISSE' - Perfeitamente; discuto 
com a vóz da imprensa que defende o povo carioca, escor-
chado pela Prefeitura. · · 

0 SR, AMARAL PEIXOTO - Não é verdade. 
O SR. THIERS FERISSE' - Prosigo. 
Um inspector geral com 3 :000$; tres sub-inspectores 

)Om 2:500$; trinta e cinco delegados com 2:000$; setenta 
coinmissarios, com 800$, trinta e cinco escriptul'arios com 
750,000. 

O. SR. ABELARDO MARINHO - V. Ex. acha que é muito 
dinheiro? 
. O SR.· THIERS PERISSE' - Não acho que seja muito 

dinheiro; acho que se trata de um assalto á. popuhv,:.ão ca
rioca; 

O SR. ABELARDo MARINHO - Isto nada representa; o 
funccionalismo continual'á a sar mal pago, explorado como 
sempre ê. 

~ O SR. THIERS j)ERISSE' - S. Presidente, Srs. pepu
tado·s. A ·guarda municipal sel'á um perigo para o_ Governo 
Federal. 
--~ _ o Bn •. AM.UW.-.~BtxoTo ""':"'" Se. as. policias .. e~tadua~s não 
constituem. um per1go, como o poderá consbtu11' uzna mo .. 
desta guarda municipal? 
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: · O SIL 'l'HIEitS PERTSSE' ~.Se ·hoje ··é · at~enas·' ligeira
mente armada... · ·. . . . · . · 

0 ·sa. HENRIQUE DODSWORTR -Essa guarda é organi~ 
·zada para effeitos poli~icos . · · · 

O SR. THIERS PERISSE' - ... amanhii. serão simu· 
.lados assaltos. na Capital e, para tanto, a Guarda Municipal 
terá. de se munir de carros blindados, de metralhadoras pe-
sadas, etc_. · 

O SR. HuGo NAPoLEÃO - O orador está. indo muito 
longe .. . 

O SR. AMARAL PEixoTo - Se a administração fõr de 
bandidos, é natural que occorra o que o orador suppõe. 

O SR. THIERS PERJSSE - A cidade do Rio de Janeiro 
é uma cidade pacata, onde não existem ladrões. 

O SR. A.-..rARAL PEIXOTO - Em todas as grandes ·cidades 
existem ladrões . ·seria até um descredito para o Rio de Ja
neiro, se não ·os tivesse. 

O SR. ABELARDo MARINHO ~ Então, n consequencia lo
gic·a seria acabar com qualquer guarda; nem a noeturna 
actual, que é inefficiente, nem qualquer outra. Os jornaes, 

· entretanto, dizem que ·o Rio é o paraiso dos ladrões. 
O Sa. PaESIDENTE - Lembro ao orador que está !inda 

'a hora do expediente. . . 
. O. SR. THIERS PERISSE' - Int.el:l"ompo, então, a mi

nha oração, pedindo a minhà.. inscripoão para uma e:c:.pli
cação pessoal. 

O Sa. P~SIDENTE - V. Ex. será attendido. 

O Sr. Presidente - Está finda a · hora destinada ao Ex-
pediente.· · 

Vai-se passar á Ordem do dia. (Pausa. ) 

7 

ORDEM DO DIA 

() Sr: Presidente - A lista de presença accus~ o compa• 
recimento de f f6 Srs. Deputados. ·1 

O Sr. Amaral Peixoto -Peço a palavra, pela ordem .. 

O Sr. Presidente -Tem a palavra pela ordem, o 'sr. Depu-
_tado Amaral Peixoto. · · 

.O Sr. Amaral Peixoto (Pela ordem) - Sr. Presidente 
ha trez dias entreguei á Mesa. um requerimento de informa
·cões ao Interventor do Districto Federal, que até hoje não 
foi apresentado á Camara para ser discutido e votado. 

O SR. PRESIDENTE- O requ~r1mento estava. flt'mado por 
V. Ex.? 
·. O SR. AMARAL .PEIXOTO -O requerimento foi 8t>l''"
.sentado da tribuna ha trez dias e estava firmado, em primei
ro lugar, por m1m, e. em :;ea-undo, pelo ;;;r. Henrique- .J.)U~ 
d~or~. · · 
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O Sr. Be.arlque Dod~JWorth ·- Peco a palavra pela ordf"m 

O Sr. Presidente - Tem a palavra. p~la ordem, o sl'nhor: 
Deputado Henrique DOdsworth . · 

O Sr. Henrique Dodsworth (Pela ordem) - Sr. Presi
dente, foram apresentados dois requerimentos: um de 
:mtori::~ do f::.r. D~::nnt~rio Amaral PPhoto. nt>dinrtn informa
ções á Prefeitura do Districto Federal; e outro, em que sou a 
primeiro signatario. pedindo informações ao Minísterio da 
ràzenda e ao Banco do Bra~íl. e qu-:o tambem é a~si~mado 

. por ~. Ex. · 

. . A reclamacão do- nobre Deput-ado ~ relativa ao requeri
ménto ·que apresentou dirigido ao Prefeito do Dist.ricto FA
der.a~. e Pm OUl' é primeiro sf~atario. 

Na Ordem do dia de hoje, só consta aquelle de que sou 
o primeiro signatario. 

O ~.,.. 'PrP<:it\ent.A - O reouP.l'lm~mtn IT11P ~ objecto da rP
blamação· do Sr. Deputado Amaral Peixoto, seguiu para a 
Tachvii'M'nhill. ~-ppen~ ao disr.ul'!'lo de S. Ex . O':thi. o far.tn 
de não ter sido incluído na Ordem do dia de hoje, o que 
ser~ feito na proxima sessão. 

Vou submetter á discussão a materia constante da or
dem do dia. 

' • 

Disc!I.Ssi!.o unica do requerimento fl. 3, de 
~934, do Sr. Henrique nodsworth e outro. sobre 
a situaçO.o da Prefeitura do Districto Federal 
perante o Banco do Brasil . 

Encerrada a diseussio, ficando adiada a vo-
tação. 

8 

Di8cussiJ.o unica do requerimento n. 4 ·de 
f934, do Sr . Henrique Dodsworth, sob1'e matri
cula na Escola de lntendencia do ExercitoJ do ex
alumno da. Escola Militar, Luu Oa.nturio Dias 
Medronho. 

Encerrada a discussão. ficando adinda a vo
tação. 

O Sr. Preeídente - Antes de dar a palavra -ao Sr. Xavier 
rte Oliveira, tnscripto para explica.cão pessoal, 1evo .!ar co· 
nheeímento á Casa do seguinte 

9 

REQUF.Tt !ME~TO 

- Reqüt-H·o que, á memoria do Deputado neto Estado do 
RiC\ ti" .J:mPiro á Con~t.ituint.fi nr> 1891 - João 'Raptista t1a 
Motta - sejam _prestadas, pela Camara, as devidas homena
gens, inserindo-se em acta un, voto de profundo pezar, sus-· 
-pendendo-se a sessão. · 

Sala das Sessões, 28 de Julho de i934 . - Acurcio 
Torres. 

Approvado. 
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O Sr. Presidente - Em obedieneía ao voto da Camnra. 
vou levantar n sessão, designando para a de eegunda-fei.l"8. ·. 30 
do corrente, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votacão do requerimento n. 3, de 1934, 'do Sr. !Ienrfque 
Dodsworth e outro, sobre a situar;ão da. Prefeitura do Ois
tricto Federal perante o Banco do Brasil. (Discuasão unícaJ 

Votaciio do reqrJerime:qto n. 4, de 1934. do Sr. HenriquP 
Dodswortb, sobre matricula na Escola de Intendencia. do. 
Exercito do ex-aluirmo da Escola Mílitar. Luiz Canturio Dias 
Medronbo. (DisCU$9ÜO unico.) 

Levanta-!!~? a r:>e.ssão &s 15 ·hoÍ'as e 15 mi
nutos. 

·u 

Commissão de Reforma· do Regimento 

ACTA DA 7a REUNUO, EM 28 DE JULHO DE i934 

ÁS 20 horas, o Sr. Fabio Sodré, . Presidente, presenteg 
os Srs. Ascanio Tubino, Clemente Marianni, -Cunha Mello, 
Moraes Andrade e Henrique Dodswort~ declar'ou aberta a 
reunião. 

O Sr. Moraes Andrade, que tinha pedido vista do tra
balho do Sr. H;enrique Dodsworth, sobre o .Capitulo I, do 
Titulo III "Processo de Reforma Constitucional", apresentou 
varias suggestões. Posto a votos aquelle trabalho. foi o 
mesmo approvado, bem como as suggestões apresentadas pelo 
Sr. Moraes Andrade. 

Em seguida, a Commissão approvou a redaccão da Sub
secoão III e Secções V, VI, VII, VIII, IX e X do Capitulo II 
do Titulo III; do Capitulo unico do Titulo IV; das Seccões I, 
li, UI e IV do Titulo V; e do Capitulo uni co do Titulo VI. 

Devido o adiantado da hora. o Sr. Presidente declarou 
que encerrava a reunião e marcou outra para o dia 30, ás 
iO horas. 

Encerrou-se a reunião ás 24 horas. 
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8" Sessão, em 30 de Julho ·de ·1934 (1 )" 

Proshleuçia do Sr. Antonio Cárlos, Presidente 

t. 

A's _f4 horas, comparecem os Srs. : 

Antonio Carlos, ·Pacheco de Oliveira. Christovão Bar
cellos, Thomaz Lobo, Clementino Lisbôa, · Waldemar Motta, 
Mario Chermont, Veiga Cabral, Moura Carvalho, Joaquim 
Magall)ães, Lino Machado, Costa Fernandes, Carlos Reis, 
Adolpho . Soares, Gódofredo Vianna, Agenor 1\lonte, Freire d~ 
Andr~de, Luiz Sucupira, Pontes Vieira, Xavi~r de Oliveira, 
Kerginaldo Cavalcanti, Alberto Roselli, VeHozo Borges, Pe..,. 
reira Lii·a, Augusto Cavalcanti, José Sá, Simões · Barbosa, 
Humberto Moura, Góes Monteiro, Valent.e de Lima, Guedes 
Nogueira, Arlhur Neiva, . Edgard Sanches, Homero Pires, 
Franclsco. Rocha, Fernando de Abreu, Carlos Lindenberg, Go
dofredo Menezes, Jones Rocha, Henrique Dodswortli, Amaral 
Peixoto, Sampaio Corrêa, Olegario Marianno, Adolpho Ber
gamini, João Guimarães, Prado Kelly, Acurcio Torres, José 
Eduardo, Buarque Nazareth, Lemgruber Filho, Manoel Reis, 
Pedro Alei.xo, Negrão de Lima, Matta M~chado, Vieira Mar
ques, Clemente Medrado, Raul Sá, Daniel de Carvalho, Aleixo 
Paraguassú, Anthero Botelho, Nero de Macedo, João Villas
bóas, Antonio Jorge, Nereu Ramos, Aarão Rebello, Carlos 
Gomes, Frederico Wolfenbutell, João Simplicio, Renato Bar
bosa, Demetrio Xavier, Victor Russomano, Ascanio Tubino, 
Pedro Vergara; Fanfa Ribas, Minuano de Moura, Alberto 
Diniz, Antonio Rodrigues, Waldemar Reikdal, Francisco 
Moura, Antonio Pennarort, Sebastião de Oliveir.a, João Vitáca, 
Alberto Sureck, Guilherme Plaster, Edmar Carvalho, Ricardo 
Machado, Pedro Rache, Mario Ramos, Tbiers Perissé, No
gueira Penido (90). 

O Sr. Presidente - A lfsta de presença accusa o compa-
recimento de 90 Srs. Deputados. · 

Está abel'ta a sessão. 

O Sr . Presidente - O Sr. Raymundo Frazãó Catanhede, 
Supplente do Sr. Rodrigues Moreira, que renunciou ao man
dat.o de Deputado. não acceita a substituição, conforme te
legramma -em meu poder. Em consequencia, o Supplente, 
nos termos da communicação do Superior Tribunal de Justiça 
Eleitoral, é o Sr . Maximo Martins Ferreira Sobrinho. 

(1) Nesta data reuniu~se a .Commissão de Reforma do 
·Regimento. · · · 
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Estando informado de que . o mesmo se encont.ra na 

Casa, convido os Srs. 3° e 4° Secretarios par·a, em commis
são, acompanharem S. Ex. á. Mesa, afim de prestar o com~ 
promisso regimental. -' · 

Comparece S. Ex.. acompanhado da respe
ctiva commfssão e, junto á Mesa, presta o com
promisso regimental, tomando assento, em se
guida. (Palml%8. ) 

O Sr. Presfcleate - Passa-se á leitura da Aeta. 

O Sr .. Clem•ntino Li8b6a {3° Sec'l'etario; aervindt> de 2") 
procede á leitura ·da acta da sessão antecedente, a · qual é 
post& em discussão. 

. 2 

O Sr. Xavier de : Oliirelra (Sobre · a Mta) - St; Pre~ 
sidente, inscripto para .falar na ultima sessão, não me foi 
d_ada, _entretanto, . opportunidade para expender as considt?J.,. 
racões que desejava fazer em torno da data 28 de Julho, que 
recorda aqueUa em que a grande terra peruana . entrou para 
a communhão· do Mundo, coino nação . .independente. Queria 
eu, então; referir que ella marca tambem · a memoravel ba
talhá· de Ayacuebo, qüe tem. significaÇão, não apenas perna

. na, mas; s"obretudo, continental, pois foi am qúe as armas do 
Exercito Ltpertador. Americano, · commandado pelo grande 
Marécbal Sucre, levaram de. vencida as armas hespanhola$, 
e, pode'"-se dizer que foi naquelle momento que o grande ge
neral das hostes de Bctlivar·· e seu émulo m-ais · tespeitado, 
sagrou a propria libertacão do Continente·. . 
· Esta data devia ser .commemorada;:eom.o o foi, reÇLlmen
t.e, no Brasil e em toda a America; e, de um modo muito. es
pecial . entre nós, ·agora, -visto como . a festejamos após um 
acto da no~sa diplomacia, da maior signific~ção pa.rn a Ame
rica e parao Mundo - a ·paz de Leticia, deanté da qual ha
via esbarràdo a propria Liga das Nações. Não é de mais 
que nos· ufánêmos deste feito, no qual ·avulta 'a: figura do 
Sr. Afranio dê Mello Franco, de maneira a coUncal'-o em 
relevante destaque entre os maiores homens de Estado com 
que conta a politiéa io.t~rriacional neste momento; 

Devei" dizer, Sr. Presiae"rite, que seria o caso de me fe
licitar a mim mesmo por :Dão ter .podido espender · estas con
siderações na ultima sessão, por isso ·que posso, hoje. ae
creseentar . .aos meus· dp.is discursos. -PX:Oferidos lia solennidade 
de ante-h ontem, r~specth,amente. pelo S'r . ::Embaixador do 
Peru e pelo nosso actual Chance_ller ... 

· O SR. PRESIDENTE -Lembro ao orador que está falan-
do sobre a Acta. · · 

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Falo ' sobre a Act.a, 
sim, Sr. Presidente, e o faço porque não "PUde occupar a 
tribúna . Iià sessão ,passada, . ainda Ql:le insci."ipto; por terem 
sido levantados os nossos trabâlhos. · Faco-.o, ·agora, ero r67 
~tificacão á Acta, por isso que as palavras que profiro, em 
commerno.racão · á data nacional do Perú, . deviam ter sido 
.pronunciadas na sessão de sabbado. . 

Encerrando, entretanto,· as minhas considerações; repi-
to, inclúo no meu discurso, para que constem dos Annae..s. ... 
a..s palayras cheias de sYJllpathia. · do . emiXJ..ente .. Embaixador · 
Jorge Prado e, bem assim, aque_llas do nosso antigo _cQlle:-
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ga.. o Chanceller Macedo Soares, as primeiras que; de- pu
blico,- S. Ex. profere, e que são um grande anhelo de paz 
e de. fraternidade dú Brasil para com todas as nações do. 
mundo e, especialmente, do Continente Americano. - (Muito 
bem; muito bem. ) -

~JSCtJI\SO A QUE SE REPERJ;: O Bl\, DEPUTADO XAVIER DE OLlVEIM 
. . 

Discu:rso de Sr. Embai:zado-r J 01'ge Prado 

"E."temo. Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, Senora!i, 
Senores: . - Honor singular es -para mi asociar a Vossa 
Ex. , Sr. Ministro de Relaciones Exteriores dei Brasil y a 
~vuestros illustres companeros dei gobierno, en la conmemo
cacoón de Ia fiesta de hoy que brilla como una eterna lu
minaria de libertad en la vida de nuestra América; fiesta 
de heróicos recuerdos en la que el Perú evoca, lleno de 
emoeión, . el dia -en que vió flamear su primera ensena de 
riacion soberana en las manos dei gran capitan de los Andes. 

Anhelos de mi patria, siempre presentes en su historia, 
weación e impulso incontrastable del Perú para la frater
nidad continental, quieren que yo ofrezca esta fiesta, en 
nombre de mi gobiei'no, ·a los· representantes · muy illustres 
dei Brasil, hajo el símbolo propicio del glorioso aniver-
sario . . -- . - . . . - . 

I Hermosa y fecunda· la amistad dei Brasil y del Perú 
a traves de Ia inmensa ruta de su destino! Asi han vivido 
sólidament"e unidos· por 'las arterias, de su organismo geo
gráfico, inseparables; vinculados por la tradición de una 
cordialidad estrecha y celosamente concervada y por el 
misul() ideal de ·pai que ba tenido ejemplar culminación en 
memdrable ·acontecim.iento, en el que mi país y sus répre
sentantes en Rio ha.n recebido el aliento del espiritu y del 
genio brasi1eno · y ban disfrutado, profundamente réconooi
do&, de vuestra bospitalidad generosa y magni1ica. 

Si en el curso de su larga existencia hubo entre nues
tre.s dos naeiones la más franca y sincera colaboración, hay 
que reconoeer que hoy se convierte en sólido baluarte para 
la armonia y el equilibrio dei continente. Como tal lo be 
constatado ·en el desempeno de mi cargo, que acepté con la 
conciimcia de la honra y de Ia responsabilidad con que se 
me abrumàba, apreciando siempre en vuestro gobierno su 
firme y leal decisión en el noble propósito de solidariedad 
americana de donde ha de surgir la norma jurídica defini
tiva, que regule la vida internacional, sin · receios ni que;.. 
renas; de todos sus Estados. -

- Quienes hemos nacido en este continante tenemos el 
deber- de · no olvidarnios - de· nuestra histórica bermadad y 
debemos poner a su servicio todo el esfuerzo y todo el sa
erificio de que seamos capaces; porque en ella se encuen
tran no só lo los vínculos de nuestro común pasado, -sino · 
todas ·1as· promesas · del -porvenir '1 todos los -seCTetos de 
nuestro destino. En el momento actual del mundo · ouando 
los címientos s~culares ·crujen y una inquietud creciente 
embarga los espiritus, la América sin tormentas, . eon su ho
rizonte -diafa:no, ilimitado, pletórica de juventud y ·de vida. 
debe más· que nunca pensar en Ia uni6n de sus puêblos -para 
ofrecer a Ia · humanidad en alarma ia visión sugestiva y 
reparadora de um -nuevo regazo de bienestar Y· de futura 
telicidad. · 
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: tevando rui ·copa, senores, .y brindo .por el gobierno det 

13rasil y su ilustl'e jefe, el Excmo. Presidente de la Retm.; 
blica.. Dr. Getulio V-3rgas; DOl' sus eminentes colaborado
res, por aqueUos que en el Ministerio de Relacione~ Exterio
res, Afranio de Mello Franco y Félix Cavalcanti de Lacerda. 
encarnaron en mom<mtos decisivos para · nuestro continente 
el . id.eal .de la. confraternidad americana; por los que en 
er momento actual sera.n siempre propulsores de una traye
ctoria de grandeza para su J)atria; y, particularmente por 
vos Excmo. Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Ma
cedo Soares, que con vuestra alta capaeidad vais a seguir 
prestigiando la gallarda . tradición de vuestra cancillaria, 
maestra · del Derecho de Gentes y amparadora de 'toda -poli
tica encaminada a cimentar la paz entre las naeiones. 

Junto con vosotros brindo, senores, por los EXcmos. · je
fes de las misiones diplomáticas que me bonran con su pre
sencia aqui y por Ias damas que a.port~n una nota de bel
leza y de gracia a este banquete que en su cabal significado 
es una debida expresión de reconocimiento y de amistad del 
Perú hacia el Brasil. ·· 

! Por el Brasil, salud!". 

Discurso do Minist1'o Macedo Soa1'e8 

Quiz a boa fortuna que o primeiro eontaeto officia.l 
o;ue tenho com V. Ex. coincida com esttt da. ia gloríosa da 
bistoria · americana. ·· · 

. Bemdigo esta grata coincidencia. que me veio propor
cionar a satisfacção intima e sincera de manif~star-lbe õe 
viva voz, em occasião memoravel para todo~ os povos do 
Cootinente, os sentimentos de cordial amizade que o Gover
no e o Povo brasileiro votam á nobre Patria de V. Ex! 

Bezpdigo este minuto de confraternização que é para 
mim como um bóm presagio do ambiente de harmonia e 
confianl}a em que terei a fortuna de trabalhar no Itamaraty 
em pr6l do formoso ideal da solidariedade americana. 

· O Continente está vivendo UIÍ1 instante· historico de in.: 
disfarcavel gravidade. Cabe-lhe demonstrar que, em meio 
ás presentes di:íficuldadel':, .ainda merece o cognome de 
Continente da Paz; que aqui, neste recanto do Universo, as 
eompetl~ões àesapparecem, os desentendimentos se dissipam, 
os espíritos se desarmam, e que sempre é possivel congregar 
todas as boas vontades em torno á suprema aspiração da 
Paz. Só assiin poderemos· edificar alguma coisa de gra.nde e 
duradoura. 

Ainda agora, em meio ás vicissitudes -por que está pas
sando o mundo, acabamos de dar ao uni verso o espectaculo 
mai·avilboso de ·quanto póde o espirito de solidariedade 
continental. · 

No exemplo de Leticia temos que nos inspirar para 
solvor todos os nossos di~sentímentos. 

O Governo brasileiro é muito sensível á delicada ho
menagi!!JJI cem que o honrl' 'V. Ex., em nome de seu -paiz, no 
momento em que de coraoão alto podem os Peruanos cele
brar sna gloriOsa fPsta nacional. · Es!õa homAnagem traduz a 
velha e gra~õe e-stima ..:rne sempre uniu o Brasil e o Perú: 

Será p&ra minl titulo de justificado orgulho coltaborar 
de ali!"Um modo na tarefa agradavel d~? oirnentar ·mais ainda 
as relacões do!l nossos dois povos. Cultivarei desve\adamen.:. 
te essa amizade que tauto ~íg1lifica para o Povo brasileiro. 
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Em nome de meu GoYerno, ngradeco a Y. E-x. a bella ce
rimonia eom que nos distingue a sua fidalguia. 
· · · · Levanto a minha taça em hora da Republiea do Perú 
e pela felicidade do ilustre Chefe de Estado,· General Oscar 
Bena,·idcs e· pela de V. Ex." 

Em seguida, é approvada a acta dfl sessão 
antecedente . 

... · o. Sr .. -Presidente ·- Passa-se á leitura do Expediente. 

O Sr. Thomaz Lobo W .Secretario) declara que não he 
expediente a ser lido. 

. O Sr. Presi~ente - Tem a palavra o Sr. Thie~ Perissé, 
primeiro orador_ insc_ripto. 

· O Sr. Thiers Perissé lê o seguinte discurso:- "Sr. Pre
sidente, Srs. Deputados, voltando a esta tribuna, para 
terminar. a~ minhas considerações sobre o assumpto que me 
levou a tomar essa attitude. cumpre-me antes o dever de 
agradecer a generosidade da imPrt>nsa carioca, collocando-me 
aó lado dos defensores do Povo que tanto a applaude e que 
legH.imamente represento. assim como ao Brasil inteiro, por
que ·rui eleito pelos delegados das classes Jiberaes, porta. 
dores de títulos que eis autorizavam a escolha dos seus re-
presentantes. · · 

· Vivendo . no Rio de Janeiro. desde a infancia, aqui ~on
stitui família, e os pouquíssimos bens que possuo devo-os 
âó mais profícuo e honesto trabalho. 
· Na politica, sempre agi ás expensas do meus parcos 
re.cursos, não acceitando qualquer proposta que me ferisse 
a consciencia. Sempre .fui leal. como poderão attestar os 
que me cqnhecem neste como em qualqu~r outro terreno. 

Fazendo pal'le de todas as bancadas que representam os 
EstadQs que constituem a União, julgo-me com o direito d.J 
collocar-me sempre ao lado das Que sensatamente defendem 
as causas justas. 
· Acha-se em fóco a administração do Sr. Pedro El'-
nesto . 

Infecunda, dispersiva, só poderá receber applausos do~ 
que abandonam o interesse .collectivo pelo interesse pessoal. 

O proprio. Sr. Getulio Vargas não con~orda com os des
varios do Sr. .Pedro Ernesto. Recebido por S. Ex. em uma 
audie.ncia que gentilmente me concedeu, no Palacio Guana
bara, mostrou-se surpreso, conforme tive . occasião de dizer 
na ultima ses:::ão realizada nesta Casa, quando lhe manifes
tei o dcsagt'ado <.'om que o Povo recebia a c::eac1io da Policia 
Municipal e o grande augmento de impostos, exagerada
mente maior que o permittido por um dispositivo já appro
vado pela Assembl~a Nacional Constituinte; tão sómente 
para satisfazer mais um capricho politico do principe da 
Prefeitura. 

Por iniciativa do Sr. Pedro Ernesto. realizou-se ha dias 
lima manifestação de solidariedade a S. Ex .• para que ti
vesse oecasião de impo~: com promessas, a que os honrado~ 
servidores da Municipalidade, custasse o que custasse, o 
mantivessem no posto em que se encontra., r0rque a nenhum 
outro s·. Ex. poderia prestar contas dos seus ~sbanjamentos. 
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mentos, mas que se deil:ou levar Pelas labias de máos ·con
selheiros, habituados a não SE'ntirem a desgra~a nlbeia. rl~sde 
que ·passem a ví'\'er á tripa · forra, colloClou~se en.tre doi>; 
abysmos que disputam os seus despojos politi~Jos. 

De um lado, S. Ex. tem o Povo e a imprensa que niío 
quer a Guarda Municipal~ do outro lado, sequiosos se en
contram os que o levaram á ruina, a,mea~audo abandonai-o. 
caso n!o cumpra a sua promessa. 

Triste sítuacão 1. .• E' este o ultimo rmtnd e qualqner 
que seJa a sua estrat.egía, terá de cair em knock-out no ta-
blado da sua ephemera vida politica. . 

o SR. AMARAL PErxoTo - A época é dos boxeadores. 
V, Ex. tem razão .•. 

O SR. THIERS PERISSE' - S. Ex. ainda poderá atte
nuar a estridencia. das cordas do tímpano, abandonando .. já, 
o eãinpo da luta. E, se levar avante tão moostruoso atten
tado, á frente de S. Ex. um novo abysmo se lt>vantará. O! 
proprietarios de immoveis não contribuirão com o impostll 
prediál e serão naturalmente secundados pelo ~ommercio. 1.1 
i:nais sacrificado ainda pela politica de quem niio teve com
petencia para gerir os seus proprios o.egoe-ios, como· tem de
monstrado fartamente a impren~a earioca, até que os pro
prios defensores forcados de S. Ex. lhe apontem a porta de 
sai da da nossa desolada Prefeitura. 

Não é possivel que o Sr. Getulio Vargas queira Inicial' 
a sua vida legal, consentindo que desordens dessa natul'l'za 
se verifiquem na séde de seu governo. Estamos certos "e 
que hoje mesmo S. Ex. mandará ord~s terminantes ao 
Sr. Pedro Ernesto para Que desista do seu intento. 

· Não vim aqui para fazer opposicão a quem quer CfJJS 
~eja, mas clamar por justica, coJT. o mesmo eriterio e ind~~ 
pendencia pauta.dos pela gloriosa imprensa Mrioca, apesar 
da peia que lhe collocam sempre cs· ·mal intencionados no 
gcverno do Paíz. 

Appello, Sr. Presidente. para o elevado espírito de jus~ 
t.iça que sem nre caracterizou Y. .E:s:., reforçado na Presi· 
nencia da Assembléa ~acionai Constituinte. Appe!lo para o 
7eader desta Casa. que. com tamanho brilhw. se houve na 
tarefa de respon.sahilirJat1e que lhe fóra confiada. Appello 
para os Srs. Dr>p n i ··.dos que ;;ouber-am cumprir com galhar
rfia P independencia o sagrado dever que lhes fOra imposta. 
Appello; em summa. para o Chefe do Governo. ~ quem no 
momento cabem ~é!'ins responsabilidades, pa;;a GUe não mais 
seja permittido ao Sr. ·Pedro Ernesto 1evar avante os seus 
c.aprichos. que tãn funciamente tem ferido a população de:;t;t 
Capffal, centro da civilisacão nacional. (Muito bem; muito 
bem. O orador é cumprimenta~o.) 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Xavier de Oli
veira, segundo orador inscript.o. (Pausa.) 

Não está presente. 
4, 

Tem a palavra o immediato inscripto, Sr. Minuano rfe 
Moura. 

O Sr. Hinuano de Moura - Sr. Presidente, Srs. Con
stituintes, inscrevi-me, no Expediente, apenas para trazer 
ao conhecimento ,da .Casa, e .afim de _que ,con,ste dos. nossos -. 
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"Annaes", o parecer do Instituto da Ordem dos Advogados da 
Bahia, que deveria ser aqui vehiculado por um dos meus 
do"is nobres collegas, Srs. J. J. Seabra ou Aloysio de Car
valho Filho, os quaes, ausentes, me deixaram tal incum-
bencia. . · · 

TransmiLLída, em communicacão, pelo Sr. Rogerio Gordi
lho de Faria, Presidente do Instituto da Ordem naquelle 
Estado, refere-se o parecer á posicão em que ficaram os In
terventores, umâ vez promulgada a Constituição Federal. 

Antes de proceder á leitura dessa documento, quero fri
zar que a imprensa do Rio. tão sabida quanto bem ioforma
C.:a, pois chegou ao ponto de divulgar, com graodé anteccde.a
cia, o Ministerio completo do novo Presidente da Republica., 
embora as vozes officiosas e offieiaes nada soubessem a res
J,.eito, affirma que está resoivida, .:manto aos Intervento
res, a demissão e consequente renomeação ·automatica de 
todos elles. 

Ninguem que conheça a Constituição prvmulgada po
derá acreditar em uma noticia dessa natureza, porque, para 
nom·ear interventores, o Presidente da R.epublica precisaria 
tiater naquelle ponto da nova Constituição que regula e de
fine a intel'"Vencão nos Estados. Só em face de tal dispositivo 
poderiam ser nomeados novos interventores para as unidades 
da Federação brasileira . E se isso acontecesse, não seria 
apenas pàra reproduzir no papel o que, de facto, já existe; 
deveria o Poder Executivo, na conformidade do juramento 
aqui prestado, dar conhecimento desse acto á Camara, a qual 
teria, portanto, occasião de se manifestar sobre o caso. 

Essa é, pois, a realidade . .Não será possivel, de fórma 
a:t~ma. cuidar de renomeacão de interventores, porque só 
poderia isso ser feito se o Poder Executivo. em face da Con
stituiÇão promulgada e em pleno vigor, resolvesse intervir 
em todos os Estados da União brasileira: 

Fe1tos estes ligeiros reparos, reporto-ma ao fim unico 
e precípuo que me levou a oocupar a attencã~ de meus no
bres collegas - ler, perante elles, o que pensa sobre o caso 
o Instituto da Ordem dos Advogados da Bahia: 

"Considerando que, proclamada a Constituição 
Federal de i6 do fiuente e empossado o Presidente 
da Republica., entrou esta na phase ·definitiva da sua 
reconstitucionalizacão, pelo Governo Central; 

Considerando que urge se generalizem por todo 
o8 Estados da ·Federação as medidas conducentes a 
eelere normalização de todos OS Bel'"VÍÇOS publiCOS, 
dentro dos principies constitucionaes d&. Republioa; 

Considerando que todos os elementos legaes con
dizentes com os referidos principias devem ser, sem 
e:z:eepcão, ·aproveitados. para que essa grande obra ::ie 
recl nstrucção se complete. brevemente, em t>az oe 
tranquillidade; 

Considerando que o governo executivo deste Es
tado, como os dos _ demais Estaàos da Federt~o. 
pode-se dizer, está acéphalo, ou sem dirigente com
pativel com a ordem constitucional recem-estabele
cida; 

· C-onsiderando que da attrlbutção do Presidente 
da Republica não é nomear governadores ou presiden
tes aos E~tados, porquanto, considerando que, segun
do pr t>screve o art. 52, § 8°, da · Constituição da 
Republioa dos Estados · Vnidoa do BrasU, em caso àe 
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falta do· Presidente da RAPUblie:l, ao que equivale n&CJ 
ha,·er, nos Estados gove1nador ou presidente eleito, 
serão chamados, suecesiv-amente, a exercer o cargll o 
Presidente da Camnrn· dos Deputadas. o do Senado Fe-
deral e o da Côrte Suprema; . 

Considerando Que. correspondeodo a este· dispo
sitivo da Constituieiio Federal, existe na deste Estado, 
mantida pelo art. 4° do decreto n. 19.39&, de ~ 1 de 
novembro de 1930, que instituiu o Governo J:ll·cviso
rio da Republi~a. o art. 45, em virtude do qual, no 'im
pedimP.nto ou falta. do governador, pn:;sará o governo 
do Estado em primeiro logai' ao Presidente do s~na
do, em ::egundo ao da Camara dos Deputados .e em 
terceiro ao do Superior Tri.buoal de Justiça, emqU:an
to durar o impedimentó, ou até que se proceda á nova 
eleicão; · 

Considerando que qualquer medida, mesmo lf;l
gislativa, contraria a esse processo, .a.ttenta contra o 
espírito constitucional: · 

Considerando que o unico dos poderes pelos quaP.s. 
se exercita o governo do Estado, legalmente constitu~ 
do, é o judiciario: · ,. 

€onsiderando que, assim sendo. compete ao Pre~ 
~idcnte do Superior Tribunal de Justica assumir, 

. e~~autoridades proprias, o governe deste Estado; mas. 
. Considerando que nas incertezas do momerlto, 

licito é suppor a necessidade de suggerir semêlnante 
medida por que um instante não se perca de norma~ 
lízar a vida do Estado; . · 

Considerando que. na f;ituacão de mera. expeeta~ 
tiva o Povo se encontra quanto á plenitude e e:tacta 
efficieneia dos seus direitos politícos, a nenhuma 
classe mais do que a dos advogados; por offició co
·nbecedores da lei e seus naturaes. interpr,etea, coin~ 
pete tomar iniciativa dessa suggestão1; , · . 
. • Considerando. que esta espontanea._ inicialiva ju5to 

é qu~ da. referida classe 1;\spere o'Poyo .da ,Bahia.; · .. 
Considerando que, de facto~. tomando-a aqUelia 

classe por· seu 1nstituto, presumível -e necessariamer,~ 
te, corresponde a .uma aspiração e necessidade do 
Povo; 

: Considerando que, assim procedendo, com a 
promptidão adequada a este momento, supre a dili
gencia com o Povo deveria agir. neste caso, . se tão 
possivel fôra um entendimento genuinamente popular 
para esse alto mister.; ainda ·mais, 

r.onsiderando que, assim .procP.dendo, plenamente 
r.onfia que interpreta os sentimentos. e zelos do Povo 

. pela integral autonomia. do Estado, .• que é. demais .1 
mais. um dos princípios eonstitucionae~ da Onião Fa~ 
deral: 

Considerando que, espontanea e automntica. ciPVA 
ser a posse do governo pelo' Presldente do Superior 
Tribunal de Justiça, tâo ~laros são os dispositivos 
r.onstitucionaes supra citalios; · 

Considerando que, de tudo isso bem certo. ~· 
actual Interventor Federal já depoz nas mâús do PrP• 
1.!idente da Republíca. a respectiva interventoria; 

Considerando ai_ndt\ que, em obediencia á Conl'ti-
tllicão Federal e attestando du !Jrompta obrigatorie
aade desta em todo.s os Estados, o Sécretarit? elo Inte• 
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rior dessa interventoria. então na sua interinidade, 
membro do Tribunal de Contas, por incompatibilisado 
pela referida Constituição com o e:s:ercicio do ouLro 
poder, renunciou aguelle cargo de auxiliar do exe
cuiiv~>; 

Considerando que, assim liquida e certa por prin
cipio e por IU!tos pubhcos e notorios desses mandata
l·ios do Governo Provisorio a obrigatoriedade da Cons
stituição e suas consequencias, . nos Estados. preci~a 
esta da Bahia entrar immediatamente e tanto caiba 
nas suas possibitidades. na ordem legal, por amor a 
esta e pelo incondicional" respeito que lhe é devido; 
com tudo, 

Considerando que vem o Paiz de um período re
volucionaria e deste sáe pela eleição do Presidente. 
para as mãos do proprio cidadão qúe chefiou o go
verno discricionario ~ já agora, assim legitimada a 
funcção de Presidente da Republica. em perfeita har
monia com este e devendo ouvil-o a res·peito, just.o é 
para elle previamente appellar, afim de que, por seu 
intermedio e plenam~nte seguros de seu assentimento. 
tenha este passo da vida do Estado o necessario cunho 
de iegatidade e geral approvacão, prot)õem que o In
stituto, por seu Presidente. telegrapbe ao Sr. Presi
dente da Republica, solicitando-lhe providencias afim 
de que assuma o poder. executivo deste Estado o se~ 
nbor Presidente do Superior Tribunal de Justiça. 

Bnhia, 21 de Julho de i 934. - UlJaldiTUJ Gontaga, 
Relator. -Jorge Gama Abreu. -Ernesto de Sá. -
Fernando M. de Góes . - Wenceslau GaJ}.o. - Fran
cisco Prisco Paraizo. - W. Montenegro de Oliveira. 
-Jayme Baleeiro . - lnnocencio M. Góes Calmon. 
- Gilberto Valente. - Rogerio de Faria. - Paulo 
Almeida. - Javme Junqueira Avres. Le011cio 
Gomes de Azevedo." Queira V. Ex. aeceitar do In
stituto da Ordem dos Advogados da Bahia e meu;s p~s
soalmente protestos de alta consideração e votos pela 
prosperidade do governo de V. Ex. - Rogeri-O . Gor
dilho ·de Faria, Presidente ... 

Era essa, Sr. Presidente. a notificação que tinha a tra~ 
zer á Casa. Parte do nobre Instituto da Ordem dos Advo~ 
gados da Bahia, que prescinde de qualquer elogio, quer pel:1 
classe que representa, quer pelo brilho, intelligencia e ''alor 
intellectual dos -seus membros. 

Reproduzindo, da tribuna, o que aqui já foi trazido ao 
conhecimento dos Srs. Deputados pelo nobre companheiro, 
illustre representante do · Districto Federal, ·Sr. lf~ndque 
Dodswortb, quanto a outro parecer, tambem da Or::!ero do 
Conselho dos Advogados do Brasil, quero deixar hem paten
te qUe, diante da Constituicão em pleno vigor - não ba du;.. 
·vida alguma - não podem os Interventores continuar nos 
cargos que exercem e a substituieão dos mesmos est~ ·per
feitamente definida pela Carta àfagna promulgada, a qual o 
Governo da Jtepublica prometteu cumprir em todo o sen
tido . E assim, nós, os Representantes da · Na<;.ão Brasileira, 
esperamos, simplesmente, que a lei seja cumprida. (.Muito 
bem; muito bem.) · 

·O· Sr. Presidente - Não ha mais oradore~ inscriptos. Se 
nenhum do.s Srs. Deputados quizer usar da palavra. ; . 
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O Sr. -Adolpho Bergamini -Peco a palavra~ 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado. 

O Sr. Adolpho Bergamini requer e obtém permissão para 
falar da bancatia. 

O . Sr. Adolpho l3ergamini - Sr. Presidente, considero 
profundamente ínjuridica a prorogracáo do mandato dos 
Srs. Representantes :da Nação, que receberam do eleitorado 
brasileiro, a 3 de Maio de 1933, outorga determinada para 
realizar estríctamente quanto se continha no tlecrelo con •. 
vocatorio do eleitorado. . 

Essa opinião foi brilhantemente defendida no seio da 
Assembléa Nacional Constituinte, por figuras do mais alto 
relevo intellectual, entre as Quaes peco venia )Jara cHar os 
ncmes de Fernando Magalhães, Levi Carneiro e Ma.mici() 
Cardoso; e lá. i'órã, humilde mas sinceramente, " oraJor QtH' 
ora occupa a Lribuna, utiUzando-se dos m~ioo ao seu alcanr.e 
perante o Tribunal ~ur>erior de Justiça El!litora1 e nas co
lnmnas da imprensa, formulou tambem seu protesto. funda
mentando-o com os argumentos de que dispunha . 

.Não quero, Sr. Presidente, reabrir o debate ts avado ... 
O Sn. 1\iiNUA."'o PE Mot:RA - Que aliás não ·~;eria favo-

ravel â these de V. ~:I.. . . . . · 

O SR. A.DOLPHO BERGAMINI - ••• na occas-lão uP-
portuna por espirítos de escól. . 

Desejo apenas esclarecer á Nação os motivos por que, 
vencido no ponto de vista que sustentara, aqui me enco=:~lro 
representapdo o Partido a que tenho a honra ~e perLeneer, 
qual o Partido Democralico Economista. 
. Creou-se, contra a nossa opinião ou a despeito della, 
.uma situação de facto. 

O SR. DEMETRio XAVIER - Situacão de 4ireito. 
O SR. ADOLPHO.BERGAMINI- A Assembléa em boa 

hora não se converteu, ccimo se desejava, em Poder Legis
.lativo ordinario permanente, mas apenas proseguiu nos· seus 
.trabalhos como Camara dos Deputados, a curto pr<~.Za; e 
nessa conjunctura, aos partidos que têm actuação ind~pen
rente, que carecem de manter-se na estacada, na defesa dos 
prinoipios inscriptos nos respectivos programmas, convinha, 
se não lhe acudia o dever, nao retirar do campo de combate 
as sentinenas de que dispuzessem. 

Quanto a mim, Sr. Presidente, impoz a agremia.cão par
tidaria, de .que sou humilimo soldado, que para aqui ·viesse 
cumprir meu dever. E aquelles que me conhecem - e não 
.sao poucos - sabem que jamais fiz da tri~uri.a parlamentar 
mera ornamentação. de cartão de visita, ma.s sempre a trans~ 
formei num posto de lutas. de pelejas -constantes, numa bar.,. 
ricada onde os meus concidadãos me encontrarão se.mpre 
para defender as suas aspíracões e direitos ••• 

O SR. MINUANo DE MoVRA - Outra não é a escola. do 
Partido -Líllertador ·do Rio Grande do Sul." · 

O SR. ADOLPHO BERGAl\HNI _:: ... e àest'arte acudir 
ás determinações do meu Partido· cumpt•lndo, :assim~ o. meu 
qever. .. 
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Comecare.i, Sr. Presíden t.e. po_r indagar dos nobres cal
legas q\le me. ouvem - e que são os mesmos. que fizeram 

. ·parte da Assembléa Nacional Constituinte, na qual .não tive 
assento - começarei po~ indagar desses nobres collegas o 
que fizeram do Districto Federal. 

Aqui tenho um exemplar da Constituição promu1gula 
a 16 de julho; nella encontro dois dispositivos que se cbo~ 
oam. O que tem o n. 15, d~spõe : 

"O Districto Federal será adminístràdo por um 
Prefeito, de nomeacão do Presidente da Republica, 
com a approvacão do Senado Federal, e demissível 
ad nutum, cabendo as funcções deliberativas a uma. 
Camara Municipal eleetiva." 

O outro encontra-se no art. 4°, paragrapho unico, das 
Disposições Transitarias, que assim reza: 

"O actual Districto Federal será administrado por 
um Prefeito, cabendo as funecões legislativas a nma 
Camara Municipal, ambos eleitos por suffragto dire
eto, .sem prejuízo da represenl.ação profissional, na 
fórma que fôr establecida pelo Poder Legislntivo Fe
deral na Lei Org:mica. Estendem-se-lhe, no que lhe 
forem ap'J>licaveis, as disposições do art . 1.2. A pri
meira eleitão para Prefeito será fei~a pela Camara 
~unicipal (>ID escrutínio secreto . " 

o s~: MINU ..... NO DE MOUM - 1.'exlos completamente di
vel'SOS. 

O Slt. ADOL:PliO BER~AMINI- Essas duas dJsposi~ões 
collidem evidentemente, e, diante disso, pergunto: qual del
las -deve preva!eeer, e como devem ser harmonizados os de
mais dispositivos constitucionaes attinentes ao Districtc Fe
deral? 

O Srt. DANIEL Dl'l CMvALHo ...:... Não é V. Ex. quem pri
moiro aponta essa antinomia.. Na occasíão opporluna creio 
que outros Deputados o fizeram; eu, pelo menos, apresentei 
emenda procurando sanar a antinomia, que é flagrante. 

O SR. ADOLPRO BERGAMINI- Recordo-me bem, pois 
acompanhei pela leitura dos jornaes a accão brilhante, 
energjca e independente ·de varios Srs. Oeputaaos. Mas, na 
primeira plana, Sr. Presidente, colloco, como preito de jus
tü,;a, com9 homenagem ao seu valor. o prezado collega. e 
velhQ amigo. Sr. D;uüel Serapião de Cal'valha.: 

O Sa. A.MAJw.. PEIXOTO - V . Ex. dá · licença· para um 
aparte 'l N~ !)isposições Transitarias ba outro artigo que 
tl·ata éla mudança da Capital Federal. Evidentemente esse 
artigo vem esclai"ecer o assumPto. porquanto o primeiro ar
tigo que diz que o Prefeito ·será. de nomeação do Presiden~e 
da Republiea, se refere ao Distrieto F ederal de maneira ge
ral. Estab~!ecida esta · distinccão nas Disposi<(ões. l~ransito
rias, o Par-tido Autonomista pleiteou um~ excepcão para a 
Capitat da Republica, pa.ra ú Districto .F'ederal; uma v~z que, 
de f1il;~uro, terá; ~ ser fei4 a mudanca da Capital da Repu
blica, emquanto ella não f()r fe1ta, o actual Districto Fe
·cteral terá. ~ta. autonomia, politica, eom o Prcfe1to. cleitú C• 
com Camara· deliberativa. · 

C. D. - iO 
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- · . O SF&: MlNUANo DE MotnLA .-:.: Não:apoíado:A-'ihtei-pre, 
tação é justamente contraria; depois da ·mudanç<!. é qué' terá 
-autonomia. · · .. ' -

0 SR.. AMAR'.U. PEIXOTO - Faria pessimo juizo Ôh A.s
sembléa Constituinte se fosse essa· a ínterpretaQão: ... .. 

O SR. ADOLPOO BERGA~ÚNI - Sr .. Presi,dentc:. ouvi 
com a atten(;ão que dispenso a todos os. ineus c·o!legas, o 
longo aparte do nobre representante do Partido' Auton'orilista, 
eom o qual, aliás, eu já contava, de vez qu~ foi a e:xplícacão 
·que aquelles da sua grei procuraram dar, . . · 

o SR. AMARAL J'EL"(O'l'(J . - Perdão: v~ .Ex. se engana; 
a e.xplicac.ão é da Asserobléa N acionai Constituinte~ ~ 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI ·:._ ••• em. ênti'êvista e 
declarações á imprensa e segundo as quaes nós teremos, na 
Constituição da Republica, dois Districtos Federaes: " áctual 
e o futuro. ·· · 

O SR. AM..o\RAL PEIXOTO· - Um. . é . transi~orio. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI- A situa.cão do: Distri
clo Federal aetual está, portanto, 'regulada.· cónsoante essa 
hermeneutica, pelas Disposicões Transitarias da Cohstitui-
ção. Não é iso ? • · 

O Sa. AliiAR...U. PEixoTo - Perfeitamente. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI - E quando a Consti

·tui'Qão, nas suas clausulas de caracter pel'Illanente;' trata do 
Districto Federal, não allude ao Districto Federal actual, 
.mas sim, ao futuro. • · ·.. : · 

O SR. AMARAL PErxo1'o - Após á mudanca. 
O Sa. T:s:rERS PERYssE' -Daqui a cem am1os ..• 
O SR. ADOLPHO BERGAMiNI - Não; inda·~: ~· tempo. 

·quero apenas estabelecer um methodo, segundo· o qual m~ 
seja. possível interpretar a Constituição da Republica e sa
ber qual é a situação do Districto em face desse m.ethodo. 

Sr. Presidente, a confirmacão das noticias que· eu tinha 
.lá fóra, pela leitura dos .iorna.es, é profundamente· desola
dora. O Distl'ícto terá sido maltratado, humilhado, reduzido, 
como vou demonstrar. Se o Districto Federal ac.tual tem 
a sua. situação regulada pelas Disposicões Trnnsi~or-ias 'la 
Constituição .•.• 

O SR. AMARAL PmxÓTo - Nem podia deixar de ser 
'.assim; é. um Districto Federal transitaria. 

O SR.· ADOLPHO BERGAMINI- ~ •·• concluiremos q.ue 
o Disiricto Federal perde a sua 'represe'nt.àçâo na Camar':). 
.dos Deputados. 
· · O SR. AMARAL PEixoTo- NiiÓ é possivel. V. Ex. ha dtl 
convir na excepção â regra. · 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI' ..:__ Desafjo o meu noprr~ 
·apartcante ·a mostrar um dispositiyo, uma referencia, .uma 
linha, que autorize, co~oante. as, Disposícões Transit.oria!õ, ~ 
·representação· federal do actual Distri.ctQ na C:amara dos 
·Deputadqs. 
· · o ·sit. A.M.uw. PEtxóTo :._ As. ·Disposições Transitarias 

.estabelecem excepção. O que não estivel,' comprehendido 11a 
cexcepção, ·é logico, será regulado pelo · tex.to ci:ms~ituciçinal 
na parte gerai. · · · · · · · · · . .. . . .. ' .,. , . 
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O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Sr . P!esiden~. em
baraça-se o aparteante .•. 

O SR. AMARAL PerxoTo- Não me posso embaraçar, poi"
que estou com a razão. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - ••• Porque não en
contra, nas Disposições l'ransitorias, uma unica paiavra que 
·possa basear, que P<lSSa cimentar a presença de represen
tantes do Districto na Camara dos Deputados. 

O SR. AMARAL PEIXOTo - A excepção das Disposições 
Transitarias é ; apenas. relativa á eleieão do Prefeito; não 
havendo a eleição, o asumpto será regulado pelo art . 1.5 • 

. O SR. ADOLPHO BERG.ÁMINI- Perdão; afíirmei bem, 
com o apoio do aparteante, que o methodo, segundo o qual 
teremos de intei"pretar a Constituição, no que concerne á 
situação do· Districto, s~ria esse: quando a Constituição tra
ta, no seu corpo, na sua contextura., nas Disposições de ca
racter permanente . •. 

O SR. CUNHA MELLo - Na parte que trata da Organiza
ção Federal. 

O SR. ADOLPHO BERGAI\HNI - ... na "Organização 
l<'ederal", quando ahi se refere ao Districto, é o Districto Fe
deral futurc, o actual·tem a sua situacão regulada pelas Dis
posicões Transitarias. Isto ficou assentado .• . 

O Sa. AMARAL PEixoTo - Apenas quanto á. nomeação do 
Prefeito. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Dest'arte teríamos que 
ir ás ultimas con.--equencias, e estou demonstrando que estas 
consequencias seriam vexaloria.s para o Dislricto. 

Sr. Presidente, . a antinomia entre os dois dispositivos 
é gritante, é clal'a . Não h a possibilidade de seguir o rne
thodo que inventaram para mascarar o fracasso .•. 

0 SR. AMARAL PEIXOTO - Methodo auprovacto por toda a 
.Assembléa, ~.poiado pelos seus vultos mais eminentes. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI- •.. em une incidiram: 
não ha meio de se poder orientar o estudo da questão, se
gundo o methodo inventado por aquelles que se dizem de· 
rensores da autonomia do Districto .l<'ederal. 

O SR.. AMARAL PEIXOTO - A accusação não nos altinge; 
attingiria a Assembléa, com o sophisma que V. Ex .. está 
fazendo. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Não estou sofJs
mando . 

Sr. PI"esidente, as Disposições Transitarias dizem ull 
artigo 3°, § :1°: 

"O numero de representantes do povo na Camara 
dos Deputados, Da primeira legíslat:ura, :oerá _de . clill 
pol' 1õ0 mil habitantes, até o ma.'Omo . de v!nte, e, 
deste limite para cima, de um por 250 mtl habttantes, 
observado o disposw no art .. 180; o de membl'os das 
Assembléas Constituintes dos Estádos, igual no dos 
antigos Deputados estaduaes, eleitos r.•or suff1·a~io 

· unh:ersal, igual e directo, e pelo systema prop~rclo
nal; o dos Vereadores (aqui vem ~ma refet·P.n~ta 9:0 
Districto Federal actual) da primeir a Camar(l Mun~
cipal do actual Districto Federal, o mesmo elos a.nh
go5 Intendentes;" 
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No § 3~ desse mesmo artigo, se diz : 

"No mesmo prazo deste artigo, · 'lerão rl'alízadas 
as eleições para a Camara Municipal do Distrícto 
Federal, que elegerá o Prefeito e os representantes 
no Sen:~-~u Fed_erat. .. 

Assim, Sr. Presidente, encontramos nas Disposições 
Transitarias uma clausula que permitte a eleiÇão d 11s re
presentantes no Sen&.do . Mas, até aqui, nada sP. noil depara 
que autorize a representação do actual Distril:to Fed~ral na 
Caman dos Deputados. 

O Sa. AMARAL PEIXOTO - Por desuecessario; ~e tia uma 
redundancia. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI _:_ No art. 4°, lê-se: 

.. gerá transfe.rida a Capital da União para l1ID 
ponto central do Brasil, etc . " '"Effectnado. esta trans
i:~eTencia, o actual Districlo Federal pa$s!lrá a cons
tituir um Estado . " 

E' desse art. 4: o paragrapho unico que ha pouco ll e 
que estabel~ce que o actual Vistricto ·Federal será 3.dminis
trado por um Prefeito eleito por suífragio directo, exce~ 
ptuaàa a primeira eleição, que será por fórma indirecta, 
pela Camara Municipal. 

E, sobre o Districto Federal, Sr. Presidente. nat:- Dis
posi~es Trans1tcrias apenas encontro ~m outro artigo, qual 
o de nl 7: _ 

· "0 mandato do representante menos votado rto 
Distl'icto Federal e de cada Estado no Sen9do Federal 
terminará com a primeira 1egislalura . Em caso de 
votação igual, o orgão eleitor escolherá, por · sorteio, 
aauclte cujo mandato · terminará com a primeira 1 ~:~
gislatura . " 

Nada mais existe acerca do actual Dist.rieto FEtdet'al . 
o s~. A.'M:AML PEl-,tOTO - Nesse artigo, já está íncluida 

a representação do Districto Federal na Camara dos Depu
tados . 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Não esta; allude-se, 
apenas, ao Senado. Venha V. Ex: . á tribuna demonstrar o 
contrario. 

O SB. AMARAL PEIXOTO- Para V. Ex:., o DisLricto não 
terá representantes na Cama:ra dos Deputados!. .• 

O SR. ADOLPHO BERGAMINl - Chega-se a este ab
surdo. Consoante o metbodo que V. Ex . preconiza, o resul
tado é esse . 

Sr. Presidente, nas "Disposicões Transitorias", como 
disse. nada. mais encontram_os acerca do Districto Federal. 
E' só mente isso . E aquelles que quizerem dar autonomia ao 
Distdcl(} o que propugnam esse systema de interpretação, 
fascinados P.ela eleição do Prefeito, esqueceram · até os re
cursos in.dispensaveis a essa me_sma autorio~ia ; mais do que 
isso, á vida da Capital, porque não ha, nas "Disposições 
Trans~toriàs", texto a1gum provendo os recursos, os meios 
de vida do Distrieto Federal . Os recursos, os. meio~ de vida 
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são dados ~o art. 15, in fine, mas, consoante o methodo de 
mterpretacao dos senhores Del)utados, soi disant8 autono
mistas, ahi a !'eferencia não é ao Distl'icto Federal actual. 
mas ao futuro. 

Nessa conformidade, declarou o referido artigo: 

"As fontes de receita do Districto Federal são as 
mesmas que ~ompetem aos Estados e Municipios, ca
bendo--lhes todas as despesas de caracter Jo~al.,. 

Si esse dispositivo é pertinente ao futuro Distrieto Ftl
deral, e o actual tem sua situacão regulada pelas .. Disposi
ções Transitarias", concluiremos que nem recursos de vida 
reservaram para a actual Capital da Republica. 

O Sa. AMARAL PEixoTo - Mesmo sem poder concordar 
com a orientação que V. Ex. está se11;11indo, •• 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI- V. Ex. não sabe qual 
a orientação que vou seguir ... 

0 SR. AMARAL PEIXOTO - . . . perguntare i a V. Ex. por 
que os representantes do seu Partido, que tiveram assento 

.p.a Assembléa l'iacional Cqnstituinte, não cogitaram do as
sumpto. 

O S~. ADOLPHO BERGAMINI - Cogitaram e cogita
ram mUlto bem. Quizeram que a situacão ficasse pP.rfeita
mente esclarecida no corpo de clausulas permanentes da 
Constituição. Desejaram o dispositivo onde elle cabia, mas 
não o obtiveram pelas manobras subterraneas da politi
~agem. 

O Sa. AMARAL PEixoTo -Dentro da Assembléa Consti
tuinte não houve manobras subterraneas. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI- Houve. A Assemhléà 
foi igual a todos os Congressos que tivemos na Republica 
chamada velha, como no regime imperial, 

O SR.. AMARAL PEixoTo - Na Assembléa Constituinte 
não houve governistas nem opposicionistas. 

O SR. ADOI.PHO BERGAMINI - Como não, se a As
sembléa se submetteu a um Regimento Interno imposto 
pelos poderes discrioionarios? A dictadura entl'ou aqui den
tro com o Regimento; declarou quantos minutos o Deputado 
eleito pelo poYo podia falar; lmpoz como leader um mem
bro do Governo que não tinha recebido suffragio directo. 
outorga da Nai;ão. Entrou na Assembléa e fez mais: foi no 
Regimento Interno que deu. como uma mercê aos represen
tantes do Pov1>, as imunidades parlament;tres; foi no Re
gimento Interno que distribuiu o subsldio, para que os 
Deputados ficassem aguilhoados a essa concessão vexato
ria e não pudessem repellir o Regimento, porque repellido 
este, teriam afastado de si as imunidades que não possuíam, 
que não poriiam . vir do Dict.arlor. pois que eram inherentes 
á propria soberania; eram uma consequencia da eleicãn! 

O SR. ABELARDO MARINHÓ- Um dos primeiros actos dà 
Constituinte foi a reform<t do Regimento, feito com toda li
berdade e auto·nomia. 

ó SR. Abou>Iio BERGAMiNi - A Assembléa sub
metteu-se, infelizmente, de maneira triste, de· maneira do
lorosa·. Felizmente a sua 'dignidade e independencia foram 
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defendidas, por algumas vozes que tinham podido ingressar 
aqui, fóra dos corrilhos govemanmentaes! 

O sa: MtNUANo DE MouRA- Entre as quaes as do Par~ 
tido Libertador. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Graças a algumas 
vozes que para aqui puderam trazer independeneia com
pleta. foi que a dignidade da Assembléa Nacional Consti
tuinte ficou o coberto, ficou resalvada.. 

O SR. AMARAL PEIXoTO - A Assembléa. que negou ao 
Governo a faculdade de decretos-lei, não podia se submetter 
a esse mesmo Governo. 

0 SR. GASPAR SALDANHA - 0 orador é o portador da 
dignidade dos representantes da Nação? 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Disse bem que houve 
vozes indepedentes, aqui dentro... · 

O SR. ABELARDO MARINHO - Não houve apenas vozes. 
Emendas apresentadas pela Commissão encarregada da re
forma foram postas abaixo pelo plenario. V. Ex. está sendo 
profundamente injusto. 

O SR. ADOLPHO BERGAM!lfl - Sr. Presidente, . res
pondo áquelle cavalheiro, cujo nome não conhe~o .•. 

O SR. GASPAR SALDANHA - Cavalheiro, não. Sou um 
Deputado como V. Ex. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Pois não é um ca-
valheiro ?I • 

0 SR. GASP.Al\ SALDANHA - Os Deputados não devem 
ser assim tratados .•• 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Não sei o nome 
de V. Ex. · 

O Sn. GASPAR SALDANHA- V. Ex. mostra que não·co
nhece o regulamento desta Casa. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Não eonheco, real
mente, porque estou chegando agora, mas sei que nã.o se 
chama Regulamento, e, sim, Regimento .•. 

O SR. GASPAR SALDANHA - Abra o diccionario e veja 
que é a mesma causa: são palavras synonimas. V. Ex. está 
muito sabido. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI ___; Diz o nobre apar-
teante, Sr. Deputado ... -Como se chama? .. ; 

O Sa. CARLos REIS - Gaspar Saldanha. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI- ... Gaspar Saldanha ... 
O SR. GAaPAA SALDANHA - Sr. Deputado. Não precisa 

declinar o nome ." 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI- Tambem serve ... 
. . . que não se fazia mist~ viesse eu á Camara doe 

Deputados para defender a dignidade da Assembléa Nacio
nal Constituinte. 

0 SR. MlN1JANO DE MoURA - Aliás, V. ·Ex: não .está 
dizendo c ousa nova., mas apenas repetindo o que já. aqui de-
clarei. · · · · 

O SR.. PR.ESTOENTE - Lembro ao nobre· orador que ·e~tâ 
quasí finda a hora destinllda ao expediente. · 
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. _ 9:. ·~R.· 4J)OLr~o BERGAM~NI '-'-. Sr.. Presidente, já 
. affzrme1 que algumas vozes se fizeram ouvir . aqui. o que 
posso agora dec~arar a V. Ex . , como aos Srs . Depu lados 
que não me .conhecem - e só a estes Pl"eciso fazer tal de
claraçã,o, porque a Nação .inteira sabe que não sou um 
anonymo, nem um invertebrado - • • • . . 

·o Sa. AMARAL PEo:oTo - O mesmo juizo a Nação faz 
dos Srs·. ·Constituintes . · 
· O SR. ADOLPHO BERGAMINI - . . . o que preciso re
l)etir, pal'a a.quelles que fingem ignorar o facto, ~ que, se eu 
aqui estivesse, teria protestado; teria formado no grupo da.-. 
quell~s que souberam elevar bem alto os fôros de indepen
dencia do eleitorado brasileiro e que aqui puderam erguer 
a sua vóz de maneira a que,_ ao menos para o futuro, quando 
se tenha de escrever esse período da bistoria política nacio
nal. · hàja uns quantos nomes que se elevem até as aspi~ 
rações da Nação, aspirações, Sr. Presidente, consubstancia
das na campanha da Alliança Liberal, que V. Ex. conhece, 
porque a presidiu . Fui soldado dessa cruzada ; prometLemos 
ã NJlcão dias melhores de liberdade e de justjça, mas, in
felizmente, o descorcoamento resultante da conducta dubia, 
irregi.llar e impatriotica daqueles que assaltaram o poder 
fez com que. hoje, n:.1 alma brasileira, haja urça tristeza 
profunda·- pelos sacrifieios incruentos que impuzernos a 
Nação. (Muito bem; muito bem. Palmas.) 

O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao El:
pediente. 

. 6 

Vai;.;.se 'Passar á ordem do din. '(Pa•ua. ; 

Comparecem mais os Srs. : 

Mario Caiado, Cunha Mell.Q, Leandro Pinheiro, Hugo Na
poleão, Pires Gayoso, Waldemar Falcão, Leão Sampaio, F i
gueir~o Roddgues, Silva Leal, Ferl'eira de Souza, Herectiano 
Ze.mtide, Barreto Campello, Arruí:Ui. Falcão,. Luiz Cedro, Ar
rialdo Ba.Stos, Alde Sàmpaio, Osoi'io Borba, · Augusto Leite, Clemente' Mariani, ·.· Arlind() Leóni, Medeiros Netto, Gileno 
Amado, Moiarl Lago, Nilo de Alvarene'"à. ·:aaul Fernandes, 
Ali pio Costallat Gwyer de . Azevedo, Fabio Sodré, Cardoso de 
Mello, Francisco Marconde·s, Gabriel" Passos, Simão da Cunha, 
Belmiro de l\ledeiros, Jacques Montandon. José. Cbistiano, 
Moraes Andrade, Cincinato Braga, Generoso Portce, Alfredo 
Pacheco, Plínio Tourinho, Lacerda Pinto, Idatio ·Sardemberg, 
Adolpbo Konder,. Simões Lopes, .Carlos Maximiliano, .Raul 
Bittencout, Gàspar Saldanha. A.cyl" Medeiros, E'erreira Netto, 
Vascu. de Toledo, Martins e Silva, Mario Manhães, Waltel' 
Gosling, .Augusto Corsino, . .João Pinheiro, Alexandre Siciliano, 
Euv~Hqo. Lodi, Teixeira Leite, Olivt:iira Pa~~os, David Meinick. 
Abelar9ó .M:ii-inbo, Moraes J?a:~va ·. (52) . 

·: Pei~arat:h de comparecer os Srs.: . . 

Fernandes Ta,.·'era, Alvaro Maia~ Luiz. Tirelli, Alfredo da 
Matt.a, Abel Chermont, Magalhães de Almeida, José Borba. 
Jeovah: Motta, Martins Veras, Ferreira de Souza; Odon Be
zerra, Irenêo Joffily, João· Alberto, Souto Filho, Solano da 
Cunha; Mado . Domingues, Arruçla · Camara, Izidro Vascon~el
los, Sampaio Costa, Antonio Moohado, Leandro · Maciel, Rodri..-
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gues Doria, Deodato !\laia, 1. ·I. Seabra, Prisco Pataiso, Ma
galhães Netto, Alfredo ·Mascarenhas, Leoncio Galrão, Attila 
."ünaral, Manoel Novaes, Negreiros Falcão, ·Aloysio Filho, 
Paulo . Filho, Arnold Silva, Lauro Passos, Lauro. $antos, Ruy 
Santiago, Pereira Carneiro, Cezar Tinoco, Soares Filho, Bias 
Fortes, Mello Franco, Ribeiro Junqueira, J'ósé Braz, Adelio 
Maciel,. Martins Soares, Augusto Víegas, Delphím Moreira, 
José Alkmim, João Penído, João Beraldo, Furtado de Menezes, 

. ChrisUano Machado, Polyearpo Viotti, Levindo Coelho, Wal
domiro Magalhães, Licurgo Leite, Celso Machado, Campos do 
Amaral, Bueno Brandão, Carneiro de Rezende, João Alves, 
P línio Corrêa de Oliveira, Alcantarn Machado, . Theotonío 
l\lonleíro de Barros, José Carlos, Rodrigues Alves, Barros 
Penteado, Almeida Camargo, Mario Whately, Vergueiro Cesar, 
Guaracy Silveira, Hypolito do Rego, Zoroastro Gouvêa, José· 
Ulpíano, Carlota de Queiroz, Abreu Sodré, Lacerda Werneck, 
Antonio Covello, Cardoso d~ Mello Netto, Mo1·acs Leme, Hen
rique, Bayma, Sampaio Vida!, José Honorato, Domingos Vel
lasco, Franci~o Villanova, Mauricio Cardoso, Annes Dias, 
Adroaldo Costa, Cunha Vasconcellos, Gilbert Gabeira, . }.r
mando La.ydncr, Edwald Pos!lolo, Eugenio Montero de 
Barro;;, Milton Carvalho, Roracio Lafer. Pacheco e Silva, 
Rocha Faria, Gastão de Brito, Roberto Simonsen, Pinheiro 
Lima (99) • 

. O Sr . President& - A lista de presen~-a accusa v compa
recimento de 152 Srs. Deputados. 

Peco aos Srs. Deputados que oecupem seus logat•e&. 

Vae-se proceder á votação da materia constante· da 

ORDEM DO DIA 

. 7 
Votação do requerimento n. 3, tle i934, do 

Sr . 1ienrique Dodswortfl, e. outro, sobre a situa
ção da Prefeitura do Districto Federal i)emnte o 
Banco do Brasil . (Discuisão unica.) 

o Sr. Presidente - Em vota,cão o requerimento. 

O Sr. Am.JU.ai P~ú:oto - 'Sr . Presidente, p'eço a palavra, 
p ela ordem. 

o Sr. Presidente - Tem · a palavra, pela ordem, o nobre 
:Deputado. 

o Sr. Amaral Peixoto IP.ela ordem). ·;_ Sr. Presidente, 
'h<lntem tive occasião de re~lamat a nii.o inolusão de um 
requerimento de minha auto~la pedindo informa·çõ-es ao 
Interventor no Dislr icw Federal sol:!re a .si tuação fi.nii-D.c~ira 
da Prefeitura. O Sr. Presidente prometli~u tomar providen
cias, declarando ·que hoj_e seria incluído ·Dil' ordem do . . pia 'O 
meu requerimento. · . . · 

Como taÍ, rião verifico no .orgão official, por jii!gar que 
meu re-querimento· se hmha extraviado envio a V. Ex . . novo 
requerimento. afim de que possá. s er ineluido na··ôtdem do 
dia de amanhã . · · . · · .· . , ' :., :.:·' 
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O Sr. Presidente - Já estava deliberada a inclusão do 
requerimento do nobre Deputado na Ordem do dia de ama
nhã, ficando, portanto, satisfeito o desejo que S. Ex. 
acaba de revelar da bancada . 

Em seguida, é approvado o requerimenLo 
n. 3, de 1934 . 

8 

Votação do requerimento n. 4, de 1934, da 
Sr. Henrique Dodsworth, sobre matriculo. na Es
cola de lntendencia do Exercito do ex-alumno da 
Escola Militar, Luiz Canturio Dia& Medronho . 
(Discussão unica.) 

O Sr. Presidente ....:. Em votação o requerimento. 

O Sr. Hugo Napoleão- Peço a palavra. 

O Sr. Presidente -Tem a palavra o nobre Deputado . 

O Sr. Hugo Napoleão (•) (Pela o,rdem) - Sr. Presi
dente, pedi a palavra para, em poucos momentos, fazer uma 

·. declaracão. 
Não estive presente á Camara na sessã<> de hontem, á 

hora em que foi discutido e approvado um requerimento 
para inserção, na acta dos nossos trabalhos, de um voto de 
pezar pelo fallecimento do íllustrado desembargador Antonio 
Costa, Presidente do Tribunal de Justiça do Piauhy. 

Por isso, por não ter estado presente, é que o venho de
clarar a V. Ex., Sr. Presidente, e á Camara, pedindo fiqutJ 
consignada na acta de hoje, minha inteira, absoluta solida
riedade a esse voto da Casa, que traduz uma justa e me
recida homenagem a um magistrado digno, intelligente e 
culto. 

Era o que eu tinha a di1:er. (Muito bem; muito bem.) 

Em seguida, é approvado o requerimento n. -i, 
de :1.934. 

O Sr . Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou le
vantar a sessão, designando para amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão unica do requerimento n . 5, de 1934., do 
Sr. Amaral Peixoto, pedindo ioformacões ao Sr. Interventor 
Federal, a respeito da situação financeira da Prefeitura do 
Districto Federal. 

Levanta-se a sessão ás 15 horas· e i 7 mi
nutos. 
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9 

ACTA DA 8.3 REUNUO, EM 30 DE JULHO DE i934 

Á!E 10 horas. o Sr. · Ascanio Tubino, Vice-Presidente. na 
ausencia do Presidente, declarou abertos o!! trabalhos da 
Commissão de Reforma do Regimento. Compa!'eceram os 
Srs. Clemente Marianni, Henrique Dodsworth e Moraes An
drade . 

O. Sr. Clemente Mariani relatou a parte relativa ao com
parecimento dos Ministros, apresentando a seguinte re
daccão: 

Art. A convocação de um Ministro de Estado. resol-
vida pela. Camara ou por uma de suas Commissões, será 
communicada ao convocado po!' officio do i 0 Secretario da 
Camara, dizendo-se-lhe precisamente o assumpto das infol'
macões pretendidas e pedindo-se ao Ministro a escolha. den
tro de prazo razoavel e das horas da sessão, do momento 
em que deverá comparecer para prestai-as e a indicação 
do prazo que julgar necessario. 

Art. Por intermedio de officio do Presidente desta. 
a Camara ou as suas Commissões designarão dia e hora para 
serem ouvidos os Ministros de Estado que o solicitarem. 

A!'t. O Ministro je Estado que comparecer perante 
a Camara ou para o fim de prestar esclarecimentos ou so. 
licitar providencias, terá assento na primeira bancada até o 
momento de occupar a tribuna . 

Paragrapho unieo. No caso do comparecimento perante 
Commissões, occuparã o Ministro um logar á direita do 
Presid eute. 

Art . Não bastando ao Ministro. para prestar as in-
formações ou fundamentar as providencia~ solicitad~. o 
tempo que lhe haja sido reservado, poderá. a Camara conce
der-lhe prorogatão, com preferencia sobre qualquer as
snmpto. 

Posto a v"Jtos foi a mesma approvada. 
Foi relatado, ainda, pelo Sr. Clemente Marianni a parte 

referente ás "Disposições Transitarias", tendo sido appro
vada a redaccão que propoz. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou 
encerrada a reunião. 

Encerrou-se a reunião ás i2 hora.s. 
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9"' SessãoJ em. 31 de Julho de 1934 

Presidencia dos Srs. Antonio Carlos, Presidente; TlJomaz 
Lobo, t• Secretario, e Christovão Barcellos, a• Vice· 
Presidente 

A's i4 horas, comparecem os Srs.: 
Antonio Carlos, Christovão Barcellos, Thomaz Lobo, Cle

mentino Lisbôa, \Valdemar Motta, Alvaro Maia, Mario Caiado, 
Cunha Mello, Mario Chermont, Leandro Pinheiro, :Moura Car
valho, Joaquim Magalhães, Lino Machado, Costa Fernandes, 
Carlos Reis, Adol'ph'o Soares, Godofredo Vianna, 1\faximo 
Ferreir~, Agenor Monte, Pires Gayoso, Freire de Andrade, 
Luiz Suuupira, Waldemar Falcão, Leão Sampaio, Figueiredo 
Rodrigues, Pontes Vieira, Jehovah Motta, Xavier de Oliveira, 
Silva Leal, Kerginaldo Cavalcanti, Ferreira de Souza, Alberto 
Roselli, Velloso Borges, Irenêo Joffily, rlerectlano Zenayde, 
Pereira Lyra, Barreto Campello, João Alberto, Arruda Falcão, 
Solano da Cunha, Arnaldo Bastos, Augusto Lavalcanii, José 
Sá, Alde Sampaio, Simões Barbosa, Osorio Borba, Humberto 
Moura, Góes Monteiro, Valente de Lima, Guedes Nogueira, 
Augusto Leite, Deodato Maia, Clementa Mariani, Arlindo 
Leoni, Arthur Neiva, Edgard Sancbes, Homero Pires, Fran
cisco Rocha, Paulo Filho, Fernando de Abreu, Carlos Lín
denberg, Godofredo Menezes, Jones Rocha, Henrique Dods
worth, Ruy Santiago, Amaral Peixoto, Sampaio Corrêa, Pe
reira Carneiro, Olegario Marianno, Mozart Lago, Adolpho 
Bergamini, Nilo de Alvarenga, João Guimarães, Prado Kelly, 
Raul Fernandes, Cezar Tinoco, Alipio Costallat, Acurcio Tor
res, Gwyer de Azevedo, Fabio Sodré, Soares Filho, Buarque 
Nazareth, Manoel Reis, Francisco Marcondes, Ribeiro Jun
queira, José Braz, Pedro Aleixo, Gabriel Pa5sos, Augusto 
Viéga.s, Matta Machado, Vieira Marques, Raul Sá, Simão da 
Cunha, Furtado de Menezes, Daniel de Carvalho, Aleixo Pa
raguassú, Waldomiro Magalhães, Belmiro de Medeiros, Ja
cques Montandon, Anthero Botelho, João Alves, José Chris
tíano, Moraes Andrade, Zoroastro Gouvêa, Cincinato Braga, 
Nero de Macedo, Generoso Ponce, Alfredo Pacheco, Fran
cisco Villanova, Plinio Tourinho, Lacerda Pinto, Antonio 
Jorge, Idalio Sardemberg, Nereu Ramüs, Adolpho Kondel', 
Aarão Rebe!lo, Carlos Gomes, Simões Lopes, Carlos Maximi
liano, Frederico WoHenbuttel, João Simplic1o, Renato Bar
bosa, Demetrio )Çavier, Victor Russomano, Ascania Tubíno, 
Pedro Vergara, Fanfa Ribas, Raul Bittencourt, Gaspar Sal
danha, M inuano de Moura., Alberto Diruz, AJ:.yr Mederios. 
Ferreira Netto, Vasco de Toledo, Antonio Rodr1gues, Walde
mar Reikdal, Martins e Silva, Francisco Moura, Antonio 
Pennafo;-t, Sebastião de Oliveira, João Vitaea, Alberto Su-
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rek, Armando Laydner, Edwald Possolo, Guilherme Plaster, 
. Eugenio Monteiro d.e Barros, Edmar · CJ.rvalho, Mario Ma
nhães, Ricardo Machado, Walter Gosling, João Pinheiro, Pe
dro Rache, Alexandrino Siciliano, Euvaldo Lodi, Mario Ra
mos, Teixeira Leite, Oliveira Passos, David Meinieke, Abe
lardo 1\larinho, Thiers Perissé, Moraes Pah·a, Nogueira Pe-
nido (161). · 

Deixaram de comparecer os Srs.: 

Pacheco de Oliveira, Fernandes Ta.vorar Luiz Tirelh, 
Alfredo da Matta, Abel Chermont, Veiga Cabral, Magalhães 
de Almeida, Hugo Napoleão, José Borba, .Martins V eras, Odon 
Bezerra; Souto Filho, Luiz Cedro, Mario Domingues, Arruda 
Camara, Izidro Vasconcellos, Sampaio Costa, Antonio Ma
chado, Leandro Maciel, Rodrigues Doria, J. J. Seabra, Prisco 
Paraiso, Magalhães Netto, Medeiros Netto, Alfredo Mascare
nhas, Leoncio Gairão, Attila Amaral, Manoel Novaes, Gileno 
Amado, Negreiros Falcão, Aloysio Filho, . .Arnold Silva, Lauro 
Passos, Lauro Santos, José Edua.r.do, Cardoso de Mello, Lem
gruber Filho, Bias Fort~s, Mello Franco, Adelio Maciel~ 
Martins Soares, Negrão de Lima, D~lphim Moreira, José Al
krnim, Clemente Medrado, Joã<~o Penido; João Beraldo, Chris
tiano Machado, Polycarpo Viotti,. Lev.indo Coelho, Licurgo 
Leite, Celso Machado, Campos do Amaral; Bueno Brandão, 
Carneiro de Rezende, Plinio Corrêa de Oliveira, Alcantara 
Machado, Theotonio Monteiro de Barros, R.udrigues Alves, 
Barros Penteado, Almeida Camargo, Ma-rio Nhately, Ver
gueiro Cesar, Guaracy Silveira, Hyppolit.o de. ~go, José UI
piano, Cat'lota de Queiroz, Abx·eu Sodré, Laot.rda Werneck, 
Antonio Covello, Cardoso de Mello N!!tto, Moraes Leme, Hen
rique Bayma, Sampaio Vidal, José Honorato, .Domingos Vel
lasco, João Villabôas, Mauricio Cardoso, An.ues Dias, Adro
aldo da Costa, Cunha Vasconcellos, Gilbert Gabeira, · Milt.on 
Carvalho, Augusto Corsino, Horacio Lafel', Pacheco c Sii.va, · 
Rocha Faria, Gastão de Brito, Robertó Simonsen, Pinheiro 
J.ima (91). · · · · 

O Sr. Presidente - A lista de presença aceusa o compa
·r·ecimenlo de 16:1 Srs. Deputados. 

Está aberta a sessão. 

O Sr. Clementino Lisbôa (3• Sec1·etario, servindo de 2•) 
procede á leilur.a da acta da sessão antecedente, a qual é 
posta em discussão. 

O Sr. Acyr Medeiros - Peço á palana. 

O Sr. Presidente - Tem a· pala\Ta, sobre a àeta, o nob"re 
Deputado. 

O Sr. Acyr Medeiros (Sobre a Acta) - Sr. Presidente, 
desejo' declarar que, ao ser submettido ao voto · desta Casa 
·o:requerimento· em que erain solicitadas homenagens á me
moria do Cbanceller Dollfuss, votei -contra o referido reque
rimento. Não fiz em teinpo essa declaracão de voto por 
lSSO que me achava ausente, no interior do Estado do Rio, 
e ler chegado tarde á Camara . · 
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Fica· a!õsím esclarecido que estou plenamente solidario 
·com :a declaracão· de voto àpres~nta.da pelos. meus collegas 
·cta minoria proletaría da Camara. · 

Era o reparo que desejava fazer. (M~ito bem> , 

· Em seguida, é approvada a acta da sessão 
antecedente. 

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

:o Sr. Thomaz Lobo (i• SeCTetario) procede á leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

2 
Officio: 
Do· Ministerio da Educação e Saude :Publica. de 25 dó 

corrente, comrounicando haver assumido o cargo de Ministro 
de Estado o Sr. Gustavo Capanema. 

- Inteirada. 

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

T,em a palavra o Sr. Manoel Reis, primeiro orador 
ir:scripto, · 

O Sr. Manoel Reis -:- Sr. Presidente, não venho a esta 
tribuna - posto que, não sendo orador, só com sacrifício 
.enfrento, sentindo, por isso mesmo, o JUSto temor da critic:a. 
dos que me ouyem - para tratar d~ politica ou de interes~s 
de ordem privada. . . 

Filho de · Iguassu, coube-me ·a honra de .. a pedido do 
E.>ntão Ministro do Trabalho, meu p:resado amigo Sr. Dr. Sal
gado Filho. saudar o honrado Sr. Getulio Vargas, .quando ain
da Chefe do Governo Provisorio, por oc~asião de serem inau
)::"urados os trabalhos executados no Nucleo Colonial de São 
Bento. antiga Fazenda dos. Benedíctinos, localizada em terras 
.·Jo 1° e ô0 districlos daquelle município. 

Das possibilidades ecoi!omicas decorrentes. dessa excel-
1ente iniciativa do Governo Federal, tive oc.casião de me 
occupar· na oração que proferi naqtiella oc.casião, e cujo 
r"sumo, já em pequeno folheto, junto agora ao meu discurso 
para a leitura dos que se interessam pelo âs:mmpto. 
· O Nucleci de S. Bento. Sr. Presidente, foi criado em H 
de novembro .de 1932 pelo Chefe dó Governo, por inspiração 
do. êx-titular da pastà do Trabalpo; ·sr.. Salgado Fi!ho, pro
fundo conhecedor daquella rica região e infatigavel traba
lhador. que muito se esforçou pelo resurgimento da immen
sidade de terras ferteis e uberrimas alli abandonadas ha 
·mais de meio .seculo . . 

. Fe2: ·o éminenté Dr. · NHo Pecanha as primeiras tentati
vas para livrar à sua populil.ção do . flagello da malaria, se
cundando-o nessa obra verdadieramente patriotica e buma
·nitaria; o Dr::Getrilio ·Vargas. O aclual Chefe da N.acão ~ra
·sileirà, indo alli, ·mais de uina vez, sempre o vimos solicito 
-em dar os recursos necessarios á ·transformação dess~ ,.-asto 
e perigoso hospital em· uma terra hahitavel. · ' · 
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Durante a administrMão. ~o Ministro Salgado Filho e 
.Eob os auspÍcios do Presi(iente Getulio Vargas~ @e _térii sido 
um devotado amigo da terra de Nilo Peçanha, aquelle N~
cleo experimentou a acção vigorosa dessa~ duas illustres per
~onalidades auxiliadas pelas Commissões de Saneamento e 
do Serviço de Obras Hydraulieas, em perfeita communhão 
de vistas. 

Ao tempo dos Jesuitas, seus primitivos proprietarios, já 
mesmo no regime republicano, 1oram .aque~as t~rl;'as ~bun
dantemente · trabalhadas, tirando esses obreiros do progresso 
largas vantagens para as suas. economias. Mas a obstrucção 
dos dos e seus tributar1os; a formaçao dos orejos, pela falta 
de desecação do terreno encharcado, foi transformando o an
tigo celeiro da metropole num vasto E: traícoeiro ceifador de 
vidas preciosa:>, que alli eneontraram o tumulo nos horrores 
dos mais dolorosos soffrimentos. ~em recursos de especie 
alguma. 

Os governos passados. alheios a esses quadros dantescos, 
não deram um passo a favor daquelles pobres brasileiros, 
nem tiveram a visão dos perigos da malaria, nas -portas da 
Capital do Paiz. 

Os serviços ultimamente alli executados já dão bem uma 
idéa do que virá a ser aquella vasta e fertilissima reg1ão. 
Os dinheiros empregados no saneamento do Nucleo Colonial 
S. Bento já representam valOr duplo, isto é, as terras, que 
foram adquiridas em e:x:cellentes con.di~ões. por· encontro de 
contas entre o Governo Fedei'al e o Banco Portuguez, boje 
,la cobrem a custo da acquisiçãa, com largas sobras para a 
União, apenas na parte loteada. ·Devemos ainda considerar 
toda a extensão da Estrada Rio-Petropolis á Bahia da Gua
cabara. ou sejam mais de 10 kilometros de terras que serão 
as melhores do Brasil para a pequ,ena lavoura e que consti-
tuirão o futuro celeiro desta Capital. , 

Os estudos hydrographicos daquella immensa bacia es
-tão feitos, e ap~rovados. e os seuS rios, em grande p.arte, 
:;ão francamente navegaveis por pequenas embarcações. 

As terras proxim:is á antiga Fazenda, outr'ora cohe1·tas 
de ag\Jas estagnadas e brejos, estão seccas e aproveitadas de 
plantações uteiá, para. distribuição gratuita aos fut,uros co
lonos. Hn alli cerca .de 60 casas con.Struidas pela acttiàl 
administração, faltando apenas o abastecimento de agua po-. 
tnvel. já requerido á Repartição de Aguas e Obras Publica,s. 
apparelho sempre prompto a difficultar iniciativas que visem 
o bem publico. · · · · · . 

O Sr, Salgado Filho, apezar de sua operosidade e com· 
petencia, não conseguiu vêr correr o precioso liquido, na
quella zona, nem mesmo quando a referida Reparticão já pro
cedia aos estudos para a captação das asuas do Ribeirão 
das Lages. cujo volume d_ará para supprir uma outra metro
pole. E, no emtanto, Sr. Presidente, foi quando se colhiam 
os fructos desse . tr-abalho ingent~. em que tantos operarias 
arriscaram a propria vida. que o Ministro da Agrim,xltura, 
Sr. Juarez Tavora, num gesto desbuiX.lano e prejudicial á 
economia da Nação, despediu, em massa,· seiscentas ·famiiias 
de brasileiros, que se debatem nas angustias da fome e la 
miseria, apezar de ~antiàas pela é3Fta constitucional que 
esta, Casa a!!aba de approvar r "- . 

Entretanto,' Sr. -Presidente, o. illustre Major do nosso 
glorioso Exercito foi um dos rev.olucionarios que tinham· gal
.sado o poder para. reformar os máos costumes e estabelecer, 
no Brasil; a ver-dadeii;a ~e~ublica I. ~ ., · · · · 
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. Pela exposição, já conhecida, do ex-Ministro do Trab~": 
lho, a parte aproveitavel das terras do Nucleo para colam:-

. zacão eleva-se a setecenlos -lotes de cem mil metl"os .quadra
dos. mais ou· menos, caçla um. Computando o valor da acqui
Sição da Fazenda, avaliada em quatro mil e quinhentos con
tos, e as despesas orcadas em :19.000:000$000, incluisve o 
eusto da aequisição, e vendido o metro quadrado a 275 réi6, 
ou 27:500$000 o lote, apura-se o. valor igun.l no empregado, 
:ficando, como accentuei, o restante dns terras, - quasi a 
inetade, -, como lucro liquido para os cofres da Nação. 
.. E é preciso notar que os ter!'enos a se venderem ao pre
ço de 275 réis o metro quadrado, sendo dos melhores do· 
Município, são os mais baratos, porque os que as varias em
presas vendem actualmente, ID<:!smo em pontos alagadiços, 
custam de 400 réis para cima. ·sem nenhum beneficio, em
quanto que os do Nucleo já vêm saneados, com agua pota
·vel, excellentes estradas e todas as fa.oilidndes de casa. eon
-dução, etc. 
· A minha presença · nesta tribuna, Sr. Presidente, ven
cendo o temor· de que falei ao começar estns ligeiras consi
derações, é :pará secundar o appello QU'l' a Imprensa desta 
Capital, notadamente o "Diario Cartocn", vem tnzendo ao novo 
titular da pasta da .Agricultura, o illustre jurista Sr. Odilon 
Braga, e ao eminente Sr. D!'. Getulio Var~ras, que foi o 
principal creador da Obra de Saneamento do Nucleo Colonial 
de -~, Bento, na Baixada Fluminense e nns terras de Iguassú, 
no. se~ tido dJ:l ser reiniciado esse monumental empreendimen
to e readmittidos todos os operarias e demo.ls funccionarios 
do ~ucleo. 

Os notaveis estudos reali:c:ados pelo. Commissão nomea
. da para organizar o ante-projecto de saneamanto da Fazenda 
de S. Bento,· cominissâ(l composta dos Srs. Dr. M. J. Ca
valcanti de Albuquerque, Horacio Mendes de Oliveira Castre, 
Filho, Henrique Yaz Correia, Gustavo Gonçalves de S"nna, 
Silva Filho e Laffayette Herminio de Freitas foram publ!-

. cados em oj:msculo pelo ex-Ministro do Trabalho, opusculo 
a que foram an.nexados um excellente artigo do conhecido 
technico Sr. Mauricio Joppert e uma brilhante conferenci& 
realizada na sédê do Nucleo Colonial locnl, pelo nosso emi
nente patrício, o Professor Carlos Chagas. 

Tratando-se de trabalhos do mais alto merito, reque1ro 
a V .. Ex. sejam elles. publicados. como appenso. juntament~ 
com o· meu discurso. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem. O 
: orador é cum:IJrimentado.) 

. O Sr. .Mozart Lago requer e obtem permissão para falar 
da bancada. 

O. sr. :Mozart-.Lago ·-Sr. Presidente, folgo immenso em 
que .. a· sessão de hoje seja presidida por V. Ex., a quem 
desejo interessar, em nome da população do Dlstricto Fe
deral, na solução do doloroso caso do· Nucleo Colonial 
São Bento, ha pouco fechado pelo Ministerio da Agricultura. 
E'. Y. Ex. representante do mesmo Estado do actual titular 
dessa pasta, nosso brilhantissimo ex-collega Sr. Odilon 
Braga e, portanto, muito possivelmente, a V. Ex. não passou des
percebida a peticão que os humildes trabalhadores daquells 
recanto da capital dlrigiram aos seus superiores, expondo-
lh~s a penosa situação em que· se enconttam e esperando de 

C. D.- H 
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SS. EEx. as providencias necessa.rias pará que não morram 
de fome. 

A petição, Sr. Presidente, Tedigida com clareza e elo
. quencia escripta, está. concebida nos seguintes termos: 

A DISPENSA DO PESSOAL DO NUCLEO COLO
NIAL S. BENTO 

COMO ESTA' REDIGIDO O MEMORIAL APRESENTADO AO Ml
NISTI\0 DA AGRlCUX..Ti.JM PELO PESSOAL DISPEN
SADO 

"Exmo. Sr. Ministro da Agricultura. - A Com
missão ab:úxo assignada, representando os que traba
lham no Nucleo Colonial São Bento; jornaleiros, mensa
listas e contratados, assistem com satisfação a inve3-
tidura de V. Ex. no alto. cargo de Ministro da Agri
cnltnr·a, congratn1ando-se com a Nação. pelo aclo feliz 
({o Sr. Presidente da Repubtica, eollocando á frente 
-deste Ministerio uma intelligencia Incida e nm jurist;l 
ode escol como V. Ex. 

Apresentando os seus cumprimentos mais respet
tesos e os votos sinceros pelo brilhantismo da novll. t'ra 
administrativa que .se inicia e pela fe_lieidã.de de V. Ex., 
a Commissão .pede permissão para ·expOr a situação do
lorosa em que se encontram aquelles servidores, em 
-eujos lares, neste momento de tão risonhas, esperancas 
par&. o Brasil, reina o desespero, a dôr e até a fome. 

Com quasi dons mezes de vencimentos para rece
'ber, sem aviso prévio, quando se dirigiam, no dia 20 do 
~orrente, .para o trabalho, foranr survrehendidos com a 
occupação daquelle Nncleo pela. policia. militar que lhes 
j)ralubn; i\ ~ntrada.. · .. · · 

ES!:C f:~.cto, aberrante de todas as nl)rm:H aJmin1s
trativas, mesmo no periodo . .em que as questõ'3s sociaes 
~ram consideradas simples --' !!ast~5 de policia - teve 
Jogar apenas quatro djas depois do advéntrr .Ja nova. 
·Constiluicão de que V. Ex .. foi um do~ m:J.is •>ffi:lie::J.
tes e brilhantes colla.boradores e que, no >eu !f.l't. 121 

· ·assegura a. proteccão social do trabalh9.do:- e fi inde
-rnnizacão do que fôr dispensado sem justa causa. 

Ha dias, vinham circulando bo'lffl<: de que seriam 
'dispensados· numerosos empregados daquelle Nucleo. 
Na falta de noticias exactas e officiaes, ala1·m 1•los com 
o apparecimento de pessôas estranhas ao quadro ad
ministrativo do estabelecimento, que ali se reuniam d~~ 
pois do expediente encerrado, enviaram uma Commis
são no dia !9, para se entender com o director, q'lle. !:'e-

-cebendo a Commissão,. convidou-a para voltar no dia 
immediato para ser r·ecebida pelo illustre ant':lcessor 
·de 'V. Ex. 

No dia seguinte, o Nn~leo amanheceu occupado 
militarmente.· Recebida pelo Sr. Ministro, ouviu de 
-s. Ex. a declaracão de que mantinha o seu ponto tle 
~~. . . . . 

· Entretanto, por'mais estranho que isto pareca, 
'desse ponto de vista, os que trabalham em São Bento 
s6 tiveram conhecimento do acto material da (..Cr:upo.

-ção militar com a prohibição de sua entt"ada no Nuc!e(}. 
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Esse facto tarnou-s.e ainda mais choc!\nte. porqnl}. 
.tendo os Nucleos Coloniaes sido transfei"idos. I"ecente
mente· do Ministei"io do Trabalho para o da Agricul-

.. tura, nem· um direotor desse Mínisterio tinba se dign'l
do visitar o Nucleo e .muito menos o Sr. Ministro, em 
.quanto que na vigencía da g-estão da pasta do Trabalho 
estavam acostumados a ver o Sr. Salgado Filho, com 
.grande interesse e solicitude, visitar as oQras duas~~ 
tres vetes por semalla. Por mais de uma vez, foram 
ellas vis:tadas pelo chefe "CCo Governo Provisorio. 

A Fazenda de São Bento é um proprio nacional, 
~ituado a vinte kilometros desta capital pelas estradas 
R10-Petropolis e Leopoldina, tendo uma área de 102 
kilometros quadrados. 

Conhecendo a fertilidade e extensão de suas terras 
.não escaparam ao largo descortino do chefe dG Governo 
.as vantag-ens de ordem economica, so"ial e sanitaria que 
resultariam do seu conveniente aproveitamento, com a 
fundação de um Nucleo Colonial, com possibilidade de 
·ttmalizacão -de 700 famíl-ias, em Iptes de dez hectares, 
tão proximo de um cidade de mais de dous milhões de 
habitantes. Seria tambem o melhor meio de fazer a 
prophylaxia das idéas extremistas e fixai" o trabalha.
·dorno campo, combatendo o urbanismo, nas suas ori
·gens, porque é justamente a falta de segurança de 
·amparo, de cnnforto e. salubridade que determinam o 
·abandono deis campos. : · 

Por decreto de dezembro de 1.932 foi creado o Nu
cleo São Bento, e instaUado pessoalmente pelo senhor 
·Getulio Vargas. Subordinado ao Ministerio do Traba
·lho, recebeu do Sr. Salgado Filho todo o influxo. 

Vencendo obstaculos de.toda a ordem, trabalhando 
:dentro da sua,· ás vezes com saerificio da saude e da. 
propria vida, em vinte mezes de ingentes esfor~os ~ 
primeira gleba E'stá saneada, com sessenta e oito lote!! 
·promptos, com excellentes habita·c5es novas ·e b.ygie
..nicas e Q que é mais admiravel, entre os trabalhadores 
-e moradores, quasi um milhar de pessoas, não h a um 
!!Ó caso de febr~ palustre. 

O Nucleo São B'=!nto foi visitado mais de uma vliz 
pelo Sr. Getulio Vargas e teve igualmente a visita de 
representantes diplomaticos de diversos paizes e dos 

·interventores Benedicto Valladares, Ar-y Parreiras, Ju-
racy Magalhães, ministros José Amerieo e Maciel .Tu
ufor, professores Carlos Chagas e Raul Magalhães. · 

Até agora, porém, não mereceu a honra de receb~!" 
·a visita do Sr. Ministro da Agricultura. 

A commissão está certa dé que não precisará in· 
sist1r com V~ Ex. para qne o faca opportunamente. 
'Entretanto, se os affazeres de V. Ex., muito aug!neh
t.ados nofõ primeiros dias de gestão, não permittirPm 
faze1-o, V. F.x. poderá. ped1r informacões a respeito ·a 
qualquer das pes.sôas acima.referidas, especialmente ao~ 
-srs. Benedicto Valladares e professor Carlos Cba~a~ 
.que ás altas qualidades de seus cargos alliam a cir
cumstancia de serem d.o mesmo Estado que V. E::t. 

Para que se possa. avaliar o alcance economico 
desse emprehendimento, basta dizer que, executado o 
projec~o organizado, todo saneado, cada. lote I!Om rasa 
bygienica, agua canalizada do Rio Douro, cada metro 
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. quadrado ficará ao preco de · 275 réi"s, quando nas vr
zinhanca!l do Nuoleo, empresas particulares vendem 
s6mente os· terrenos, sem bemfeitorias, nem· sanea
mento, o metro quadrado de 400 a 800 réis ou mais. 

A Commissão pede á·V. Ex. que attendendr.> ao
facto dó decreto que creou o Nucleo não ter .;ido revo
g~do, ao contrario tendo :Sido re·validado ;>elas distlo
sições da Constituição vigente e por tanto os s•Hs func
cionarios não podiam ser dispensados sem justa <:-aus:l,· 
se dignará de ordenar preliminarmente o tevantame:J.tu 
do interdieto e a volta ao trabalho ·de todo o· De:> i •ll P., 
erri seguida, o pagamento dos seus vencimentos em 
atrazo. 

Deste modo terá tido V. Ex. opport•midJd~ de
mostrar que os postulados inscriptos na Carta Consti
tucional não são letra morta e estão em pleno vigor, 
restituindo a tranquillidade e o pão a m:JitH :ares' 
como é de inteira Justiça. 

Como ba de· convir V. E:x:., Sr. ·Presidente, depois que
a Camara. dos Deputados elevou de 10 para 20 contos os V-30-
cimentos do Presidente da Republica e depois, principalmente, 
que nó~, aqui, revogamos tacitamente o disposit.ivo da ler 
~interna pelo lillal a nossa diaria de 50$000 deveria ser des
contada ·aos Deputados faltosos; depois disso, nã!l creio que
a Camara possa pactuar com a maldade do ex-Ministro Se
nhor Juarez Tavora, revolucionaria insigne, que, por certo, 
-não ignora que as leis chamadas sociaes - de que a dieta
dura e a revolução fazem tanto alarde - impuzeram aO' 
.commercio e á industria, ás empresas, e companhias pa~ ti
culares, a obrigação de não despedirem sem aviso .prévio seus
empregados ou, na falta desse aviso, a de indemmza.rem o
trabalho prestado com um mez e mais de adeantamento. 

O Sr. Odilon Braga - como V. Ex., Sr. Presidente, 
melhor do que ninguem sabe - deixou nesta Casa uma tra

.dição i~apagavel de cultura, intelligencia e geneL"oc;idade. 
(Muito bem.) 

Appello, assim, desta tribuna para S. E;x., esperand(} 
que, em suas novas funcções, ao ter de. decidir sobre o me
morial que lhe foi enviado, ouca, em primeiro lagar, o hon
rado Sr. Getulio Vargas, ainda Chefe. do Governo Provisorio, 
quando esteve em visita ao .Nucleo São Bento e, depois, aO' 
illustre Sr. Salgado Filho, ex-Ministro do Trabalho, que en
. dereçou, em tempo, uma· carta ao Sr. Juarez Tavora, decla-
rando a S. Ex. que aquelle Nucleo seria transferido do Mi
nisterio do Trabalho para o da Agricultura, mas sob a con
dição de não ser fechado e de nada 'soífrerem selB funccio-

.narios com essa mudança. · 
Assim, acredito que o Sr. 1\linistro Odilon Bnga tornará, 

quanto antes, as providencias indispcnsaveis, sem se esquecei'" 
da bist.oria do celebre eavallo do inglez que, exa!ltamente
i5 dias depois de se conservar sem comer, quasi já habitua
do, morreu de fome •.• 

Era o que tinha a dizer·. (Muito bam; muito btlm. O ore- · 
.dor e cumprimentado.) 

4 

O Sr. Adolpho BergamiDi - Peco a palàvra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, sobre a· Acta, o nobr~ 
Deputado. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 07/10/2015 15:25+ Pág ina 9 de 142 

-:- 165-

O Sr. Adolpho Bergamini (Sobre a Acta) - •Sr. Pre
~jdente, desejo pedir· a V. Ex. e ã Camara. se dignem conce· 
der .a. inserção, na acta dos nossos trapalhos, de um voto de 
profundo pezar pela morte de Augusto Teixeira Môcho, 
velho funccioriario desta Casa e que, por varias · decadas, 
prestou serviços relevantes e sempre efficientes, em posto 
m!ldesto, emhora, · nelle sempre se conduzindo, com toda de
dic~ção, solicitude, honestidade e intelligencia. 

Era o requerimento que . desejava formular e que peço 
;a. V. Ex. submetter á consideração da Casa. (Muito bem.) 

O Sr. Presidente - Queira o nobre Deputado enviar o 
:Itequerimento á Mesa, l)Or escripto. 

5 

O .Sr. Acyr Medeiros -_Peço a palavra, Sr. Presjdente. 
. 9 S~. P:resídente- Tem a palavra, .o Sr. Deputado Acyr 

:Medeiros. · 

· O Sr. · Acyr Medeiros -- Sr. Presidente, traz-me á tri
buna, hoje, a nova lei de syndicali.zaçãO-decreto n. 24.694, 
de :14. de Julho que revoga o decreto n. 19.770, de .1.9 de 
Maréo de f931 - ass1gnada pelo então Chefe do Governo 
"Provisorio. 

~· Preliminarmente, quero fazer ·reparos a uma· attitude 
·da extin_cta Assemhléa Nacion8,1. Constituinte, ao approvar os 
:actos do Chefe do Governo Provisorio e de seus delegados.· 

Não pademos compreheÍlder, depois da. approvação des- . 
-ses .actos, a situacão em que ficariam os decretos posteri
"'rmente assignados . pelo Chef-e da Nação, visto como mui
tos delles iriam attingir a propria Constituif,lão,· por nós .ela"" 
tlorada. E não feram em vão as minhas duvidas. O decreto 
~n. 24.694, é absolutamente ineonstitucional. Está perfeita.
!Illente· enquadrada !l positivada essa· inconstitucionalidade 
'!lO art. 187 da Constituição, cuj() teôr é o seguinte; 

"Continuam em vigor, emquanto não. revogadas, 
.as 1eis que, explicita. ou implicitamente, não contra
I'Í11.rem as disposif,lões desta Constituição." 

Qra, Sr. PNlsidente, o -decreto n. 24.694, contraria de 
!facto os art!i. 120 e 121 da. Constituição promulgada. 

O art. 120 reza: 

"Os syndicatos e as associações profissionaes se
rão reeonhecidos- de conformidade com a lei. 

Paragrapho unico. A lei assegurará a plurali
dade syndical e a completa autonomia dos syndí
catos". · 

Frizo bem: e a: completa autonomia dos svndicatos. 

Ora, Sr. Presidente, o decreto n. ~4. 69.l traz, em seu 
·'bojo, ~rios artigos que ferem· profund2.mente essa auto-
momia. · 

· Vau passar a lêr alguns desses dispositivos, fazendo os 
J1'espectivos eommentarios. 
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. O art. ·20, § 1°,_ alinea. b, diz.·o· seguinte-: 

· ·b) . · fundar e administrar caixas beneficenteS',. 
agencias de . collocação, escolas, hospitaes e outros
serviços de assíst.encía e de previdençia. social; salvO" 
cooperativas de conslllllo, cr~ito e producção e suas
modalidades, cuja fundação é privativa dos C()1lSOr
cios profissíonaes-cooperativos conforme o art. H.
§ ·20, ·do decreto n · • . 23 .611, de 20 de · dezembro de 
i933. 

Se existe a completa autonomia, a que se· refere o para
gra;pho unico do art. i20, . da Constituição, não se compre
hende que a fundação de cooperativas seja medida exclu
sivamente regulada á parte, porque aos syndicalos, na sua 
autonomia, cabe o direito conBtitucional de organizar co
operativas. 

O SR. Al!:s:LARDo :MARINHo - ·Nos termos da lei: .. .K lei 
assegurará completa autonomía d·os syndicatos." Essa auto
nomia, portanto, é nos te-rmos da lei. 

O SR. ACYR MEDEIROS - Autonomia que fer-e preo. 
ceitos constitucionaes. 

O SR. Am:L.Almo- MARrn:a:o - Autonomia não é arbitra:
riedade. Autonomia é soberania limitada . · 

O SR . . ACYR MEDEIROS - A Constit~cão diz: ,.~om
pleta, autonomia dos synclieatos". Não se eo.mprehendem res-
tricções, não limita a autonomia. . 

. . ' . 
O SR. ABELARDo l'IIARINKo - Não; a Constituição diz: 

"â ~ei assegurará completa auto~omia aos syndicatos"·. . 
O SR; ACYR MEDBmos- .Mas que não fira o art. tar. 

da Constituição .. 
0 SR. ABELARDO ~Ho - Não fere. 

:.· o SR. ACYR MEDEIROS- Então, ·não comprehendo e
espero que . Y. ,Ex. dê a explicacão. jurídica. 

O Sa. ABELARDo MARINHo - Os syndicatos, nos termos-
da. .iei, são auton9Jllos para fazer o· que quizerein. . 
~ . ' . ~ ' . 

O SR. ACYR MEDEmos - É o que queremos. 
. O SR. ABBLARDO MARINHo - :Mas, não é isso o que a 

Constituição 'estabelece. Admira V . Ex. pensar que uma . 
Camara burgueza· iria dar aos syri.dieatos· a ·autonomia que · 
p1eiteam. Julgar que, num assumpto desses, uma Clamara 
burgueza ia se enganar é ingenuidade . 

. . O SR. ACYR MEDEIROS - Absolutamente Iião sou in
genuo nem tão tolo em acreditar que uma Camara burgueza 
iria legislar para os trabalhadores, assegurando-lhes seus 
direitos integz:a.es. Mas, o espírito da lei é bem claro, por
q~e. em seu ~.·t. i20, paragrapho unieo, está estatuida a 
completa autonomia dos syndicatos. Existe, portanto, asse
gurada. pela ·Constituição a completa autonomia, que o · de-
creto de t:egulamentação viola. . . 
- O ~~ ABELARDo MAaiNHQ - Nos :termos da lei - · 

repito . , 
:· O SR. ACYR MEDEIROS - Mas .lei· votada por Camara 

ordinaria e não decreto do Chefe do Governo, decreto de : 
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autoridade discricionaria, que fere o art. :187 da Consti
tuição. 

O Sa. MoZAR.T LAGo - Feito á. ultima hora. longe de to
das as vistas dos interessados. 

O SR-. ACYR MEDEIROS - Sem collaboracão dos in
teressados. 

O SR. ABELARDO MARINHo - Foi feito, pelo· contrario, 
com a collaboracão excessiva dos interessados. Fiz parte de 
uma. commissão de 1.9 membros, que estudou o assumpto-

O SR. ACYR MEDEIROS - Sr. Presidente, mantenho 
de pé a affirmativa de que o decreto n.. •24.694 é inconsti
tucional, porque a nova Carta Política, no art. 1.20, paragra-:· 
pbo unico, assegura, como já frizei, a completa autonomia: 
dos syndicatos; e, no art. t87, estatue que os decretos que 
collidirem com o espírito da Constituição não têm absoluta
mente qualquer effeito jurídico. 

Para contestar ao meu illustre amigo e collega Dr.. Abe
lardo Marinho, volto a lêr o pa.ragrapho unico do art. :1.20. 
Chamo a attencão dos Srs. juristas da Casa para indagar
lhes se o que vou passar a lêr, é ou não bem claro nos seus 
termos - A -lei assegurará a pluralidade syndical e a com
pleta ·autonomia. dos syndicatos; notem bem, a lei assegu
rará a· completa autonomia dos syndicatosl 

Portanto, a minha arguição é perfeitamente legal. 
O Sa. JoÃo VITACA- Se me não engano, a Constituição 

da Republica não diz· que a lei regulará · a autonomia dos 
syndicatos, mas, sim, que ella assegurará a completa auto
nomia. 

O SR. ACYR MEDEIROS- Ainda mais, Sr. Presidente, 
no § i" do art. 7", se estatue o seguinte: 

§ :t.• Os estatutos devérão estabelecer: 

a) a séde e os .fins do syndicato; 
b) as condições para admissão, exclusão e re-

admissão de socios; . · 
c) os direitos e deveres dos associados; 
d) o processo de escolha, ás attribuicões e os 

os casos de perda de mandato dos administradores; 
e) as condições em ·que deverá extinguir-se o syn

dicato; 
f) o processo da substituição provisoria dos ad

ministradores ·destituídos; 
g) o modo de constituição e administração do pa

trimonio social e o destmo que lhe será dado, em 
caso de dissolução do syndicato. 

. o SR.. JoÃo VITACA -Esses são pontos meramente es
tatutarios, com que o Minister10, em face da Constituição, 
nada tem que se envolver. 

O SR. ACYR MEDEIROS E' o que estou provando, 
dentro da Constituição. 

o ·§-2" diz:: 
§ 2.• Os estatutos só entrarão em vigor depois de 

approvados pelo 1\finisterio do Trabalho,· Industria e 
Commercio. 
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- · Onde está· a completa autonomia dos syndicatos, per
gunto? 

Ainda mais; Sr. Presidente, no art. U, § 1°, se diz: 

§ ·· i." Quando, ·em ·uma localidade, os componentes 
de nma classe ou. profissão não forem bastantes para 
a formação de um syndieato, poderão elles filiar-se 
a um syndicato da profissão identica ou similar c.om 
séde em outra localidade mais proxim.a, e designar 
mandatario que os represente nesse syndicato • 

• 
. Isso é, Sr. Presidente, absurdo. E' a prov.a da inepoia 

dessa lei, que absolutamente não attende ás necessidades e 
o ambiente trabalhista do Brasil. 

:o SR. ANTONIO RoDRIGUES J>E SouZA- Pelo contrario. 
_ O SR. JoÃo VITACA - E' que o autor da lei era de sal~ 
g~·rnemoria. 

O SR. .ABELAJU)o MARINHo - Vou explicar o segUinte: 
esse dispositivo é a resultante do programma syndioalista 
do Cluh 3 de ·outubro; é de minha autoria. O que elle visa 
é- impedir que, em determinados muni.cil)ios, em que n.ã.o 
haja numero de elementos- de uma classe. bastante. para a 
organização de um sYlldieato, fiquem esses alementos pri~ 
vados dos beneficios da syndicalizacão, de que necessitam. 

·O SR. AARÃo REBELLo - E' a generalidade dos casos no 
Brasi-l. • 

O SR. ABELARDO MAruNHo - Reivindico para mim parte 
da inepcia .arguida pelo orador. 

O SR. ACYR MEDEIROS -Desculpe o illustre collega 
a franqueza : e o ardor com que me expresso . Filho do in
terior do Estado do Rio de Janeiro, conheço perfeitamente 
a situa.cão topograpbica dO meu Estado e sei que, em todas· 
ás localidades, se podem fundar sYn.dicatos de todas as pro
fissões, d~ vez que seja respeitada a eoiJlpleta autoilomia, 
conforme a Constituição exige; · 

· · O SR.. ABELAI\I)o MÁRINHo - Por exemplo, em Porciun. 
cuia., quantos empregados em barbearias e~stem? 

O SR. ACYR MEDEIROS- Existem oito ou dez. 
O SR. ABELARDo MARINHo- Logo, não poderiam consti

tuir um syndicato. 
O SR. ACYR MEDEIROS- Respondo a V. Ex. Com a 

autonomia dos syndicatos, toàOB os trabalhadores se acober
tll:riam sob bandeira syndical uwca.' 

O Sa. ABELARDo MAnlNno - Isso, do ponto de vista pre
marxista de V . Ex. 

· . O · SR. ACYR MEDEIROS -. Pre-matxista, não: mar-
~*· . ' . -

O Sa. ABELAROo MARINHo- V. Ex. quer. um syndicato 
unico para todas as cl!).sses. Não é o que queremos aqui. 
-· 0: SR. :ACYR MEDEIROS - Não quero tal. Quero syn.

dicat.Os autooomos, sob citia bandeira se fil_iem todos os tra
balhadores, sem distinctão de classes a de co:nfo:rmiàade com 
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o · (Jué a Constituieão estabelece; bato-me por que seja res
peitado o preceito ·constitucional, não quero, portanto, ne
nhum absurdo. 

O Sa. J'oÃo 'VITACA - V. Ex. deve irizar que só. exis
tem, no mundo; duas classes: a oppressora e a opprimida. 

·O SR. ACYR ·MEDEIROS- Ainda mais, Sr. Presidente, .. 
· no § 2" do art· .. 12: · 

§ 2.• Os syndicatos de empregados serão sempre 
locaes; mas, em casos especiaes, attendendo ás condi

. ções peculiares a determinadas classes ou profissões, 
· o Ministerio· do Trabalho, lndustria e .Commercio po- . 
derá fixar aos syndicatos respectivos uma base ter
ritorial mais extensa. 

Em qualquer hYJ)othese, o · § 2" no qual é fixado aos 
syn:dicatos e pelas quaes deveriam coincidir sempre com as 
divisões administrativas do Estado, do Município ou da 
União. · 

Para ·o trabalhador não pode haver divisão territorial; 
() trabalhador não conhece fronteiras. Ahi é que respondo 
-ao illustre Deputado Sr. Abelardo Marinho: não conhece 
fronteiras internacionaes, quanto mais estaduaes ou muni
cipaes, como estabelece o § 3• do art. i2; eis o que diz o ·pa-
Tagrápho 3°; . 

· § s.• Elll qualquer hypothese do § 2°, a área fixada 
ao syndicato deverá coincidir sempre com as das divi
sões administrativas do Estado ou da União. 

O SR: .ABELAl\Do MARIN'Ho- Dentro do·l)onto de vista 
-pre-marxista de V.- Ex. está certo, porém do ponto de vista 
da ·maioria está errado . 

. . o SR. ACYR MEDEmos - Da maioria burgueza, não 
od"- ma~<lria proJetaria. · 

O árt. 15, e suas alineas b e d, etc., diz o seguintEl: 

Art. t5. São. inellegiveis para os cargos admi
nistrativos : 

a) os que não estiverem quites das suas mensa-
lidades; · 

b) os que, tendo exercido cargo de administração 
não tiverem as suas 'contas approvadas pela assem-
3>léa geral; · 

c) os que houverem lesado o patrimonio de qual
quer associação de classe; 

d) os que não estiverem ha dois annos, pelo 
menos, no exercício effectivo da profissão na locali
dade da séde do syndicato; 

e) os que tiverem má conducta, demonstrada por 
autoridade publica competente. 

I o _, 
·ora, isso vem demonstrar a má fé daquelles que não co

nhecem as necessidades do trabalhador e querem, teimosa-
mente, para elles legislar. · 
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Como vê a Camara, é absurda ~sa alínea- em que o .ci
dadão que não esteja no exercício da profissão ha mais de· 
do'is annos na localidade não se poderá sYUdicalizar. 

Sr. Presidente. sP mais não pudesse- provar a inepcia: 
dessa lei, bastava essa alínea para demonstrar a sua im-
praticabilidade. . 

Então, o cidadão, senhor de um officio, que é traba· 
lhador no Rio de Janeiro, não o será em Níctberoy ou em
qualquer outra parte .do universo? O medico, aqui no Rio de 
Janeiro é ou não medico em S. Panlo e mesmo fóra dO' 
Brasil? 

0 Sa. ANTONI!J RODRIGUES DE SotnA - Quem poder(ÍI 
responder a V. Ex., é o Dr. Abelardo Marinho. 

O SR, AGYR MEDEIROS - V. Ex. diz- muito bem. 
Portanto, ·sr. Presidente, não estamos aqui fazendo op

posicão, apenas rebatemos a inepcia daquelles que pensam. 
que o trabalhador a.eceita a canga que se lhes querem im
por. Absolutamente não aceeítarão. Nós, 'os Deputados pro
letarios da minoria. protestamos desta tribuna, nas ruas, na!r 
praças, no meio da ·massa, levantaremos a nassá· voz de 
combate a essa lei facista, impraticavel e- a:ttentatoria aos' 
brios do proletariado hrasilei!'o. 

Não se póde comprehender que o cidadão proletariq;. 
que exerça funcção legal num Estado esteja ínhibido de se
acobertar por essa lei, porque não exerça essa profissão ha
mais de dois annos em outro Estado ou looal~de. 

Temos mais ainda, Sr. Presidente. (} paragrapho uni
co do citado artigo estatue o seguinte: 

Para.grapho unico - Tratando-se de syndicatos
de empregados, as eleições para os cM"gos adminis
trathros s6mente serão validas .. quando· vetarem, no. 
mini:mo, dois terços dos socios erp.. pleno goso dos 
seus direitos sociaes. Serão considerados eleitos uni
oamente os candidatos que obtiverem mais da meta
de da votacão, C1ada nas condições deste artigo'. 

Quer dizer que o decreto vem traçar normas. ao traba
lhador; dizer a elle que não póde escolher os seus compa
nheiros, administradores da sua saeiedade, porquanto o de
creto veda-lhes esse direito~ quer dizer que nem a lei da 
maioria, da metade mais um, é assegurada por essa lei syn
dical, essa lei attentatoria fascista e que, por isso mesmo;. 
1·epugna a conscieneia proletaria. 

O SR. JoÃO VI'l'.ACA - Essa é a verdadeira. a-berração,. 
c~nsagrada nessa lei. . 

O SR. ACYR MEDEIII.OS - NóS, absolutamente; nãoo 
p_odemos concordar, Sr. Presidente, com esta farca que co~ 
hde com o espirito constitucional, quando alli. se estatue o• 
direito de voto para os maiores de 18__ annos, como vou de
mons~rar, passando a ler o artigo 108 da Constituição. Diz: 
ú arilgo i 08, o seguinte: 

"São eleitores os brasileiros de um ou de outro 
sexo, maiores de i8 annos, que se a!istare!ll) na forma:. 
da lei." · 
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E cômo no decreto n. 24. 6!}4, · que estabelece nortna!'
para as organizações operarias não se asseguram estes mes
mos direitos? 

t ou não, incoherente? Existe, ou não, flagrante des
r.espeito aos direitos do trabalhador? 

O artigo i6 do referido deereto resa o seguinte: 

. "Art. 16 - Os syndicalizado~ menores de 18 an-
nos não poderão votar nem ser votados." 

Deante dessa monstruosidade, pergunto, o que vale o-
art. 108 da Constituição? 

Ella está ou não, flagrantemente violada? 
Mas, Sr. Presidente, passemos adeante, vejamos o que

resa o art. i7 do mesmo deoreto: 

Ar L. i 7 - Quando, para poder exercer manda-· 
to na fórmll. das alíneas a e b do art. 13, tiver o as
sociado de afastar-se do trabalho, poderá ser-lhe ar
bitrada pelo syndieato, em assembléa geral, uma gra
tificação, se necessaria ao exercício das suas funcções,. 
nunca excedente á sua remuneração· na respectiva' 

., ., profissão. 

Até na ··nossa liberalidade,- até . na administr:acão do• 
nosso patrimc;nio social o deereto entra, dictando normas. 
Isso é um absurdo. Não deve continuar e nós, absolutamen
te, não podemos aeceitar esse decreto, monstruoso e atten--
tatorio. · 

O Sa. THtERS P~rss:e - ·A lei de syndicalização é uma1 
lei absolutamente inutil, porque nunca ·foi respeitada. 

. O SR. AARÃo RABELLo - O orador poderá, de futuro,.. 
apresentar um proje~to. 

O SR. ACYR MEDEIROS - No artigo 21 e suas alineas-. 
lê-se o seguinte : 

Art. 21 - Na séde de cada syndicato haverá um· 
livro de registro, autbenticado por autoridade com
petente, do qual deverão constar: 

·a) se o syÍtdícato fôr de empregadores, á deno-
mina(}ão e a séde dos empregadores, bem como o· 
nome, a profissão, idade, estado civil, nacionalidade e· 
resideo.cia dos socios individuaes; 

õ) se de empregados ou de profissionaes libe-
raes, além do nome, idade, estado. eivil, nacicnalida:-.· 
de, profissão e residencia de cada associado, o esta-· 
belecimento, ou logar, onde exerce a sua actividade, .. 
e o numero e a série da respectiva carteira profis-
sional. 

Sr. Presidente, isso . aberra de todos os preceitos, de
todos os princípios de liberdade. 

O SR. JoÃo VITACA. - :e o fichario policial. 
O SR. ACYR. MEDEIROS - Exige-se do empregado· 

que elle assigne a .sua sentença de morte moral e fique sob a-. 
,;gilancia do olho policial. O mesmo se não requer dos em
pregadores. Porque duas ·medidas dispares, completamente
diff erentes?. 
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,O artigo 22 preceitua :.: 

Ar( 22 -Os syndioatos,' umoes, federações e· 
confederacões deverão remetter, ·até 30 dias· depois 
das eleiÇões para os cargos administrativos, ao orgão 
competente do Minislerio · do Trabalho, Industria e 
Commereio, um . relataria do.s acontecimentos sociaes, 
no qual consignarão, obrigatoriamente, as alterações 
havidas no quadro dos socios e os factos que, pela 
sua natureza, se prendem a dispositivos deste de
creto. 

O 8R. ANTONIO RoDRIGUES DE SotJZA - Este dispositivo 
~é a.pplicado sómente ao syndicato dos empregados? 

O SR. ACYR MRDElB.OS - F.xactamente. 
O Sa. ANToNio RoDruaums DE SouzA - Os empregadores 

·iêm liberdade de votar conforme julgarem conveniente, 
;·para oppressão do trabalhador. 

O SR. ACYR MEDEIROS - O art. 28 dispõe: 

Art. 28 - O pedido de reconhecimento, perante 
o Ministerio do . Trabalho, Industr:-ia e Conunercio, 
de uma união, de uma federação ou de uma confe
deração devera ser acompanhado, além dos respecti
vos. estatutos, de cópias autbenticadas das actas de 
installat;ão e da assembléa geral de cada . syndicato, 
ou de cada federacão, que autorizar á fili~ãG. 

Francamente, não comprehendo isso. Não posso enten
·der porgue toda essa exigenoia, porque toda essa temerida
de, porque todo esse re~eio. Se tivermog de implant~ a 
Republica socialista no Brasil, pela revolucãd, pelas armas, 

·não serão leis de ordem fascista ~ue: o e'\iitará·. Pelo contra
rio, ellas contribuirão para deflagrar mais depressa esse 
movimento que, fatalmente, terá que vil' no Bl'aSil. 

O SR. JoÃ.o VITACA - Con::;idero a Constitui~ão de 1934 
·eminentemente reyolucionaria, porque tão reaccionaria ella 
é, que provocará a revolução. · 

O SR. ACYR MEDEIROS - Ainda mais um attentado, 
:Sr. Presidente, nos pnragrapbos 2° e ao do citado artigo: 

·§ f.0 A organização das uniões municipaes, das 
federacões e das oorifederações profíssionaes de em
pregadores obedecerá ás exig-enoias contidas nas ali4 

neas b e c do numero I do art. 50. 
§ :::.o A organização das· uniões munici;>aes, das 

federações e cias confederacões profissionaes de em
pregados obedecerá ás exigencias contidas nas ali~ 
neas b e c do numero II do art. so. . 

· § 3.0 As uniões, .as federações -e as confederações, 
só poderão funccionar dep"Ois de reconhecidas pelo 
Mínistei:"io do Trabalho, Industria e Commercio. 

Pelo exposto, nenhuma associação poderá funecional', o 
•·que quer dizer, reuni!' os seus associados, entretanto, o ar
··tigo H3, nos seus numeros H e f2, garantem a liberdade 
·de associação e reunião. Como vêem os Srs. Deputados, esse 
-decreto é, em todos os. seus tetmO!>, atte~tatorio á Oonsti--
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luição e por isso, nós da minoria prolataria nos · batemoS" 
porque se respeite aquillo que se fez como obra perfeita . 

O SR. VAsco DE ToLEoa-:.'V. Ex. permitte um aparte?-
0 SR. ACYR MEDEIROS -Pois não. 
O SR. V.o\SCo DE Toi..mo- Es.se dispositivo do decreto,. 

para o qual não encontro uma classificação pejorativa na 
lingua portugueza, é attentatorio dos · princípios estatu1dos -
-na Constitui cão. . • · . · · 

O SR. ACYR MEDEIROS - É todo inconstitucional. 
. 0 SR. VASCO DE TOLEOo-..• princípios garantidores dO · 
.direito de opinião. 

O SR. ACYR MEDEIROS - Pt:r!eitamente, Y. Ex. 
vem auxiliar o raciocínio que estou desenvolvendo. 

Não se comprebende porque o citado parag-rapho não faz . 
absolutamente referencias ao direito de reunião, ignorando
se, assim, o que deve prevalecer: se o mencionado decreto ou 
se a Constituição promulgada a i6 de Julho. 

Como se vê, fica vedado o direito de reunião aos traba- · 
1hadores, por esse decreto e assegurado esse mesmo direito,. 
pelo' at:,t. 113 e seus ns . H e i2. 

O SR. VAsco DE ToLTmo- Deante desse preceito, bave
_mos de mostrar que, apesar de nos privarem do direito allu
dido, teremos a nossa organização funccionando plenamente .. 

O SR. ACYR MEDEIROS - (Le11do) : . 

§ . 2.0 Considera-se de licenca não remunerada,. 
salvo assentimento do empregador ou clausula con- · 
tractual, o tempo em que, excedente de um dia, o em
pregado se ausentar do trabalho em desempenho dos
cargos a que se refere este artigo . 

Sr. Presidente, a lei é tão inepta, é tão falha, que ella . 
mesma vae de encontro a outros dispositivos, como seja a. 
eleic~o dos Deputados classistas. Não se comprehende que o 
delegado eleitor se afaste do norte do Paiz para vir aqui 
cumprir o seu dever civico, gaste apenas um dia e não seja 
reembolsado das despesa~ que tiver realizado effectiva-
mente. 

Perdôem-me a expressão, se bem que seja a mesma bas
tante usual, mas o decreto é absolutamt>nte estapafurdio e 
não póde ser classificado de outra maneira, porque elle con- 
traria o espinto de outras leis e contraria ainda o interesse: 
do proletariado_ 

(Lendo): 

§ 3.0 Para os effeitos deste artigo, deverá a com
missão ou mandato constar de uma declaração escri
pta da directoria. do syndicato respectivo, em duas
vias que, depois de visadas -pela autoridade compe- · 
tente, ficarão, respectivamente, em poder do empre
gador e do empregado. 

Esse § 3° nem merece commentarios. 

"Art. 30. O empregado syndicalizado dispensado,_ 
por ter sido supprimido o serviço ou o emprego n& 
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·r·. · .-. ·H i -:-:--

-empresa em '(Jlle trabal-hava, terá direito de prefere.n":" 
cía, em igualdade de condições, casa o scrvicn ou o em
prego venha a ser restabelecido.~· 

Esse merece a.t:~. o 'l'i-eo, .o esearneo da elasse. 
O Sa. WALDEMAI\ R:e:IImAL- Ha causa. peor; leia o ar

r.tigo 31. 
O SR. ACYR MEDEm os - Ora, -sr. Presidente, nós que 

temos mais que fazer, que somos trabalhadores e não ga
nhamos o suffieiente para a manutenção de nossas familias, 

..não podemos estar em reuniões continuas a dar satisfação dos 
nossos ·aetos aos patrães, á. po1íeia, ao Ministerio do Traba
lho, emfim, a todo o mundo, e quiçá, até ao vigario da paro

-chia. Até ao vigaria da par.ochial Era só o que faltava esta
l>elecer o preceito dessa lei, que se chamou de ''syndicali-

::zacão"l 

"Art. 33. Sómente .quando autorizado por lei., 
convenção collectiva ou syndicate .reconhecido nos ter
mos deste decreto, é permittidc. á5 empresas descon
.tar, em folha de pagamento, a empregados syndicali
zados, qualquer importancia, salvo a .que tive!.' sido 
abonada. ou adeant.ada aos mésmos empregados." 

·o SR.. WALDEMAR REIKDl\L - Peco ao orador que leia o 
~art. 31. 

O SR. ACYR MEDEIROS - "Art. 31. E' vedado 
aos empregadores despedir, suspender 0u rebaixar de 
categoria, de salario ou de orâenado o empregado, com 
a intenção de obstar que este se associe ou procure 
formar associacâo para fins syndicaes, ou pelo facto de 
já se ter associado a syndicato." 

O SR. W ALDEMAR REIKDAL -· Convém frisar esse ponLo, 
,,afim .de ver se é poasivel provar a .. INTENÇÃO" .. 

O SR. ACYR MEDEIROS - Com intenção ou não, o 
. certo é que ''em os ahi, por ·esse Brasil afõra, operarias des
pedidos das empresas, das 'fabricas, por terem acredi!.ado 
nesse art. 31, que não é ·nem mais nem menos do que o 
famoso art. f3 do decreto n. i9.770. que jámais !oi cumprido 
no Brasil. Não ha ainda uma só das chamadas leis sociaes 

'brasileiras que venha, de facto, beneficiai' os trabalhadores. 

No art. 38 se diz: 

Art. 38 - Sómente poderão syndicalizar-se os 
empregados que possuirem carteira profissional ex
pedida de acõrdo com a legislação federal vigente •.. 

Sr. Presidente, pergunto se, ·antes desse decreto ser 
·dado á publicidade, o Sr. Chefe do ·Ga:vflrno Provisorio to
mou as necessarias providencias, afim •le QUe o famigeraoo 

·Departamento Nacional do Trahafho pudesse attender á PX
pedicão de carteiras profissionaes a todos os trabalbadoT"P.S 

·do Brasil. 

O Sa. ANTONro RoDRIGUES nE SouzA - V. Ex. deve 
...esclarecer o seguinte: isso está em contradiccão com a rne
·rlida tomada pelo ex-minirtro do Tra:ba'lho, que só mandava 
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fornecer carteiras profissionaes aos syndicalizados. Agora, 
a lei diz ttne a "Carteira profissional é para que o trabalha
dor seja syndicalizado. 

O SR. ACYR MEDEIROS - Accresce, ainda, Sr. Pre
.sidente, que o Depart.amento não está a.pparelhado para 
attende"' á expedição de carteiras profissionaes aos traba
lhadores. 

O SR. VASCo ToLEDO - E quando estivesse convenien
temente apparelhado para distribuir a tempo, resta saber 
se a grande massa trabalhadora, que não poderá ficar assim 
ao léu, ao inteiro abandono em que tem vivido, dispée cte 
recursos para adquirir essas cadernetas, quando não os 
tem sequer para pagar as mensalidades ... 

O SR. ACYR MEDEIROS - V. Ex. está com a. razão. 
Pergunto, pois, Sr. Presidnte: os trabalhadores ruraes, quo 
trabalham de manhã á noite, percebendo a infima importan
.:lia de 1.$500, que não é paga em moeda corrente, mas em 
moeda falsa, por vales passados pelo patrão, como poderão 
· ~yildicalizar-se? 

Poderei trazer proyas documentaes como são pagos qs 
trabalhadores do Brasil. Recebem dinheiro falso, na.3 fa
zendas, nas empresas agrícolas, papel que não tem valor, 
que não tem circulacão, porque não é moeda da Republica. 

Pois bem, Sr. Presidente, a [tendendo ainda a essa 
aggravante, a das necessidades que a.ffligem ao operariado, 
impec:indo-lhe a acquisicão das carteiras, pergunto como 
fica essa lei, como ficarão os trabalhadores, como ficará o 
Minis~ ~rio do Trabalho, ao qual, absolutamente, não será 
VQssivel fazem cumprir a lei.· 

O SR. PRESIDENTE - Advirto ao nobre orador que estã 
finda a hora destinada ao expediente. 

O SR. ACYR MEDEIROS- Pedirei a V. Ex. Sr. Pre
sidente, que me desconte o tempo tomado pelos apartes, i;ara. 
que eu possa terminar. 

O Sn. PRESIDENTE • - A hora do expediente é improro
gavel. V. Ex. poderã, porém, falar no correr da ordem do 
di!l, em explicação pessoal. 

O SR. ACYR MEDEIROS - Peco então a V. Ex. que 
me inscreva para uma explícacão pessoal. 

O SR. PRESIDENTE -V. Ex. será attendido. 
O SR. ACYR MEDEIROS- Muito agradecido a V. Ex. 

(Muito bem; muito bem. O orado'l' é m.Lm'Primentàdo.) 

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

Passa-se á 
ORDEM DO DIA 

6 

Discussão unica do requerimentG n. 5, de 
f\!34, do Sr. Amaral Peixoto, pedindo in{onna
çoes ao Sr. Interventor Federal, a respeito da 
situação financeira da Prefeitura do Districto 
Federal. 

O Sr. Presidente - Está em dis.:lussão o requerimento. 
SI nenhum dos Srs: Dep_utados quer usar da palavra, de
·elaro encerrada a dlseussao. (Pausa.) Está encerrada. 
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A lista de presença accusa o compareeimentcJ- de 16l 
Srs . Deputados. Vou submet.ter a _voú:ls a. materia encer-
r.ada. . 

~~eo aos · Srs •. Deputados que occupem ·seus_ logares. 

Em seguida, é approvado . o requerimento 
n. 5, de i934. 

'f 

O· Sr. Presidente - Vou submetter ao voto da Camara, 
antes de 'dar a. palavra ao Sr. Teixeira Leite, o sag\\inte 

Rv..QUEI\IM.EN'rG 

Requeiro se insira na acta. um voto de profundo pezar 
pelo fallecimento de Augusto Teixeira MOcbo, antigo func

. cionario da Camara, á qual prestou relevantes serviços. . . . 
Sala das Sessões, 31 de julho de 1934. - Adolpho Be7'

gamini . 
Approvado. 

8 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para explicação pes
soal, em primeiro logar, o Sr. Teil:eira Leite. 

O Sr. Teixeira Leite (Para ezplicação pessoal) - Sr. 
Presidente, em · torno da entrevista concedida pelo .Sr. 
Paulo Martins, director das re)ldas internas do The
souro Nacional, appareceram commentarios na imprensa 

. desta Capital que precisam e devem ser esclarecidos. En
tre elles, ·um do O Paiz, attribue a um Deputado classista a 
emenda concedendo ~avores ás empresas· .concess!onarias de 
serviços publicos. · 

Transmittindo esta informação, accrescen.ta o presti
gioso e tradicional orgão- da nossa imprensa: "um represen
tante de empresas estrangeiras, naturalmente, procurou de
fender os interesses dessas empresas". 

Uma carta püblicada no O Globo, attribuiu injustamente 
a sua autoria ao nobre Deputado 'Sr. Mario Ramos. 

A verdade porém é .muito outra. 
A unica emenda que foi apresentada ao artigo 13 do 

projecto, e que hoje, constitue a materia do n. 10 do artigo-
17, é de minha autoria. · Consta do Supplement.o do dia 14 
de abril, do Diario da Assembléa e tem o numero i. 7H. 

Pela leitura da sua. justifíca~;.ão, ver-se-á, que em vez 
de dar favores, o intento fói restringir o campo de isenção
para as emprezas referidas. 

O SR. PEDRO ALEI:xo - · Objeclivo, aliás, attingido com. 
a redacção final do projecto. 

O SR. TEIXEIRA LEITE- O aparte de V. Ex. é op
portuno, porque acompanhou de- peM.o a elaboração e a dis
cussão desse texto. 

Desejo esclarecer l:Jem este ponto, pois dentro da As
sembléa Constituinte - agi sem])re no sentido de defender, 
ardorosamente, os interesses nacionaes •. 

Mereceu esta emenda a assignatura de diversos Depu
tados da representação de classes, não a tendo porém assi-
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gnado o Sr. Mario Ramos, que, estou seguramente infor
mado, nenhuma emenda apresentou neste sentido. 

Vou lêr para ficar constando desta rectificação, a emen
da referida. 

O Sa. MARIO RAMos - Com relação a esse dispositivo 
final da Constituição, art. 17, § 10,. é interessante notar -
e eu faca de passagem, visto que eslava. alheio ao assum- ~ 
pto, como V. Ex. acaba de ratificar - o que verifiquei 
hoje querendo saber o historico porque a primeira redaccão 
do substitutivo n. 1, por consequencia antes das emendas, 
dizia: 

"ArL f3, § 3.0 É vedado á União, aos Estados e 
aos Municípios tributar bens e rendas e serviços uns 
dos outros. A mesma prohibição se applica ás con
cessões de servi~os publicas, quanto aos propríos 
serviços concedidos e aos bens utilizados apenas para 
o objecto de concessão." 

Isto é, a materia já veio da Commissão para o plenario. 
Depois do n. 1 appareceu o n. 1-A, r:edacção para a 

discussão· do substitutivo. E lá vem tambem o art. 13, § 3°. 
Quer dizer, que mesmo que houvesse emenda, como V. Ex. 
acaba de mostrar, essa seria inuLil, pois a materia já estava 
considerada quanto ás empresas de estradas de ferro, por
tos, energia electrica e etc. -:- pelo trabalho da Commissão. 

Os meus a·parte.s ao discurso de outro dia de V. Ex. 
visavam informar-me. Eu estava, como disse, completamente 
alheio ao assumpto. · 

E a meu vêr em resumo, os impostos são e devem ser 
regulados pelos contractos, e o dispositivo Constitucional 
interpretado nesse sentido. 

O SR. TEIXEIRA LEITE -Todas as vezes que os con
tractos não estiverem em desaccôrdo com o texto constitu· 
cional. 

O SR. 11-IAmo rlAMOS - Os meus apartes foram no sen
tido de esclarecer o assumpto, e afim de evitat· a minha ida 
á tribuna nessa hora dos nossos .trabalhos. 

Q SR. TEIXEIRA LEITE - Vou iêr, para ficar cons
tando desta rectificacão, a emenda referida, a unica apre
sentada a este artigo do substitutivo, cuja justificação 
deixa bem claro qual era o nosso proposito. 

"E.L"-!ENDA N. L 714 

Ao art. 13, paragrapho go: 

Supprima-se: a mesma prohibicã,o se applica ás 
concessões de servicos publicas quanto aos proprios 
serviços concedidos e dos bens utilizados apenas para 
o ob.iecto. da· concessão. 

Justificação 

Supprimida a IJarte final do art. i3, § ao, como 
lembramos, ficam asseguradas as isenções indispen
save_is ao exercicio das actividades político-adminis
trativas estaduaes, dos municípios e da União. 

c. n·. - 12 
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Ao mesmo tempo se irnp.ede que seja adoptada 
uma medida que, eom uma interpretação mais elas
tica, poderia dar lagar a abusos, que devem ser evi
tados. Supponha-se, apenas para argumentar, que a 
interpretação fosse feita, no sentido de . se conside
rar bens utilizado• para o objecto da concessão, o 
material adquirido para a exploração de luz eledrica. 
transportes urbanos, etc . 

A -empresa concessionarin deixaria de pagar di
reitos na Al!andega de todo o material necessario aos 
seus serviços . Desde as machinas, trilhos, fios, até 
o cimento, oleos lubrificantes, etc., etc. 

Certamente. não foi este o proposito do legisla
dor, mas poderia impedir que actuassem, em benefi
cio da industria brasileira, as leis conhecidas por 
leis do similar nacional, que visam proteger a;; nossas 
actividades industriaes dos dumpings, protegendo-os 
de modo justo e razoavel . 

.'~lém disso, b.averia o perigo. com uma interpre
taçii.o muito ampla, de impedir que o fisco nacional, 
de qualquer das entidades administrativas já refe
ridas, puclésse taxar as vendas e cobrar impostos 
sobre os lucros das empresas concessionarias dê ser
vic;os publicas. 

Embora seja claro, que o legislador não tenha 
tido este intuito, convém evitar as oonsequencias de 
uma interpretação menos retlectida ~ que pode ser 
prejudicial aos interesses do paiz." 

A referida emenda estava assígna.d( por mim, que fui 
seu auctor, e mais pelos Deputados João Pinheiro FilbQ, 
Milton Carvalho, Ricardo Machado, .Moraes Paiva. Euvaldo 
Lodi, A. Siciliano e Pedro Rache, todos da Representação 
de Classes e, além destes, pelo Deputado Luiz Cedro. 

O Sa. MARIO RAMOS - Um ultínio aparte: :felicito a 
V. E-x. pelos esclarecimentos. Não obstante, estava natu
ralmente na eonsnieneia da Camara que V. Ex. e os de
mais collegas só poderiam querer, emendando, melhorar . 

O SR. TEIXEIRA LEITE - Agradeco a V . Ex. 
Eram estas as el:plicações que desejava dar no sentido 

de esclare~er definitivamente o assumpto. (Muito bem; 
muito bem. O orador 6 cumprime7!.ta.do.) 

9 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para explicação pes
soal, o Sr. Deputado Acyr Medeiros. 

O Sr. A.cyr Medeiros (Para. e:cpticação :pess(}(Ll) - Sr.· 
Presidente, por se ter exgotado a hora do expediente, in
terrompi a série de considerações que vinha. fazendo sobre 
o famigerado decreto n. 24.694, de 14 de Julho que revoga 
o decreto n. 19.770, de 19 de Marco 'de 1931, apezar deste 
nãa attender ta.mbem aos vitae'!; interesses da classe traba
lhista, mas dos males, preferimos o menor. 

. Dizia eu - e faco mesmo questão de repetil-o - que 
o art. 38 estabelece "que só poderão syndícaliza.r-se os em
pregados Que ·possui rem carteiras profissionaes, expedidas 
de accordo com a legislação federal vigente". 
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Ha, ainda, outro dispositivo de lei · que exige dos dire
ctores de associações de classe um attestado da Policia ou 
de qualquer outra autoridade, de que se acham, ha mais de 
dois annos, exercendo a profissão no local da associação que 
irão dirigir. Assim, lemos: 

"Paragrapho. unico. Os socios dos syndicatos de 
empregados já reconhecidos, que não tiverem car tei
ra profissional, deverão, sob pena de serem exclui
dos, legalizar a sua situação dentro do prazo de seis 
mezes, contados da data da publicação deste decreto." 

Assim, Sr. Presidente, a lei, não obstante ser· má, pes
sima, ainda é retroactiva, pois que vem attingir as organi
zações já normalmente funccionando, trazendo a confusão, 
a desordem. Não sei, francamente, com que intuito. 

Chamo, tambem, a attenção dos Srs. Deputados para o 
art . 39, que preceitua: 

. "Art. 39 • Os syndicalos reconhecidos nos termos 
deste decreto, adquirem a condição de pessoas jurí
dicas, independentemente de quaesquer outras for
malidades legaes. 

Paragrapho uni co . A carta de reconhecimento re
·. presenta a prova da constituição jurídica do syndi

cato que não estiver sujeito a qualquer outro registo." 

Sr. Presidente, são dois artigos que vêm ferir de cho
fre, em aheio, a actual Constituicão, tão decantada. e á qual 
se entoaram bymnos, como senão uma obra perfeita, uma 
obra de accordo com a nossa civilização, emfim, uma obra 
monuJ}lental . 

Nós, da minoria prolatar ia nesta Casa, que vimos na 
Conslitui~ão dispositivos attentatorios á liberdade indivi
dual e outros que se não cumpririam quando tivessem de 
ser applicados, em defesa dos interesses da classe que repre
sentamos, não foi absolutamente com o desejo de fazer fi
gura ou reclame de nossas altitudes : foi brado de revolta, 
foi protesto que lançamos e que, estou certo, calou bem no 
espírito de todo proletario consciente, que, como nós outros, 
sabe que a obra do trabalhador tem de ser edificada. pelo 
proprio trabalhador. · 

Ainda ha pouco. Sr. Presidente, um iHustre collega bur
suez fazia reparos á minha attitude, commentando a Cou
~;tituição, dizendo que eu, que, com meus companheiros, re
cusára assignal- a, vinha enalt.ecer seus met·itos e suaB qua
lidades. Não existe, absolutamente, essa intenção ; pelo con
.trarío ... 

o- SR. JoÃo VITACA - Não assignamos n Constituição 
.porque ella aberra de todos os princípios por que se batem 
os trabalhadores. Não iríamos, portanto, aceeitar uma obra 
que é o arrocho da consciencia da classe dos opprimidos. 

o SR. ACYR MEDEIROS - • . • pelo contrario - como 
dizia - estamos fazendo reparos e provando, com a pro
pria Constituição, que ella será desrespeitada, violada por 
aquelles que cantam louvaminhas ao que qualificam de 
"obra grandiosa". 

Não sabemos, Sr. Presidente, em que condições conti
nuarão as associações de . classe fundadas e com pedido de 
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reconhecimento ao Ministerio do Trabalho, pois que o de
creto, no seu art. 41, estatue o seguinte: 

"O presente decreto entrará em vigor na data de sua 
promulgação". 

Ora, Sr. Presidente, esse decreto não soffreu divulga~ão, 
não foi levado ao conbecimenw das classes interessadas, 
mau grado elle proprio diga que as associações de classe 
agem de collaboracão com o poder publico na feitura das 
leis sociaes. 

O Sa. W ALDEMAR REIKD.o.L - Callaboração, de accôrdo 
com o entender dos autores do decreto, significa acceitar 
aquilo que querem e não o que nos interessa. 

O SR. JoÃo VIT/.CA - .Muito bem. 
O SR. ACYR MEDEIROS - Quero argumentar com o 

proprio espírito da lei, segundo a qual aos interessados cabe 
o direito de collaborar na organização das leis sociaes. 

Como é, Sr. Presidente, que se lança um decreto que 
constitue o regulamento, a base fundamental, a estructura 
da organisacão dos trabalhadores no Brasil, sem que sejam 
ellcs ouvidos, sem que lhes dê conhecimento previo, quando 
a extensão territorial do nosso paiz é enorme? Como é que, 
do dia para a noite, abruptamente, se publica uma lei fascis
ta, contradictoria em todos os Lermos e que não resiste ao 
menor reparo, para ser acceita e tomada em consider:Ação 
pelos traba1hadores independentes do Brasil? 

Quando tomamos aLtitudes, Sr. Presiliiente, vind) á tri
buna protestar contra esses actos attentatorios aos prjnci
r-ios da moralidade, da decencia e da dignidade indhidual, 
fazemol-a perfeitamente conscio de que estamos cumprindo 
estrictamente o nosso dever de proletarios, rigí.!l'Ctc-amente 
desempenhando a nO$Sa íunccão de delegados dos ~!'abalha-
dores brasileiros. · 
- Não nos traz, absolu!.amente, a esta tribuna outro intuito 
senão o de desmascarar a(Juelles que se dizem interessados 
na solução dos problemas sooiaes do Brasil, e que mais não 
fazem do que produzir corlfusão, desanimo c dispersão nas 
~!asses proJetarias do Brasil. (Muito bem) . · 

Nós, que sabemos dessa nossa attitude muüu explora
ção torpe se fará, não lhes daremos a menor tmportancia. 

· (Muito bem). Todas as grandes causas têm os Si!ns martyres, 
como a causa proJetaria · os tem tido. 
. O SR. V Asco DE ToLEDo - V. E:x: . pó de accrescentar 
_que somos conscientes e sabemos o que estamos fazendo. 

O SR. ACYR MEDEIROS - Já, Sr. Presíd.ente, exis
tem muitos martyres proletarios. · anonymos, que tombaram 
nas masmorras da Policia, ultrajados, humilhados na sua 
dignidade de homens, mesmo depois da Constituição, em 
que se fala na fé em _Deu._s . Não podemos silenciar, porque 
temos absoluta conscJencia, c·omo aparteou o meu nobre 
companheiro, Sr. Depu lado Vasco de Toledo da nossa accão 
-e do cumprimento do nosso dever nesta. Casa. · 

. Alongar-me-~í pouco mais, Sr . Presidente, para apro
v~ttar o tempo, Já que estou no tribuna . Vemos, Sr. Pre

. s1dente, todos os dias aclos de achincalhe, de ultrage, con
tra a classe. trabalhadora do Brasil . 

. Ainda ha pouco, o então Ministro da Ag-ricultura, Sr. 
Ma.Jor Juarez Tavora, em- flagrante desrespeito ao dispo-
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sitivo constitucional aão decantado por S. Ex.· desta Lri
buna, no seu art. 113, inciso n. 3, § 38, violando essa Con
stituição, dispensou seiscentos trabalhadores da Fa:.:enda de 
S. Bento, sem que, ao menos, lhes pagasse os ordenados de 
dois mezes em atraso. 

Vemos, ainda, Sr. Presidente, quando se reunem as ar.-. 
ganizacões syyndicaes no Districtc Federal, a Polícia poli
tica tomando parte nos debates que ali se· travam, apar
teando os oradores e fazendo reparos á Mes;; dirigente do3 
trabalhos. 

São, Sr. Presidente, attentados que revoltam a nós, que 
temos consciencia da nossa missão nesta Casa, e que, por 
isso mesmo, teremos de vir á tribuna discutil-os, denun
ciai-os á. Nação, dizendo que a Constituição qm: acaba de ser 
promulgada, pelos seus dispositivos draconianos, e com as 
suas incoherencias e impraticabilidade no seu fundo cle
ricalista, não é mais nem menos do que o inicio da marcha 
triumphal da verdadeira R~:volucão que se fará no Brasil. 
revolução proletaria, que terá por principio e por fim im
plantar o regime socialista em nosso Paiz. (Muito bem; 
muito .bem.) 

·. 

Durante o discurso do Sr. ACYl' M~deiro.s, o 
Sr. Antonio Carlos, Presidente, deixa a cadeira da 
presidencia, que é occupada pelo Sr. Thomaz 
Lobo, 1° Secretario. 

i O 

O Sr. 'Adcilpho Bergamini - Peço a palavra, para expli
cação pessoal. 

O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado. 

O Sr.· Adolpho Berga,mini (Para expUcação pessoa~) 
Sr. Presidente, da ultima vez que occupei a tribuna. na 

phasc regimental em que usava da palavra, não me foi pos
sível concluir as considerações que desenvolvia acerca da 
contrac!icçiio evijente que se encor.tra entre os arti11o'OS 15 :la 
.Constituição e 4° das Disposicões Transitarias. 

Assim é, Sr. Presidente, que, se prevalecer o methodo 
- charnemol-o assim, generosamente - o metbodo que se 
pretendeu inaugurar, qual o de qn~ a <>ituação do actual Dis
tricto Federal será regulada pelas Disposi~ões Transitarias. 
concluiremos que aquelles que pensaram defender a autono
mia do Districto ter-lhe-hão dado uma autonomia ás avessas 

Não ha, nas Disposições Transitarias, nenhum artigo, 
nenhuma alínea, a menor disposi~ão que digà respeito a 
quaes os recursos de que disporá o actual Districto Federal 
para manter-se; e, comprehende V. Ex .. conceder ao Distri
cto a elegibilidade do seu governante, tirando-~e-lhe. oorém. 
os meios de vida, equivaleria a dar-lhe com a direita o que se 
lhe tirasse com a esquerda, até porque é principio funda
mental da nova Carta Política que o conceito de autonomia 
está intimamente ligado ao da disposição de recursos, O'.l, 
melhor, da autonomin financeira. 

Se os serviços de uma unidade federativa não pudessem 
ser custeados e m:mtidos por ella mesma, em face do;; pre
ceitos constitucionaes, essa unidade federativa perdet·ia sua 
autonomia. Pretendo ter demonstrado, Sr. Presidente, que, 
ainda no concernente á. representação politica na Camara dos 
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Deputados, a prevalecer esse methodo, ficaria sacrificada, 
porque, nas Disposições Transitarias, tambem nada encon
tramos relativamente ao assumpto, mas apenas e exclusiva
mente, no § 3° do art. 3:1 dessas Disposições, ha referenci~ é. 
eleicão, pela Camara Municipal, dos representantes do Dts
tricto no Stonado Federal. 

A antinomia entre os dois artigos - o 15° da Con.>ti
tuição e o 40, paragrapho unieo das Disposições Transitarias 
- é, portanto, indissimulavel. Aquelle estatúe que ·o Dis
lricto Federal será administrado por um Prefeito, de no
meação do Presidente da Republica, com approvação do Se
nado Federal", e este determina que o Prefeito ~eja eleito 
pelo povo, exceptuada a primeira investidura, que se fará 
por meio indirecto. 

Levanta-se, então. a questão seguinte para resolver o 
confli~to: a Conslituicão cogita do futuro Districto Federal, 
quando a capital se mudar da cidade do Rio de Janeiro. 'E 
o actual Districto Federal tem a sua situa~ão regulada pelas 
Disposições Transitarias. 

Se assim fosse, chegaríamos ao absurdo de negar ao 
actual Districto Federal os meios de vida. :::>ois no art. 15 é 
que se encontra a clausula: "As fontes de .receita do Districto 
:Federal são as mesmas que competem nos Estados e Muni
cipios, cabendo-lhe todas as despesas de. caracter local". 

Se assim fosse, chegaríamos ao absurdo de dar ao futuro 
Districto Federal (art. 23, § 1°} Deputados do povo ao Po
der Legislativo da Uniãv e negal-os ao actual Distl'icto Fe
deral, de vez que as Disposições Tl"ansitorias silenciam a 
respeito. cogitando, apenas, dos representantes do Senado 
(art. 3° § 3° e art. 7°). 

E, como uma interpretação que chegue 11 conclusões 
absurdas. deva ser desprezada, care~emos de buacar, por 
outros processos, interpretação mais condizente com a logica 
e mais consentanea com o direito. . . 

A technica foi inteiramente desprezada na confecção da 
·Carta de :16 de julho. . 

No capitulo "Dn Organizru;ão dos Estados~ dos Munici
pios, dos Territorios e do Districto Federal n, ao então arti
go 134 apresentara o Partido Democratico. por seu delegado 
na Assembléa Nacional Constituinte, a emenda que mandava 
assim se redigisse o artigo: ~. • . por um Prefeito, eleito 
quadriennalmente por suffragio popular directo, igual e se
ereto, não podendo ser reeleito para o período immediato". 

Mas, a politicagem se infiltrou e estabeleceu o tumulto. 
E' o que se deprehende do proprio parecer da Comissão que 
cuidou do titulo V - parecer, Sr. Presidente, do qual vou 
Iêr alguns trechos : 

"O' actual Districto Federal será administrado por 
um Prefeito eleito, cabendo a;; funccões legislativas a 
uma Camara Municipal, eleita por sufragio directo. 

A primeira e.leição para Prefeito será feita pela 
Camara Municipal em escrutínio secreto." 
Disposícões Transitarias - Alr. 20 •.. 
"Paragrapho unico. Emqu~tnto não se realizar a 

transferencia, o actual Dístricto Federal será admi
nistrado por um Prefeito e um Conselho, eleito este 
p~r ~uff:'agio univer~al P riirecto, e aquelle pela maio· 
r1a absoluLa dos n1~mbms do Conselho.~ 
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N. 1, 383, com H assignaturas: Disposições 
Transitorias. Art. . •• 

"Paragrapho 2° - aecrescente-se: "O actual Dís
tricto Federa~ será administrado por · um Prefeito 
eleito pele suffragio universal directo, cabendo as 
funcções legislativas a uma Camara Municipal eleita 
por igual. processo . n 

A unanimidade da representação carioca pleitêa 
a autonomia do actual Districto Federal. 

Num de seus discursos, disse o Sr. Jon.es Rocha: 

"De qualquer maneira, porém, é certo que o sis
tema político da cidade do Rio de Janeiro, eroquanto 
cnpital da União, não foi regulado no substitutivo. 
Dahi, a emenda que com cento e sessenta assignaturas 
apresentei á Mesa, na opportunídade regimental da 
segunda discussão do substitutivo. 

Da autonomia limitada para a autonmia integral 

Em face da transitoriedade da estadia, nesta ci
dade, do governo da União, ninguem, isento d~ idéas, 
preconcebidas, desconhecerá a conveniencia de se 
-adoptarem medidas de governo que ampliem a auto
nO'mia existente no regime e:ltlincto pela Revolução. 

Estamos no actual Districto Federal, numa phase 
de transição, que vem da autonomia .limitada do de
ereto n. 5.160 de 8 de março de 1904. As promessas 
decisivas da plataforma da Allianca Liberal electriza
ram o povo carioca para o apoio ao candidato Dr. Ge
tulio Vargas, como para a solução revolucionaria de 
24 de outubro de 1930. 

Ainda ha pouco, um dos nossos mais illustres jor
nalistas escrevia em seu artigo diario que influe po
derosamente na opinião de vnrios Estados brasilei
ros, o seguinte período : ko r.residente Washington 
Luiz, como o presidente Prest.es, foram apeados me
nos pela ·insurreição que explodira no sul do que pela 
rebeldia da col!ectividade carioca e da colleetividade 
paulista, que um e outro dominaram, an~es pela forca 
do que pelo consenso da· maioria de seus conci
dadãos". 

A situação politica dominante, Sr. Presidente, 
mesmo sem a mudança da capital, não poderia res
tringir o conjunto de direitos politicos de que gosava 
o povo carioca ainda no regime em cuja disposicão 
elle foi o elemento preponderanten. 

Não nos foi presente a emenda com i60 tuaignatura.s de 
que ialla o illust.re representanta carioca. 

Tambem não a vimos publicada em qualquer dos res
pectivos faseiculos . 

. Estranhamos essa dupla omissão. 
A palavra de S. Ex. vale-nos tanto que temos como 

fóra de qualquer duvida essa manifestação de 160 membros 
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da Constituinte em favor da autonomia do actual Districto 
Federal. 

No mesmo sentido, diversas emendas foram apresenta
das, todas com grande numero de assigna~uras. 

Ora, que houve a· infiltração da politicagem na decisão 
do assumpto prova-o o Relator da Comissão, melhor diria, a 
propria Commlssão, por isso que o parecer está assignado 
pela maioria de seus membros. 

O Sa. AMARAL PEIXOTO - Houve emendas sobre diversos 
assumptos, e para as quaes em plenario foram solicitadas as
signaturas, sendo posteriormente substituídas por outras que 
conciliavam melhor a o-pinião da Assembléa . Nas mesmas 
condições dessas se acha aquelltl a que V . Ex. se refere. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI- Não sou eu, mas é o 
Relator da Commissão que á mesma se refere . 

O Sa. AMARAL PEixoTo - E não foi apresentada - vou 
explicar a V. Ex. - unicamente porque não quizemos abrir 
para o Districto Federal uma excepção, qual a de que o pri
meiro Prefeito não fosse eleito pela Assembléa Legislativa 
Municipal, como a Constituição estabelecia para todos os 
Estados, quanto aos respectivos governadores . 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Essa a que se refere 
o nobre aparteante e outras questões do conhecimento de 
todos fizeram, porém, se infringissem os mais elementares 
preceitos da technica, a serem observados zra elaboração de 
uma lei da. alta relevancia da Constituição Federal. 

O SR. ABBLAADo MARINHO - Não era possível que uma 
Assembléa de leigos observasse essa teehniea legiferantP. ..• 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI- Não tem razão o illus
tre collega : haYia aqui alto$ espíritos, hom·ens illustrados e 
competentes na ma leria. 

Desejo, Sr . Presidente, que na elaboração da Lei Orga
nica do Distrieto Federal se corrijam, quanto possível. taes 
fall:las, definindo-se, ahi, de vez - o que não foi feito no 
lagar proprio, que era a Constituição - a situação desta 
unidade federativa. O artigo {5, a prevalecer a interpretação 
de que elle se refere ao futuro Oistricto Federal - attenta 
bem V. Ex. - retiral'á do actual Districto Federal os meios 
essenciaes de sua vida. E' que, segundo o artigo :134, "as 
fontes de receita do Districto Federal são as mesmas que 
competem aos Estados e Municípios, cabendo-lhe todas as 
despesas de caracter local ." 

Se se entender que o artigo il:i não allude ao Districto 
Federal actual, deixai-o-hemos, repito, com a faculdade de 
eleger o seu governante, mas sem os recursos imprescindí
veis á propria existencia. Terão, assim, os soi-disants auto
nomistas feito ao Districto Federal um verdadeil'o presente 
de gregos ..• 

Felizmente, porém, não prevàlecerá esse aleijão, pois 
esper~ que, ~a Constituição do Districto Federal, ou seja, 
na L~1 ~rg~n1ca:. a Assembléa possa elevar a Capital da: Re
publlca a SlL1;lacao que o seu povo sempre desejou e que os 
seus .verdadetros. representantes ~empre propugnaram, ciual 
a de ter autonomia, mas ao lado desta. os meios e -os recursos 
de se manter com elevacão e dignidade. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem. Muito bem. ) 
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O Sr. Presidente - Acaba de chegar á Mesa e vai a im~ 
primir o seguinte 

PROJECTO DE RESOLUÇÃO 

N. 1 - i934 

Organiza o Regimento Interno da Camara dos Deputados 

A incum~encia que recebemos foi de adaptar o regi
mento da ant1ga Camara dos Deputados á nova Constituicão, 
afim de por ella se pautar a. actual. 

Timbramos em manter-nos dentro desse limite, ada
ptando o criterio de evitar, quanto possível, ao contrario do 
que se fizera na antiga lei interna, a transcripção dos dis
positivos constitucionaes, por nos parecer préferivel a sim
ples referenc1a aos seus preceitos. 

Devemos confessar que muitas vezes tivemos de domi
nar o desejo de fazer obra mais completa . O regimento que 
devíamos adaptar, deu-nos a impressão de obra formada pela 
séâimentacão das soluções de questões especiosas, e á qual 
faltava a unidade de uma orientação pre-fixada. Os seus 
conceitos e definições nem sempre são acceitaveis e os que 
nos ·pareceram menos adequados procuramos corrigir. Tan
to quanto possível foi mantida a redacção. 

Corrigir todos os defeitos seria, de facto, obra para di
latado prazo e a Camara necessita quanto antes de um re
gimento que lhe permita organizar as suas commissões e 
ini~iar os trabAlhos que lhe ~ompetem. Só os maiores, por
tanto. mereceram o nosso cuidado. 

O principal trabalho da Comissão fpi, por conseguinte, 
o de adaptar os dispositivos do antigo regimento aos pre
ceitos da nova Constituição. Nas disposições transitarias 
entendeu regular o exercício das funccões do Senado Federal 
pela Camara, emquanto se não constituir elle regularmente. 

Nessas condições, propõe a Commissão á Camara a 
adopção do seguinte projecto de Resolucão: 

TITULO I 

Da installação da Camara 

CAPITULO I 

DAS SESSÕES PREPARATORIAS 

Art. f. O Os diplomados á Camara dos Deputados se 
reunirão cinco dias antes da data da ínstallação solcnnn, ás 
i4 horas, no respectivo edifício, afim de, sob a direccão do 
Presidente do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, reali
zar sessões preparatorias. 

Art. z.o Declarada aberta a sessão, serão os diplomados 
presentes convidados a entregar os seus dipl<Jmas. 

Art. a.o Terminada a entrega dos diplomas, o Presiden
te dará por finda. a primeira sessão, e, auxiliado pelo Se
cretario da Presidencia da Camara e outros funccionario.; dn 
Secretaria, que julgar necessarios, organizará uma lista dos 
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candidatos possuidores de diplomas e uma outra dos sup
plentes dos candidatos diplomados. 

Art. 4.0 As listas acima referidas deverão ficar orga
nizadas dentro do prazo de 24 horas e serão lidas em sessão 
para conhecimento dos interessados e immediata publicação 
no orgão officia( da Camara. 

Art. s.o No mesmo dia em que fôr feita a citada publi
cacão, os .candidatos dipl.omados, . desde que constituam a 
maioria absoluta dos representantes, elegerão, ainda sob :t 
Presidcncia do Juiz a que se .refere o art. 1.0 deste Regi
mento, em escrutínio secreto, um candidato, diplomado nas 
mesmas condições, para Presidente. 

Art. 6.0 A apuraçã~ dessa eleição será pessoa.lmP.nt~. 
feita pelo Juiz Presidente das sessões preparatorias, s~ndo 
declarado eleito o que tiver obtido a maioria absoluta dos 
suffragios . 

Paragrapho unieo. Se nenhum dos votados obtiver· 
maioria absoluta dos votos dos presentes, proceder-se-á ,, 
um segundo escrutínio, em que só poderão ser suffragados 
os dois nomes que tiverem sido mais votados no primeiro 
escrutínio; se houver, nesse primeiro escrutínio, mais de 
dois suffragados com votação igual, a sorte decidirá quaes 
os dois nomes que devem entrar no segundo escrutinio. Em 
caso de empate, nesse se~tundo escrutínio, a sorte decidirá 
qual dos votanos deverá ficar no cargo . 

Art. 7.0 Depois de fazer a proclamação do .. Presidento 
assim eleito, o Juiz Presidente das primeiras sessões prcpa
ratorias dará por finda a sua incumbencia e a. sessão. 

Arl. 8.0 A sessão preparatoria seguinte será presidida 
pelo Presidente eleito, o qual convidará pa.ra Secretario;; 
provisorios quatro Deputados; realizando-se .~este mesmo 
dia desde que esteja presente a maioria absoluta dos mem
bros da Camara, a eleição de dois Vice-Presidentes, quatro 
Secretarias e dois Secret.arios supplentes. 

Art . 9.0 Esta eleição será feita em cscrutinio secreto e 
em tres cedulas, sendo uma para o 1.0 e o 2.o Vice-Prcsi
destes, a segunda para 1.0 e 2.0 Secretarios e a ultíma para 
3.0 e 4.0 Secretarias. Serão cons iderados eleitos os que ob
tiverem maioria absoluta de votos presentes . Na falh de 
maioria a?soluta, entrarão em .. segundo escrutínio os dois 
nomes ma1s votados. 

§ f.0 Havendo, no primeiro escrutínio, empate de mais 
de dois nomes, a sorte decidirá quaes os dois nomes que de
verão entrar no segundo escrutínio; e, em easo de empatP. 
no segundo escrutínio, a sorte decidirá qual dos dois eleve 
occupar o cargo . 

§ 2.o O immediato em votos na eleição de 3° Secretario 
será o primeiro supplente; e o immediato em votos na ele1-
ção do 40 Secretario será o segundo supplente . 

Art. 10. Se não houver numero legal para· as eleições 
de que tratam os artigos anteriores, serão ellas adiadas para 
depois dn installação da Camara. Verificada a impossibili
dade da eleição, o Juiz Presidente na primeira sessão, após 
a publicação, da lista dos diplomados, passará a presidencia 
ao Deputado mais velho em idade, que convidará. quatro ou
tros Secretarias provisorios. 

Paragrapho unico. Nesta hypothese; na sessão de ins• 
tall~ão e nas seguintes servirá a Mesa Provisoria até qu~ 
seja eleita a · Mesa definitiva. 
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Art. H. Na ultima sessão preparatoria será prestado 
o compromisso. O Presidente, de pé, no que será acompa
nhado por todos os presentes, proferirá a. seguinte a.ffirroa
ção : "Prometto quardar a Constituição Federal, desempe
nhar fiel e lealmente o mandato que me foi confiado c 3\lS
tentar a união, a integridade e a independeeia do Bl·asil". 

§ 1.0 Em seguida, será feita, pelo 1 o Secretario, a cha
mada de cada um dos representantes, a começar pelos Vice
Presidentes e outros membros da Mesa, e cada um, á pro
porção que fôr sendo proferido o seu nome, responderá -
"Assim o prometto" . 

§ 2.0 O Deputado que comparecer, para tomar pos<:e 
depois desse dia, será conduzido ao recinto pelos go e 4° Se
cretarias e prestará em voz alta, perante o Presidcnt, em 
sessão, o compromisso acima exarado . 

Art. 12. A sessão conjucta de installacã.o da Camara 
dos D~pulados e do Senado Federal será realizada no dia 3 
de Maio, no Palacio Tiradentes com a presenca de qualqu(~r 
numero de Deputadtls e Senadores, sob a direccão da _,It>ta 
do Senado. 

CAPITULO II 

DA MEZA 

Art . i3. A' Mesa da Camara dos Deputados comi)etc 
a direcção de todos os seus trabalhos. 

§ 1.0 A Mesa compõe-se de um Presidente e de qug.tro 
Secr etari os. 

§ 2.0 Para supprir a falta de Presidente e dos Secre
tarias, haverá dois Vice-Presidentes e dois Supplentes de 
Secretarias. 

§ 3.0 O Presidente convidará qualquer Deputado pa :a 
substituir os Secretaries, na falta. accidental dos respectivcs 
Supplentes. 

Art. 14. A Mesa, eleita ao inicio de cada sessão lcgi .;
lativa, servirã tambem nas sessões extraordinarias c <>m 
todas as prorogacões. 

Pa.ragrapho unieo. As funcçõcs dos membros da Mr.sa 
da Ca.mara dos Deputados sómente cessarão: 

a ) nos demais annos da legislatura, com a constitui<,:ão 
da que deve presidir ás sessões preparatoria.s . 

b) nos demais annos . da legislatura, com a eleiçãc. da 
nova Mesa. 

Art. i5. Os membros· da Mesa, bem como os Vice
Presidentes e os Supplentes de Secretarias, não poderã'c> fa"
zer parte de qualquer Commissão, permanente, ou espechl. 

SECÇÃO I 

Do Presidente 

Art. i6. O Presidente é o orgão da Camara, quando ells 
houver de se enunctar collectivamente, o regulador dos seus 
trabalhos e o fiscal da sua ordem, tudo na conformidade 
deste Regimento. 
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Art. 17. São attribuicões do Presidente, além de outras 
conferidas neste Regimento: 

:1 8 , presidir as sessões da Camara.; 
28 , abrir e encerar· as sessões ás horas competentes, 

nellas manter a ordem e fazer observar a Constituição, as 
leis da Republica e este Regimento; 

38 , fazer ler as actas pelo 2° Secretario, submettel-ao; á 
discussão e ao voto da Camara e assignal-as, depois de ap
Drovadas; 

4a, fazer lêr o e::q>ediente pelo i 0 Secretario; 
5a, dar posse aos Deputados; 
üe., coll!:eder a palavra aos Deputados, na ordem da in

script;ão, aos que a solicitarem verbalmente, nos termos do 
Regimento, e negai-a aos que a pedirem sem direito; 

7a., convidar o orador a declarar, préviamente, se vae 
falar a íavor, ou contra a materia em discussão. 

sa, interromper o orador' quando se desviar da ques
tão, quando falar contra o veneído, quando faltar á consi
deração á Camara, ao Senado, ou a algum dos seus membros, 
e em g-eral, aos representantes do poder publico, advertin
do-o, chamando-o á ordem e retirando-lhe a palavra, si não 
for obedecido; 

98 , chamar a attenção ào orador, ao terminar a hora do 
expediente e da ordem do dia, ou ao se esgotar o tempo 
a que tem direito de occupar a tribuna; 

wa, annunciar a ordem do dia e o numt!ro de Depu
tados presentes; 

11a, subrnetter á discussão e á votação a materia a is:;;o 
destinada; 

12a, estabelecer o ponto da questão sobre que devam 
ser feitas as votações; 

i3a, annunciar o resultado das votacões; 
ua, conceder a palavra para explicação pessoal, sem 

prejuizo da ordem do dia; 
i5a., communicar á Camara o recebimento de mensa

gens e outras correspondencías do Governo e fazel-as Mt• 
pelo io Seoretario; 

f6a, nomear por autorização da Camara, Commissões 
especiaes, mixtas e externas; 

i7a, designar substitutos para os membros das Com
missões, em suas vagas, ou em seus jmpedimentos, exce
ptuada a Commissão de Policia; 

181\ promover a publicacão dos debates e de to®s os 
trabalhos e actos da Garoara; 

i9a., não permittir a publicação de expressões e con
ceitos vedados pelo Regimentos; 

20a, organizar e designar a ordem do dia seguinte; 
21 a., informar á. Ca.mara sobre qualquer ponto de ordem 

ou pratica parlamentar; _ 
2211, suspender a sessão, deixando a CAdeira da Pres i

dencia, quando não puder manter a_ ordem, ou as circum
stancias o exigirem; 

23a., levantar a sessão; 
24a., assignar todas as resoluções da Camara; 
25a, assignar a correspondencia destinada ao Presidente • 

da Republica e ás assembléas estrangeiras; 
268 , convocar sessões extraordinarias; 
27a., presidir as reuniões da Commissão de Policia, to

mar parte nas suas discussões e deliberações, com direito 
a voto, e assignar os respectivos pareceres; 
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2sa., substituir, nos termos da Constituicão, o Presidente 
da Re.publica; 

29a, resolver todas as questões de ordem que occorrerem 
durante as sessões. 

Art. iB. O Presidente da Camara não poderá, sinão na 
qualidade de membro da Commissão Executiva, offcre
cer projeetos, indicações ou requerimentos, ou yotar, ex
cepto nos casos de empate, ou nos escrutínios secretos. 

Paragrapho unico. Para tomat• parte em qualquer dis
cussão, o Presidente deixat•á a cadeira, interinamente, ao 
seu substituto, emquanto se tratar do objecto que se pro-1 
t~uzer a disculil'. 

SECÇÃO ll 

Dos Vice-Presidente' 

Art . .1 9. Sempre que o Presidente não se achar no r e~ 
cinto, á hora regimental, do inicio dos trabalhos, o 1° Vice" 
Presidente, e, em sua falta, o 2.0 substituil-o-á no desem
penho das suas fuccões, cedendo-lhe o Jogar logo que fui' 
presente. 

Paragrapho uni co . Quando o Presidente tiver neces
sidade de deixar a cadeira, proceder-se-á da mesma f6rma 

SECÇ:i.O 111 

Dos Secretar'I.O.:r 

Art. · 20. São a ttribulções do 1° Secretario: 

1 a, fazer a chamada nos casos previstos neste R~gi~ 
menta; 

2'-, lêr á Camara. a inlrega. de todos os officios d~' Go
verno e do Senado, e, em summario, qualquer outro pnpel 
que deva ser lido em sessõ.o; 

31\ despachar toda a materia do expediente; 
,,a., receber e fazer toda a correspondencia official da 

Camara; 
5a, receber, igualmente, todas as 1·epresentacões, con~ · 

vites, petições e memoriaes dirigidos á Camara; 
6e., fazer recolher e guardar, em boa ordem, todas as 

proposições, para apresentai-as opportunamente; 
71\ assignar, depois do Presidente, as resoluções da Ca

mara;-
sa, conta~ os Depulados em verificação de votação; 
96 , dirigir e inspeccionar os trabalhos da Secretaria, 

fazer observar o seu Regulamento, intcrpretal~o e pre
encher as suas lacunas e fi scalizar as suas despesas; 

10a., providenciar para que sejam entregues aos Depu
tados, á medida que forem chegando á Camata, os avulsos 
impressos relativos á materia designada na. vespera, para a 
ordem do dia; 

. 11 a., tomar nota das discussões e votações da Camara 
em todos os papeis sujeitos á sua guarda, authcnticando-os 
com a sua assignatura . 

Art. 21. Ao 2° Secretario, compete: 
1a, fiscalizar a r edaccão das actas e proceder á s.ua. 

leitura; 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 07/10/2015 15:25+ Pág ina 34 de 142 

- i90-

2a, assignar, depois do i 0 Secretario, todas as aot1:1s e 
r·esoluções da Camara; 

aa, escrever a acta das sessões secretas; 
4a, contar os Deputados, em verificações de :votacan; 
5a, auxiliar o 1° Secretario a . fazer a correspondcncia 

official da Camara, nos termos deste Regimento . 
Art. 22. O 3° e o 4° Secretarias receberão, á porta da 

sala das sessões, os Deputados que ainda não hajam presta~ 
do compromisso, pa.ra. que o façam. 

Paragrapho unico. Compete-lhes auxiliar os fO e 2o se
cretarias na verificação de votações. 

Art. 23. Os Secretarias e os Supplontes substituil'
se-ão conforme a sua numeração ordinal e, nesta mesma 
ordem substituirão o PPesidente, na falta dos Vice-Presi.:. 
dentes. 

CAPITULO III 

DAS COMMlSSÕES 

Art. 24. A Camara dos Deputados iniciará os seus tra
balhos, em caõa sessão legislativa ordinaria, organizando 
as suas Commissões. 

Paragrapho unico. As Commissões sel'ão: 

a) permanentes, as que subsistirem atravé; das legisla
turas; 

b) temporarias, as que se extinguem com a te~miua.cão 
da legislatura, ou logo que hajam pPeenchido o fim a que 
se destinavam. 

Art. 25. As Commissões permanentes são trelr.e: 

1a Executiva; 
2a.' Agricultura, Indusfria e Commereio; 
ja.' Constituic.:ão e Justiça; 4a: Diplomacia e Tratados; 
sa, Educação e Cultura; 
õa., Finanças; 
7a, Legislação Social; 
sa., Obras Publicas, Transportes e Communica~es; 
9a, Orçamento; 
1 oa, Redacção; 
1.13 , Saude Publica; 
12a., Segurança Nacional; 
i3a, Tomada de Contas. 

Par-agrapho unioo. As Commissões permanentes serão 
constítuidas de onze membros cada uma, salvo a Executiva. 
que será constituída pela Mesa, e a de Redaccão que terá 
sómente cinco membros. 

Art. 26. As Commissões permanentes exercerão as suas 
funcções durante toda a sessão legislativa ordinaria, ou ex:
traordinaria, e, nas suas prorogacões até nova eleição. 

Paragrapho unico. Na ultima sessão legislativa de cada 
legislatura cessará o exercicio das funccões das Cammis
sões com a realização do pleito para a renovação da Cama.ra 
dos Deputados. 
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Art. 27. As Commissões t.emporarias serão internas, 
externas e mixtas . 

§ 1.0 As Commissões internas serão as que se destina
rem ao estudo de determinado assumpto sujeito á delibera
cão da Camara e dividir-se-ão em Contmissões de inquerito, 
especiaes e geral. 

§ 2.0 As Commissões externas serão as constituídas para 
participar dos actos em que a Camara dos Deputados haja 
de representar. 

§ 3.0 As Commissões mix:tas serão as constituídas de 
Deputados e Senadores . 

Art. 28. As Commíssões de inquerito de accordo serão 
constituídas com os dispositivos do capitulo IV, Titulo I, 
deste Regimento. 

Art. 29. As Commissões cspeciaes serão constituídas 
por determinação da Camara para os fins do art. 48 da 
Constituição e nos outros casos em que se tornarem neces
sarias. 

§ 1.0 O requerimento para a constituição de uma Com
missão especial indicará, desde logo, o assumpto de que a 
mesma haja de tratar, bem como o numero de membros que 
a deverão compor. . 

§ 2.0 A audiencia de uma commíssão especial dispensará. 
a das Commissões permanentes, salvo detel'minação em con
trario da maioria da Assembléa . 

Art. 30. A camara poderá constituir-se em commissão 
geral, para o estudo de qualquer assumpto, ou outro fim 
determinado, desde que a sua maioria o permitta, a reque'C'i
mento escripto de qualquer Deputado. 

Paragrap!io uni co. O requerimento para a constituição 
da Camara em commissão geral deverá, desde logo, indicar 
o ohjecto, o dia e a hora da reunião. 

Art . 31. A$ Commissões externas serão constituídas pela 
mesma fórma das especiaes, por determinação da Camara, 
a requerimento verbal de qualquer Deputado. 

Art . 32 . As Commi.s.sões mixta.s serão, tnmbem, ~mlsti
tuídas pela mesma fórma das especiaes, por determinação 
da Camara, mediante prévio entendimento com o Senado, a 
requerimento escripto de qualquer Deputado. 

Art. 33. As Commissões temporarias durarão: 

a} as de inqueriLo até a eonelusão dos respectivos tra
balhos; 

b) as especiaes, a geral, as externas e as mixtas, o 
tempo, dentro da legislatura, necessario ao exercício das 
funccões para que foram constituídas. 

CAPITULO IV 

DAS COMMISSÕES 

Art. 34.. As commissões permanentes, as de inquedto e 
as especiaes serão constituídas proporcionalmente ás cor
rentes de opinião representadas na Camara . 

§ 1.o As Com.missóes externas serão nomeadas pelo Pre
sidente, por iniciativa propria ou a requerimento de qual
quer Deputado, depois de approvado pela Camara. 
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§ 2.0 Os representantes da Ca.mara nas Commissões Mix
tas serão proporcionaes ás correntes de opinião, eleitas ou 
de livre nomea~ão do Presidente, conforme a natureza das 
funccões. que tenham de desempenhar. 

Art. 35. Na sessão seguinte á da eleicão da Mesa poderão 
os Deputados, coojuncta ou separadamente, iniciar, por es
cripto devidamente assign.ado, um nome para cada commis
são permanente, ·con~iderando-se, escolhidos os que obtive
rem um onze avos do numero total de membros da Camara, 
desprezada a fraecão, excepto quanto á Commissão de Re:
dacção, onde será necessario 1j5, desprezada a fracção. 

§ 1.0 A indicação poderá ser realizada pelos proprios 
Deputados que não comparecerem á sessão, desde que as
sígnem a declaracão de outro Deputado que haja compare
cido. 

§ 2.0 Não se computarão as indicações feitas em dupli-
cata pol' um mesmo Deputado. · 

Art. 36. Verificado pela Mesa o numero dos Deputados 
esoolhidos mediante indicação, proceder-se-á, nas sessões 
seguintes, á eleição, por voto secreto e escrutínio de lista, 
dos que devam completar as commissões permanentes. 

§ 1.0 Para a sua eleição, as Commissões serão desdobra
das em doís grupos, de seis: o primeiro, será. formado pelas 
de Constituição e Justiça, Agricultura e Industria e Com
mercío, Diplomacia. e Tratados, Educação e Cultura, Segu
rança Nacional e Obras Publicas, Transportes e Communi
cacões, o segundo, pelas de Financas, O•camento, Legislação 
Social, Saude Publica, Tom_ada de Contas e Redacção. 

§ 2.0 Não se compularã.o votos accumulados numa mes
ma cedula. 

Art. 37. Quando se realizar simultaneamente mais de 
uma eleição, haverá junto á. mesa igbal numero de urnas, 
devidamente rotuladas, com a indicação c1ara de cada· uma 
das eleições a se proceder. 

Art. 38. Proceder-se-á á eleição com a chamada dos 
Deputados, que se fa.râ por Es{ado, de norte para sul e a 
seguir a dos Deputados do Territorio do Acre e dos Circulos 
profissi ouaes. 

§ 1.0 Terminada a votação, serão as cedulas retiradas 
da urna contadas e lidas pelo Presidente. 

§ 2.o Os secretarias procederão aos respectivos assenta
mentos, proclamando em vo1. alta, á medida que se fôr veri
ficando, o resultado da apuração. 

§ 3.0 Não serão apuradas as cedulas referentes a uma 
eleição que se encontrarem em ·urnas destinada á outra. 

§ 4.o Quando uma cedula contiver numero de votos 
maior do que o determinado pelo Regimento, só sel'ão apura
dos os primeiros, até completar o liJ~lite regimental. 

§ 5.o Terminada a apuracão, o 1° Secretario redigirá 
boletim com o resultado final, collocando os votados na 
ordem decrescente dos suffragios. 

§ 6.0 O Presidente procederá á leitura do boletim da 
apuraçã() fina.l e proelamará os eleitos. 
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SECÇl.O 1 

Das reunião do.8 Commi8&ões 

Art. 39 . As Commissões permanentes, ou especiaes, reJl~ 
nir-se:..ão, ordinariamente, todas as semanas, em dias pre-
fixados. · 

. · · ! t.• O Dia.""io do Poder: Legislativo publicará, quotidia..: 
namente, a relacão das Commissões, com a designação do 
lóeal e-da: bora em que se realizarão as suas reuniões • · 

§ 2.o Qunndv a Camara dos Deputados estiver :funccio
nando, as Commi$sões (ia Camara ef!eetuarão snas reuniões 
no~ dhs mat>cados, preparando todos os papeis que estejam 
dependendo (le · seu estudo e enviando-os ao i 0 Secretario 
para a sua publicação no Diario do Poder Legislativo. 

· Art. ~o • .AB reuniões extraordinarias das Commissões 
terão · logar por convoeac;ão dos respectivos presidentes e::e
ol/icio, ou· a requerimento de qualquer dos seus membros • 

. Paragra'J)ho unieo. Qualquer convocação de <:ommissões 
será annunciada peJo Diario do Poder Legislativo, com vin..;. 
te ·e .. ·· quatro hons. de antecedencia designação do seu local, 
hora. e objecto .. : . 

Art. -U. As reuniões ordinarias, ou extraordinarias, nas 
(lompli~Jsões . d~rari.Q o· wmpo necessario aos _seus. fins, a 
juuo. do s~u presidente, que as poderá interromper quando 
julgar conveniente. . · · 
. . . ?a.ragrapbo ,unico •. As Commíssões não se deverão reunir 
J:!.Q momento das ·vota.cões em plenario, e, quando ánierior.,. 
Dl.erite . reunidas, deverão suspender os seus trabalhos em
quanto · durar' llquelle acto, para delle participarem os se\lS 
membros. · · · · · · · 
··: .. .. Art. 42 • .AS reuniões das Comroissões poderão. ser publi
~a~, cril~ridó. assim estas deliberem. 
; , , ~ ·i.O ~rão aemi>re s~ret.as as reuniões das Co~missões 
J?a~a ~liberar $Obre; · 

.. · ~ · a} .declaracão de guerra, ou aceordo sobre a paz ; · 
· ·. · b) • tratadoS, ou convençÕes, com as nacões estrangeiras; 
.. :: :c);, concessão, on negaçlío de :passagem de forças estran
geiras pelo . territorio nacional para operações militares. 
,. · ·§ .2.0 . Nas reuniões secretas servirá como Secretario da 
pommi~~. por designaÇ,ão do ,Presid,ente, um ,dos !seus 
membros. 

· ! 3.0 Os Deputados poderão assistir ás reuniões secretas. 

·SECÇX.O II 

' ·Das attribuiçaes das Commissõe& 

' Art. 43. ..o\B Commissões permanentes t.ém por fim prin
cipal estQdar e manifestar a sua opinião clara sobre todos 
os assumptos submettidos ao seu exame e que lhes forem 
enviados pela Mesa. 

Art. 44, A' Commissão Executiva compete, além das 
!unceões que lhe são attribuidas no ca-pitulo - Da .Mesa -
~ · em outras disposições regimentaes: . 

· a) tomar todas as providencias necessarias á regulari
dade dos tr.abalhos legislativos; 

C. D. - 13 
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b) dirigir todos os servioós.,.da· Camara, durante as ses
sões legislativas e nos seus intel'l;'egnos; 

c) a policia interna da :Camara; · · . 
d) • propOr á Camara a ereação dos lagares n,eoos~arios 

ao servi~o de sua Secretaria; . . . · · . . 
e) ' propOr ·á Ctunara a rióm'eacão dos funceionarios · ~~ 

sua Secretaria; '· 
'f) · .proinovêr os . ftinccion.aríos·. da Secretaria,· nas vagas 

occorrentes; . · · · . .. · · . ·. · 
g) ·nomear o. pessoal subalterno necessario. ao· serviço d~ 

Camarâ· · 
k ) 'assignar os titulas de .nomeação dos fúnccionarios 

ãa Camara; · · 
. "i) cone~der .. lwenQa, eom ou sem vecimentos, aos fun:.. 
ccionarios ·da ·camara • 

. .Art. ~5. -Nenhuma propósi~o, ··modifieanda' os serviços 
Secretariá da: Camara dos Dep\1tados, (lu as eondioôes . :t,~J 
seu pessoal, ainda mesmo que seja ·apresentada a. projecto-de 
lei orca.mentaria, poderá ser submettida a : deliberação · sem 
parecer da Coiiimisslio· Executiva; · . . 

Art. 46. A' ' Com missão de Agricultura, Indust~ià· :e Com~ 
mercio compete manifestar-se sobre todos os· assumptos-:-M,;. 
lativos á economia nacionaL· : · · · . · 

. · 'Art. 47. A' -coinmissão de ConstituiÇão e Justi~á oo~~ 
pete manifestar-se ·sobre todos os assumptos quanto ao S~t1-
aspecto jurídico, legal ou constitucional. · · · · · · 

.Art. 48. A' Commissã6 de Diplomacia e Tratados com
pete mailffestar.:se · sobre todos . os aetos interri~ci6naes~ . Cle 
que houvermos participado, . o:u de participar, e sobre. a · or
ganização .. do Ministerio das ·Relações Exteriores. . . . ... : 

. .. ! • . • 

Art. 4·9. A' Comm1ssão. de Orçamento compete -emltUr 
parecer sobre a p~oposta.. de QrçiuJlento reme~tida peló . ·r.re~ 
sídente da Repubhca ou, na sua falta, organlZar . o prQJecto de lei orçamezitaria~ sobre a base da. anterior, assisUndo o 
plenario em todas as phases da elabóraoão ·orçamental'iá:.; 

.Art. 50. A' Commlssão de Finanças-compete manifestar
se sobre todas as proposições. que ·alterem 'a .despesa e a re
ceita publicas ou acarretem responsabilidades ·para·· o ·The
soux:o federal, systema monetario e regime de · bancos; · · 

Art. 51 . A' Conimissão de Edu caçao ·e ·Cultura' -Compete 
opinar sobre todos os assumptos relativos á educaÇão e 
ínstruccão publica, ou partieul~, . e tudo que disser ·respeitô 
ao desenvolvimento cultural ~ ·artistioo. · · .. 

Al't. 52. A' Commissão de .. SeSQrança Nacional compete 
manifestar-se sobre as prop'ostas do Poder Executivo de 
fixação de forcas de tel'l'a e de mar e sobre .todos os assum-
ptos que interressem á defesa ·do Paiz. · 

Art. 53. A? Commissão de Obras ·publicas; Transportes e 
Communicações com])ete o estudo· de todas as questões re
lativas ás obras .publicas e . á concessão ·a particulares de 
construccão, uso e gozo das mesmas; vias · ·de transportes 
e eommunicações, correios e telegraphos. 

Art. 54; A' ·commissão · de Legislação Social compete 
e>pinar sobre todos os assutnptos ·attinentes á organização dd 
trabalho, relações entre este e o capi~I e assistencia aos 
trabalhadores; · · · · · · · · · 
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-·. ··:.:Ait, 05"5 : 'A iedaêcão ··finá!' dos''projéctos' apprO\i-adoS' -pela 
Cariiara, erii ultimo· turno' · re~üiehtal~ · comp'ete· 'á.' · Copimissã~ 
de· .Redaecão. · ·. · ···· ··.· ' · , .. · .,, ·:·· t' · ,. · . · .:- · 

. .§· _10 -Compete á Oommis~ão ~ecuúva. .. ,~ .r'edaccão 'tin"a·l 
dos projectos de resolução. da Camara dos Deputados·. . 
· • · § .2.o. Os · projectos· de leis'· orcameritàrías serão· redigidos 
pela Coirimissãó de Orçamentos.' · · :' ' ' . ·' ·' ' ·' · · · · 
· § a.o A' Commissão de Segurança ·Nacional caberá ·a re
dacção final dos projectos de fixacã~> de forças. · · 
~ ... §· 4.0 A redaccão pars. a .a• discussão de. projecto , emen
dado em za Sel'á . feita pela .. Oommissão . qu~. ,o . houver . a.pre-t 
sentado, ou sobre .elle emittido parecer., : .. 
, . §•·o.o Quando mais de uma Commissão , houver .emittido 
parecer .sobre uma proposição emendada. em za. discussão, ~ 
Mesa designará a que deva redigir o. projeéto . para. a-3" . !liso.. 
cussã:o. · · · · .. · , ·. '· ·. ... . .... 

ArL 56. Â' C6inmissão· de !aude ·Publica' compete ma..; 
Ii~festar-se ~obre . todos os . assumpt?s de saude publi~~; hf:: 
gtene e assiStencta. · · · · · · · · · · · · · · · · 

Art. 57. A' Com-missão de Tomada de ·aontas ''competem 
as attribuições que sã·o C!'mfer~das pelo' art • . 29 da 'Con:.:. 
stituição. · · · ·.· '· ,. '· · · · 

• Art. 58. A's Commissões tem.Porarias compete Ô desem-
·"'Penho das attribuicões que lhe forem e%pres5ameJite con!e-
ri~as pela ca:m~. . . ' .... , . •.; . . .. : o • 

. • :'1;!~.. ~C: :-:- ; 

. . SECÇ.I.O 111 . · . . - • ·: 
l~~:w·u .. _tt -.:··. : : ;1: · ·:. - ·.~~~ .. ~-~~("~:s .. :;-."!}·~;!:~ ' 

~'-~- __ , . ..,~. Das traliaihoi das ;Com-missões · ,-,~~ · ·. ·.-·.· ··' ., 
. '·.:: .. ' .. 

Art. 59. O trabalho das Commissões obedecerá á seguin-
te · oràem: . · · . · ·. · · ·· · · 

a) distribuição da materia peios relatore·s;· 
_ ~- b ). leitura de pareceres . def-initivamente · assentados; 
.· c) l!!itura, discussão e deliberações::sobre• relatorios, ·ou 
requerimentos. , :--, , , ·i: · · 
• .. § i. o Esta ordem poderá ser alterada . pela . Commissão. 
ou ·para tratar de mataria -urgente, ou .'a :r.equerimento de 
preferenéia, de qualquer dos seus membros, para determi .. 
nado assumpto. . . .. . . 

·. § 2.o A distribuição de' materia deverá· constar ·na act.a 
publicada no Diario do Poder . Legíslativfi; . por-'. matérias e 
relatores. · · · .. · · 

§ a.o o presidente fará a distribuição' de, todos os papeis. 
recebidos no interregno das reuniões·: · . . , . · ·· ' .. · · · · · · 

§ 4.o Tratando-se de materia urgente; o 'presidente- de~ 
si_gnal'á relator, independentemente da reunião da Commis-
são . · · · 

Art. 60. As attribuições :.dos membros da Commissão 
Ex(:lcutiva são discriminadas ·no capitulo - Da Mesa; ·. · 

Art. 6i. As Commissões permanentes poderão te.r , rela
tores previamente designados. para .cada um. dos principaes 
assumptos de sua competenoia. 

Art 62 . As' CÓ.mmissões da Camara dos 'Deputados · deli
berarão por maioria, com a.· presença da maioria· absoluta. 
dos memb!.'os. · · 
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. ' Art. 63. A Commissão que receber proposição, men sa
gem, ou qualquer . outro papel, que lbe . fôr enviado pela 
M~sa., poderá propôr a sua adopção, ou a sua rejeição. total 
ou parcial, apresentar projectos delles decorrentes, dar-lhes 
substitutivos e apresentar ~mendas, ou sub-emendas. 

Art. 64. O membro da Commissão a que for distribu~do 
o estudo {!e qualquer materia. deverá apresentar, dentro de 
dez dias, um relatorio a L'espeito, que terminará em pare- · 
cer. · 

!§ Lo o· Presidente da Commissão poderâ, a reqtierimen
to fundamentado, do. relator, pr~rogar, por mais dez diae, 
o prazo que lhe é assignado neste artigo. 
' ·! 2.o Relatorio e parecer serão lidos em reunião da 
Co~missão e sujei~os á discussão, pelo prazo que o presi-
dente julgar necessario. · 

§ a.o Lido, discutido e votado, em reunião da Commissão, 
o relatorio sobre qualquer materia, ·o relator ter-á o prazo 
de quarenta e. oito horas, improrogavel, para· redigir, -de 
àccordo com o vencido, o parecer. 

· Art. 65. Si o parecer do relator não fór adaptado pela 
ínaíoria da -Commissâo, o presidente designará, dentre os 
que constituírem · maioria, novo relator . · · , · . 
. . § 1.0 Para a apresentação do no.vo parecer será. conce· 
(lido ao . segundo relato!;' o prazo de . trt}'> dias. 
· · § z.o Na bypothese da Commissãó acceitar parecer di

verso do primeiro relator o seu passará a' éontitliir· voto" em 
separado. . • . . · 

· § 3.0 Aos membros da C.::om:missão, que pretenderem rc• 
dígir .voto em separado, será concedido, em co!nmti.in, o prazô, 
improrogal de tres dias · 

· § 4.o Para ·o ef!eito da contagem dos . votos relativos ao 
parecer, os "vencidos" e os "~m sep"arado"" serão considera
dos contrarias, e os "pelas· conclusões" e os "com rêstricções" 
serão declara~Qs fa-voraveis. · 

:Art. ·6&. A's Commissões será licito dividirem •. para fa
.eilidade de estudo, qualquer materia sujeita ao seu .exame, 
contanto que seja um só o parecer enviado á ·Mesrt. 
. Art. 67. Os pareceres assentados em reuniões das Com..; 
missões serão enviados á Mesa para serem lidos e im
pressos. 
. . . . § 1.0 Deliberar-se-á sempre, · nas reuniões secretas, 
~obre a conveniencia de serem os pareceres nellas assenta
dos, discutidos e votados em sessão publica, ou secreta. 
.. . .. § 2.0 Os -pareceres, votos em. separado e emendas que de
vam ser discutidos e ·votados em .sessão. see1·eta, serãó entre
gu~s •. em sigillo, á. Mesa, directamente, pelo presidente da 
Comtnissão. . . . · · · . 
·· ·§ 3.0 Os presidentes das Commissõss poderão dete~mi
nar a impressão em avulsos, para estudos, dos votos dos re
latores, ou de qualquer membro .da Commissão, bem como 
a de documentos- que interessem aos assuptos em · exame. 
-- · . . Art. 68 • As prosicões en~adas ' ás co·mrriissões, que 
não . tiverem parecer no prazo de trinta sessões consecutivas 
da Camara, poderão ser incluídas em ordem do dia, inde
pen_dentemente delle, ez-of(icio, pelo Presidente, ou por de
terminação . da . .C!Imara, a requerimento de qualquer Dep_u
tado. · · - 1 
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Art. 69. As Commissões requisitarão dos Ministros de 
Estado, por intermedio da Mesa, todas as informações de que 
tenham necessidade. 

Paragrapho unico. As Comroissões poderão requerer a.. 
audiencia dos Ministros de Estado, sobre determinado as
sumpto. 

·Art. 70. ·Será permittido aqua1quer Deputado assistir 
ás reuniões das Commissões, e ahi discutir, apresentar expo
sições escriptas e suggerir emendas. 

Paragrapbo unico. As exposi~;:ões escriptas, assim como 
o resumo das ora.es, si os autores redigirem os ex:tractos, po
derão ser publicados . 

Art. 7l. Quando um membro de Commissão retiVCl' em 
seu J)oder, após reclamação escrípta do seu presidente, pa
peis á mesma pertencentes, será o facto coromunicado á 
Mesa. 

§ :1.0 O Presidente da Camara fará appello a esse mem
bro de Commissão no sentido de attender á reclamacão, fi
xando-lhe· para isso breve prazo. 

2.0 Se extinto esse prazo, não houver sido attendid<:> 
o appello, o Presidente da Camara dará substituto na Com
missão áquelle seu membro. 

Art. 72~ A Commissão ·Geral, que será presidida pela 
Mesa, observará as mesmas disposições regulámentaes appli
ea.veis á Camara. 

Pã!'agrapbo unico. Em Commissão Geral nenbuni re
querimento de encerrament~ de discussão será permittído, 
mas nenhum Deputado poderá falar mais de duas vezes e 
por mais de uma hora, cada vez, sobre oc mesmo assumpto. 

Art. 73. Não serão admittidos ás sessõe,s das Commis
sões senão os membr:os da. Camara e. os funcciOil.llrios ,desta. 
em serviço effectivo naquellas. . 

SEC()ÃO IV 

Da audiencia das Commissõ.es 

Art. 74. A distribuição de papeis ás. Commissões será 
feita pelo 1° Seeretario, em nome da Mesa. 
· · § 1.o A remessa desses papeis ao presidente de cada: 
Commissão ser:í. feita por intermedio da Secretaria da Ca..:. 
mara. 

§ z.o Os pareceres. e papeis enviados pelas Gommissões 
á Mesa, sel-o-ão igualmente ao 1° Seeretario, por inter
media da. mesma Secretaria. ; 

Art. J5. Quando f~r distribuidn. qualquer propcsi-. 
cão a mais de uma Commissão, cada qual dará. o seu pa-; 
reeer ·separadamente. 

§ !.0 Quando a Mesa enviar quaesquer l}apeís a uma 
Commissão, e esta pretençler que outra se manifeste so
bre a materia, ou com ella se reunir, para deliber-ar a res.: 
peito, o seu presidente enviará á Mesa requerimento es-
cripto e dar-lhes-á conheeimento d~sse despacho. · · 

§ 2.0 Sempre que ftJl; 1eferido um requerimento de 
reunião conjucta de duas ou maís Commíssões, o 1° S~ 
cretario dar-lhes-á conhecimento desse despacho. 
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~· L , ,t :;3~~ : Rua,wio,. ~': Depljtadg;-, p~etender. ,Qu~- : ·u.IJ?a. -Com
,missao ._ se man~feste .. sobre detàrnunada. mater1a, o reque
·ref.á'"por esilriptO, sendo' o' i'equer'iinéri.tó su,bmet.tido" á, vo
.. tacão _, d.a __ C~(lra, inàep~n<:}e~~emente ·. <t:e discussão, -pre
·sente a.· mai'oria 'absoluta de Deputados. 
• : ' ' ; ; ! ' , , ' ' ' 1 " I : \ :. ' ' • ' ' ' ~ ; , , , • 

,.: _SE,QÇAÇJ-_ V . 
-, Dd~·-p1;úiderÚ~s i:l~ · Ç6m_miss.ciú e seus substittttos 

;,:: .Art:. 76:'-- As:·comtiüssdes, :togó ·'depois de eleitas, ou no
meadas, :ret:mi...:se-.:ãc.F em·"uma -das· ·salas . da Camara para 
eleger presidente e vice-presidente. - · · 
: -., -.Paragrapho .·unico. · Si· não· se Tealizar a eleição. do pre
-sidente ·e 'do·•yme'-presidente- de' qualauer -CommissãD, d~n
.'tro:de tres:dias, o:mais •.velho em idade dos seus membros, 
assumirá a Pl'e~idencia, ·até a eleieão. _ 
: > '·.Ai.t;'~. :ti. _'-'Q'#~~onAO. :;o' }resjéiente. faltar. ~ás _reuniões d;~, 

_ Comm1ssao será substltu1do pelo vtce-pres1dente. -
'-· ..... Par~grapho •UDÍCO .• Quando'--se verificar a ausencia, si
.q!U_lta~ea, .do:;pr.esidente . e :· do vice-presidente de . uma Com
missão, eaberá a sua presidencia·: ao mais -velho em idade dos 
seus menibros presentes. _ 
:::: . ~i-. :;78 .. ','A· presid.~il<;k -~.d~ c~mmissões ·reúnidas ;caberá 
ao presidente mais idoso, QUe será substituído pelos ou~os 
presidentes,. na ordem decrescente .. da idade. 
-.'.". Paragrapho 'uxlico .. Na bypoúiese'. ·d~ ausencia de todos 
))s . p}'esid~ntes. de pomüússões _ , ~~unidas, C'Mel'á a presiden
·cià .·aos _ vici~_pres)dentes, na, Ordem decrescente das respe.:. 
eti-vas' ídades e,"na · fált.a ' destes) ·aô majs velho em idade dos 
seus -membros· presentes. c • - - -

·· : _ _. _.· :Art~ :rtfi:' Ao 'presidenk '-dé_' c6mtnis~ compete: 
# .. . _ . •• '·: • , , • ; • • 

a) determinar, logo que fôr eleito, o dia. ou os dias .das 
reuniões ordínarias da Cólilmfssiio; :o que fará publicar pelo 
Diario do Poder Legislativo e communicará á Mesa; 

b) convocar; à-of(iêio~ - ou 'a requerimento dos mem
bros da Commissão, reuniões extraol'dinarias; 
i . . C) presidir' ' todas . ag.: reuniões dà. Commissã() -e ne!la;; 
mantel' a ordem:. e · a solennidade·· necessarias-; 

d) fazer l_er .a acta da . . reunião anterior, suhmettel-a á 
!Jiscussão- e. ;VotaÇão;. · ·• . . . : ,;_ · -_ · . -- --

- - e) dar conhecimento á Coriuilissão de toda a materia 
recebida; . _ . . · 
_ f) designar relatores e distribuir- lhes . a materia sobre 
a· qual devam emiWr pareeer; 

_ g) conceder a pal;1vra aos memb:ç-os da Commissão, ou 
.aos Députados QUe a solicitarem; · - . 

h) advertir o. orador que exaltar no decorrer dos de
bates, ou faltar á consideração aos seus pares, ou, de Ull~ 
.modo geral, -aos representantes do poder publieo; 
_ i) interromper o orador, se estiver falando sobre o 
:vencido ou fora da questão em'-debate; 
. j) submetter a votos as questões sujeitas á Commissáo 
e ·procla~ar o resultado da votação; 

· k) conceder vista dos parec·eres, ou documentos, aos 
membros da Commissão, que á solicitarem, nos termos do 
Regimento; · 
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-:. l). assignar .os pareceres e ·convidar os ·demais membros 
da , Commissão a fazel-o;- · 

m) enviar á Mesa toda a ma.teria destinada á leitura 
em- sessão e. á publicidade na acta impressa dos trabalho 
da Camara; 

n) promover a publicação das actas da Commisão no 
Di~rio do P('der Legislativo; 

o) ser o orgão de communicação da Comissão com a ,. 
. Mesa; 

- P) solicitar ao Presidente da Camara substitutos para 
Os membros da sua Commissão, ausentes, ou impedidos de 
comparecer-; . 

· . · q) resolver; de accôrdo com o Regimento, todas as ques.., 
tões de ordem suscitadas na Commissão sobre os seus tra-
balhos. · . . ' 
.. · Art. 80.. Ao presidente da Commissão de Orçamento 
i~cumbe, ainda; 
·:,· 

.,. · a) uma vez votados os orçamentos em 2a discussão, .fa
;er um relataria sobre a situação financeira e economica 
de paiz, aconselhando as medidas legislativas necessarias; 

b) _apreciar, ness_e rela.toriq, os orca~entos de conjun
cto; ~ostrando as. dívergencías entre os do anuo que correr, 
a ·proposta do Governo e as medidas tomadas pela Camara 
até essa data, quanto ao seu al~ance de ordem financeira:' 
e '~onomica;. . 

. é) fazer ídentíco relataria de apreciação geral do ·tra:.: 
balho orçamentario, quando todos os orçamentos estiverem: 
votados em 32 discussão; · . · · 

d) propor, nesses relatarias, as medidas legislativas de 
ordem geral que julgar necessarias, formulando os proje
ctos de lei que reputar indispensaveis para a bOa ordem das 
finanças publicas . 

§ 1.0 Estes rela.t'orios serão publicados na acta e em 
avulsos, e distribuídos pelos· Deputados. · -
.. § 2.0 Os projectos de lei pl.'opostos pelo presidente da 
Commissão de Orçamento, como conclusões de seus relatorios, terão uma uniea discussão, .correspondente á terceira. 

· § a.o O Presidente da Commissão de Orçamento· poderá 
delegar as funcções de relator geral a um dos membros da 
Commissão, de sua livre escolha. 

· Art. 81. ·As proposições e papeis que forem remetti
dos pelas Commissões ao archivo da Camara só poderão ser 
desarchivados, ou por ordem da M~sa, ou do presidente . da 
respectiva Commissão, a requei"iment;:, de qualquer Depu..: 
tado.-

SECÇ.IO VI 

Das actas das. Commissões 

Art. 82. Das reuniões das Commissões Iavrar-se-ão 
actas, com o summario do que durante ellas houver oc
~o~ido. 

§ ·1.0 As actas das reuniões não secretas serão dadas á 
publicidade no ·Diario do Poder Legislativo. 

§ 2.o Dessas actas constarão: 

a) a hora e o local em qüe ·hoú~er logar a reunião; 
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. b) os nomes dos membros da Commissão que compa
receram e os dos que não compareceram, oom causa justi
ficada ou sem ella; 

c) a distribuição das materias, por assumptos e rela:
tores; 

d) os pareceres lidos, em summa.río; 
e) referencias succintas aos rela.torios lioos e aos de

bates. 
§ s.o Quando á importancia da mataria em estudo con

vier o registro ta.chygrapbico dos seus debates, o presidente 
requererá ao da Camara as providencias necessaT.'ias. 

§ 4.0 Lida e approvada ao inicio de cada reunião, á 
acta da anterior serã assignada pelo presidente da Com
missão. 

§ 5.o As Commissões soriio secretariadas, em stia.s re-
uniões publicas, por funcc~onnrios da Secretaria da. Ca
mara. · 

§ 6.0 Aos secretarias das Comissões compete, além da. 
redaecão das suas actas, a organização do· protooollo dos 
seus trabalh{)s, com andamento das respectivas propo-' 
si!}ões. ' · ' 

Art. 83. As actas das reuniões secretas serão laYl'adas 
pelo membro da Commissão, designado pelo seu presidente 
parâ servir de secretario. 

Paragrapho uníco. As actas das reuniões secretas, um& 
vez approvadas, ao fim da reunlilo, serão assigna.das, lacra
das, datadas e rubricadas pelo presidente e pelo secretariá 
e assim recolhidas ao archivo da Camara. ... 

SEC0.10 VII 

Dos impedimentos 

Art. 84. Sempre que a membro de uma: Commissão 
não puder comparecer, por qualquer motivo, ás suas rc:
uníões, deverá· disso dar conhecimento ao seu presidente.: 

§ 1.0 o Presidente da Camara e:c-officio, a requerimon
to do presidente dã Commissão respectiva, ou em canse• 
quencia á coninlunicacão de qualquer Deputado, designará 
substituto interino para o membro ausente, ou impedido, 
Por qualquer motivo, de tomar parte nos trabalhos da Com
missão. . · · 

§ 2.0 Logo· que cessar o impedimento previsto neste 
artigo, terminará .a substituição respectiva. 

§ .3.0 Será vedada a permanencia do substituto na Com
missão desde que o substituido compareça. ás sessões da. 
Camara. · 

SECÇ,W VIII 

Das vaga& 

Alrt. 85'. As vagas 1 nas CommisSõe!? verificar-'s!J-ãO : 

a) com a e:rtin~ão do mandato legislativo; 
b l com a renuncia; . 
c} com a opção; 
d) com a perda do lagar. 
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Art. 86. A renuncia do membro de qualquer Commis
são será acto acabado e definitivo. 

Art. 8.7. Nenhum Deputado poderá fazer parte demais 
de uma Commissão permanente. 

Paragrapho unico. O membro de uma Commissão per~ 
manente, que fôr eleito, ou designado para outra, e não
optar por uma dellas, dentro de 48 horas, considerar-se-á 
como tendo preferido continuar naquella em que já fi
gurava. 
. Art. 88. Ao Deputado que deixar de comparecer ás 
reuniões da Commissão para o qual haja sido eleito, ou 
designado durante trinta sessões consecutivas da Camara, 
sem causa justificada e opportunamente communicada, o 
Presidente da cama.ra, e:c-o(ficio, ou a requerimento de 
qualquer Deputado, dará substituto definitivo. 

Art. 89. O Presidente da Camara preencherá, por no
meação, as vagas verificadas nas Commissões, dentro de 24 
horas. 

Paragrapho unico. Quando a vaga se verificar na Com
missão Executiva, o seu preenchimento far-se-á por elei~ 
ção, designada para a ordem do dia da sessão immediata 
~m primeiro logar. 

TITULO li. 

Dos trabalhos da Camara 

CAPITULO I 

DAS SESSÕES 

Art. 90. As sessões da Garoara dos Deputados serão 
preparatorias, ordinarias ou extraordinarias. 

§ f.o Preparatorias são as sessões que precedem á ins
tallação da Camara dos Deputados. 

§ 2.o Ordinarias são as sessões quotidianas de qualquer 
sessão legislativa. 

§ 3.0 E:x:traordinarias são as sessões realizadas em dia, 
ou hora, diversos dos prefixados para as sessões ordinaria~. 
. Art. 91. As sessões l)reparnto::ias reg'er-se-ãp pelos 
artigos e -respectivos paragraphos do titulo I, Capitulo I. 
~este Regimento. · · 

Art.· 92. As sessões ordinarias serão diurnas e reali
zar-se-ão todos os dias uteis, durante a época regimental;_ 

§ 1.o As sessões ordínarias terão inicio ás 14 horas em 
ponto e durarão quatro horas effectivas, pelo relogio da 
Camara. · 

§ 2.o Quando figurarem em ordem do dia projectos de 
leis annuaes, ou de refonna constitucional para discussão, 
ou votacão, as sessões durarão cinco .horas. 

§ 3.0 Na hypothese de se encerrar a discussão, ou a 
votacão dos projectos de leis a.nnuas, que figurarem em or
dem. do dia, antes de decorridas quatro horas de sessão, 
essa durará .apenas esse tempo. 
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··Art. 9S·. · :As sessões · extraordiAarias serão :diurnas ou 
nocturnas. 

§ 1.0 As sessões extraordinarias serão convocadas, e:c
officio, pelo Presidente da . Camara, ou determinadas por 

. esta, a requerimento de qualqu.er Deputado. . . . 
§ 2.0 O Presidente prefixará o dia, a hora e a ordem do 

dia das ses~ões extraordinarias, dando-as. a conhecer, pré
viamente, á Camara, ou em sessão, ou pelo Diario do pO
der Legislativo e, nessa hypothese, far-se-á coinmunicacão 
telegraphica aos Deputados. · · 

· § 3.0 A duração das sessões extraordinarias- será a 
mesma: das ordinarias, ainda que ultrapasse a meia noite. 

§ 4.0 Embora funccionando, com o Senado, em sessão 
conjuncta, poderá a Camara dos Deputados realizar, seJ>ara
da.mente, sessões extraordinarias, em horas differentes; 
préviamente .a.mitinéiadas. 

Art. 94. As sessões ordinarias e as extraordinarias se
rão publicas e poderão ser sec:retas·. · 

Art. 95. Existindo ma teria urgente para, deliberações 
e não havendo. numero para a votação,· o Presidente sus
penderá a sessão por tenipo prefixado. 

Paragrapho uni co. O tempo de suspensã!) da sessão não 
se computará no prazo de sua duracão. · 

Art. 96. O prazo de:: duração das sessões sed proro
gavel, a requerimento de qualque~: Deputado. 

§ 1.o O requerimento de prÓrogacão da sessão será es
cri}Jto, não terá apoiamento nem discussão, votar-se-á com 
a presença no recínto de, pelo men.os, um decimo do nume
ro total de Deputados, pelo processo cymboliêo. não admit
tirá encaminhamento de votacão e deverá prefixar o prazo 
de prorogacão. · 

_ § 2.~ O . requerimento de proroga')ão poder.á ser apre
sentado -ã Mesa até o. momento do · Presidente · annunciar a 
ordem do dia seguinte. · · .. , - · · · 

· §: 3:0 . Se houver orador na tribuna,. ao momento de fin- · 
dar a sessão, e houver sido requerida a . sua J!rorogação~ <f 
Presidente interromperá o orador para submetter a votos o 
requerimento. 

§ 4.0 A prorogação approvada não poderá ser restrin
gida, a menos que se encerre a discussão da prol"ogação ·em 
debate. . . . 

§ 5.0 Antes de findar uma prorogaçãá poder-se-á re
querer outra, nas condições anteriores.· 

§ 6.0 Na prorogacão das sessões, a Cam.ara não delibe
rará so~re a Jriateria da ordem do dia, á exeepeão dos pro
jectos de leis periodicas e de reforma constitucional. 

Art. 97. Para a manutenção da erdem, respeito e sole-n
ilidade das sessões, serão observadas as seguintes regras; . 

· 1.8 Durante as sessões os Deputados deverão permane-
cer nas respectivas bancadas ; . . 

2.a. Nenhuma conversação ·será permittida no recinto 
em tom que difficulte a leitura. de actas ou documentos, a 
chamada, as deliberacões ·da Mesa e os debates. · 

3.8 Falando de suas bancadas, os oradores . em caso al
gum poderão fazel-a de costas para z Mesa. · 
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SECÇÃO 1 

Das sessões pub~icas 

.Art. 98 .. A hora do inicio da ~c:ssão os membros da 
,Mesa e os Deputados occuparão os seus lagares. 

. § 1..0 O Presidente· verificará, pela lista de presença, o 
numero dos Deputados presentes. · ' 
- § ·2.0 A.cha.ndo-se presentes um decimo do numero totd.l 
de Deputados, o Presidente declarará aberta a sessâo. 

§ 3;o Por falta de numero o Presidente declarará qt•.~ 
nao póde baver sessão, e designará a ordem do dia da ses-
são seguinte . . . . 
·. § 4.o Na hypothese do paragrapho anteriOr, o i 0 Se
·cretario despachará o expediente, independentemente de lei
tura, e dar-lhe-â publicamente no Dfario do Poder Legi~-
lativo. . . 

§ 5.o Se a sessão começar até quinze minutos depois 
·da hora regimental, durará o tempo neoessario para com
pletar. o seu prazo de effectivo trabalho. 
· · · § 6.0 Para registrar, na lista. de presenca; os nomes dos 
Deputados que comparecerem, a Mr~::;a designará um fuli
-êci onario da Secretaria. 

Art .. 99. Aberta a. sessão, o 20 Secretario fará a lei
llll'a da acta da antecedente, que se considerará appro-vadu, 
·indepen.dentemente de votação, se não houver impugnação, 
:ou re~larc~cã_o. . . 

· §·i: o ó Deputado só poderá falar sobre a acta para re-
ct~ii~al-a. · 

§ 2.o No.· oa.so de qualquer reclamação, o 2° Secretario 
prestará os necessarios esclarecimentos e quando, apesar 
de1les, a. Camara reconhecer a proced(}neia da reotifica~ão, 
·será essa consignada na acta immediata. 

· § 3.0 Nenhum Deputado poaerá falar sobre a aeta mais 
de uma vez e por mais de .dez minütos. 
. § (o A discussão da acta· em hypothese alguma exce-
'derá a hora do expediente, que é a pt·imeira da sessão. 
. § s.o Esgotada a hora do expediente será a acta sut.:. 
·mettida á approvação da Camara, pelo voto dos Deputados 
presentes. · 
. Art. :1.00. Approvada. a acta, o 1.0 Secretario fará ~ 
leitura dos officios do Governo e do Senado, e de accôrdiJ 
com o Presidente, dar-lhes-á conveniente destino. 

§ :1..0 O i 0 Seeretario, em seguida, dará conta, em sum
Diario, dos officios, representações, petições, memoriaes e 
mais papeis enviados á Camara, dando-lhes, tambeiO, o. de, . 

. vido destino. 
· § 2.0 Se qualquer Deputado requerer, por eseripto, a 

remessa.. a determinada Commissão de papeis despachados a 
outra pelo :1.0 Secretario, ou que lhos seja dado outro des
tino, · será este requerimento opportunamente submettido á 
deliberação da maioria absoluta dos Deputados. 
- .. § : 3.0 Seguir-se-á a leitura, em summario, ainda pelo 
mesmo Secretario, dos pareceres de Commissões, dos proje
ctos, · indicações e requerimentos dos Deputados,· que s.
acharem sobre a mesa, e que serão mandados publicar nrJ 
Diario do Poder .Legislativo e impressos em avulsos. 
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§ 4.o Os projeetos vindos· do Senado e as f.lmendas por 
e!le propostas a projectos da Camara serão lidos pelo i 0 Se
cretario e enviados ás Commíssões competentes. 

§ 5.0 Não se gastará. mais do que a primeira meia horil 
na leitura de todos os papeis de expediente •. 

§ 6.0 Se a discussão da acta esgotar a hora do e~edient,~, 
ou se se esgQtar a meia .hora. destinada á leitura dos. papeis, 
sem que esses hajam sido todos lidos, serão despachados pelo 
fO Secretario os que o não houverem sido e mandados pu~. 
blicar. . 

§ 7 .O Os Daptttados que quizerem fundamentar, verbal
mente, projectos, ou indicações, só o poderão fazer na pri
meira hora da sessão. · 

§ 8.0 .Se algum Deputado julgar conveniente a inclu
são na ordem do dia seguinte de qualquer proposição, po
-<lerá requerel-o ao Presidente. 

§ 9.0 A hora do expediente é improrogavel . 
.Art. iOL Finda a primeira hora. da sessão, - tratar

se-á da materia destinada á ordem do dia. 
§ 1..0 O i 0 Secretario lerá o que se bouver de votar, ou 

de discutir, no caso de não se achar impresso. 
§ 2.0 Presente a maioria absoluta dos · Deputados, dar

se-á o inicio ás votações. 
-§ 3.0 As votações obedecerão á. seguinte ordem: pro· 

jectos a serem considerados objectos de· deliberação; reda
cções finaes; uiâferias coustantes da ordem do dia; reque
rimentos escriptos que dependem de discussão~ de nume
ro para votacã.o. 

§ 4.0 Não havendo numero para votacão, o Presidente 
annunciará o debate da máteria em discussão . · 

§ 5.0 Logo que houver maioria legal para deliberar, o 
Presidente solicitará. ao Deputado que estiver na tribuna 
interrompa o seu "discurso .Para se proceder ás votacões~-

§ 6.0 Durante todo o tempo destinad() · ãs votacÕes ne
nhum Deputado deverã deixar o recinto das sessões. 

§ 7.0 o acto de votar .nunca serfi. interrompido, salvo 
ao terminar a hora destinada á vota~ão·. 

§ 8.0 Neste ultimo caso, a votação ficará adiada, na 
parte em que se achar, para a sessão seguinte. 

§ 9.0 Quando, no decorrer da votação, se verificar a 
1alta de numero, mencionar-Se_.á, na neta impressa. os no
'mes dos que, se houverem retirado, eom causa participada 
ou sem eUa. 

§ 10. A falta de numero para as votat;ões não prejudi
earã a discussão da matería a isso destinada na ordem il.o 
dia.. 

Art . 102. Terminada as votações, o Presidente an.;.· 
nunciará o debat~ da ma teria em discus3ão. . 

s 1.0 Se nenhum Deputado se houver . inseripto, ou 
solicitado a palavra, sobre a materia ,em debate, o .Pr~i
dente declara,rá. encerrada a sua discussão. 

§ 2.o Havendo numero para votacão, .a ella será still
meWda a materia cuja discussão :fôr encerrada. 

§ 3.0 Encerrada a discus~ão de uma materia, se não 
houver numero para a sua immediata. votacão, deverá íi
gurar para isso na ordem do dia . seguinte. 
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. .Art. 103. A .ordem estabelecida nos artigos antecedeu-
tas só poderá ser alterada, ou interrompida: 

1o, para a posse de Deputado; 
20, devido a preferencia; 
ao, por adiamento; 
4o, em caso de urgencia. 

. .Arl. 104. Finda a hora da sessão, o Presidente, depois 
de examinar as proposições a serem consideradas pela Ca:.. 
mari, organizará a ordem do dia da sessão seguinte. 

§ 1.o Não havendo materia a ser designada para a 
ordem do dia, o Presidente destinai-a-á aos trabalhos da.s 
Commissões. 

§ 2.0 Se a ordem do dia fôr dividida em duas partes, 
o tempo destinado á primeira não poderá ser excedido por 
mais de um quarto de bora. 

§ a.o Para declarar finda a sessão o I"residente usal'{L 
da formula: Levanta-se a sessão. 
. .Art. 1.05. A Mesa dará conhecimento á Camara, em 
sua. ultima sessão, da synopse dos trabalhos realizados du-
_rante a sessão legislativa. 

·, 
.. SECÇÃO Il 

Das sessões secretatr 

Art. iOõ. A Camara pOderá realizar sessões secretas, 
si fór assim resolvido, a· requerimento escripto de ·. qual
quer Deputado, dirigido ao seu Presidente, com a indica-
ção precisa do ·seu . objecto. : · · · 

§· :1.0 . Esse requerimento será submettído á delibera
cão secreta dos .. Presioontes das Commissões permanentes. 

. § 2.0 Reunida a maioria dos P.residentes das Commis
sões permanentes, dar-lhes-á o Presidente ·conhecimento do 
't'eqUerimento. 

§ 3.0 A essa reunião serão admittidos ós autores do 
requerimento, que poderão fundamental-o verbalmente. 

§ 4.0 Deferido o requerimento, ·o Presidente da Ca
mara convocará a sessão secreta para dentro de 24 horas . 
. · § 5.0 lndeferiào o requerimento, será permittida a sua 
renovação perante a Camara, em sessão publica. 
, § 6.0 As sessões secretas requeridas por mais de 40 
DeputadoS, ou por· alguma Commissão, para tratar de ma
teria submettida. go seu exame, ou de sua competancia, se
rão convocadas independentemente de consulta aos Presi
dentes da o;; • Commissões permanentes. 

·Art. 107. Deliberada a. sessão secreta, o Presideqte 
fará sahir da sala dâs sessões; das tribunas, das galerias c 
das suas depeiidencias todas as pessoas estranhas, inclu
sive os encarregados dos serviços de debates e de steno
graphia e totfos os demais empregados da Casa. 

§ 1.0 Se o sessão secreta houver de se seguir á sessão 
.publica, essa será suspensa para '>~rem tomadas as pro-
videncia deste artigo. · 

§ 2.0 Reunida a Camara em sessão .secreta, deliberar
se-á si o assumpto que motivou a sua convocação por esta 
jórma deve ser tratado secreta, ou pUblicamente, .não po
dendo tal debate e~ceder á primeir!l hora, .nem cada Ort\-
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dor, que nelle :.-tomar par~; ·. falar máis: âe-' uma :·veZ "ê ~or 
mais de dez minutos. · · · 

§ 3.0 Antes de se el).cerrar uma sessão ~ecreta, a Ga
roara resolverá si deverão ficar secretos, ou constar da. acta. 
publica os seus objecto e resultado. . . ' ' ~ . . 

§ 4.0 Resolverá, igualmente, . a · Camara, · por . stmples 
votação e sem discussão, se os nomes; : dos · requerentes da 
sessã·o secreta deverão, ou não, ser dado~ ?. .puplic~dada 
.official. . . . , 

§ 5.0 Será permittido aos Deputados, que .houver~m 
tomado parte nos debates reduzil-os a escripto, _para serem 
archivados com a acta e os documentos referentes á sessão. 

CAPITULO ll · 

DA PREFERENCIA 

Art. 108. Denomina-se preferencia a primazia ·na dis.:. 
cussão, ou na votação· de uma proposiÇão· sobre outra, ou 
outras. · 

Art. 109. As proposições terão preferencia para dis.:. 
cussão e votação, na seguinte ordem: 

a) prorogação da sessão legisiativa; 
b) declaração de guerra; 
c) tratado de paz; 

~~ ~~e:~e~~ s~~~fd!~~~~a~~nte; ·• 
f) relativa ás leis. orçamentarias; 
g) relativas á fixação de forças de. mar e. de terra. 
§ 1.0 As proposições de discussãQ encerrada em ses-

sões anteriores terão preferencia na votac~o. . -
§ 2.0 As emendas · suppressivas terão . preferencia, n!l 

votação sobre as demais, e da mesma forma, as :sttbstitu • . 
tivas sobre a proposição a que se referirem e sobre as addi
.tivas e as modii'icativas . 

. § 3.0 As emendas das Commissões terão · preferencia, 
na ordem do paragrapbo anterior, sobre-as dos Deputados. 

§ 4.0 Os requerimentos de adiamentos. de discussão, 9u de votação, serão votados ·de preferencia á proposição a 
. que se reportarem. . 

§ 5.0 Quando ocorrer a apresentação de mais de um 
re(luerimento verbal, ou escripto, simultaneamente. a prP.. 
ferencia. ser á regulada pela maior importancia da mate-
ria a que se referir em. . . . 

§ 6.0 Quando occorrer a apresentação de mais de um 
~que.rim_ento dqs sujeitos á discuss_ão.. a preferencia será 
r eg-Ulada pela ·ordem de apresentação . · · 

§ 7.0 Na hypothese do paragrapho anterior, si os re
querimentos houverem sido apresentados simultaneamente 
·e visarem · o mesmo objectivo, a preferencia será regu-
lada pelo Presidente. . · · 

· § 8.0 Quando os requerimentos, apresentados, de · accôr
do. com o paragrapho precedente, forem identicos em seus 
firis, serão postos em discussão conjunctamente e a adopção 
de um · determinará ficar ·o · outro, ou os outros, prejudi-
cados. · · 

Art. 110 . A ordem regimental das preferencias poder.â 
$r alterada por deliberação. da Cama1•a. · · 
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. ·. § .1.0 · Não será. admittida preferencia de materiá. em 
d iscussiio sobre proposição em votação. 

· · § 2.o O requerimento de preferencia para vota.cão de 
qualquer artigo de uma proposição, ou de . uma emenda. 
:sobre determinado artigo, deverá ser formulado ao se an
nunciar- a votação do a.rt. 1°. 

§-·3.0 Para a votação de uma emenda preferencialmenta 
á outra, deverá o requerimento respectivo ser apresentado 
por occasião de ser annunciada a emenda numero um. 

§ 4.o - Para preíereneía de que rl;)sulte inversão, parcial 
ou total, da ordem da dia será necessario requerimento 
escripto. e assignado por cinco Deputados. 
· · § 5.0 Independerão desse numero de assiguatura os 
requerimentos de preferencia subscriptos pelos Presiden
tes de Commissões, pelos reiatQres do projecto, ou por 
qualquer membro da. Mesa. 

A~L.. H:L Quand'O os requerimentos de preferencia 
excederem de cinco, o Presidente verificará, por consul
ta prévia, si a. Camal'a admitte modificações na ordem do 
'dia. 
1 

§ i.o Admittidas inodifica~ões na ordem da votação~ 
os requerimentos serão considerados na ordem de sua apre
sentacão. 
· · -, . § 2.0 Recusando, porém, a Ca.mara admittir mOdifka-. 
cões "na ordem da votação de qualquer proposição, consi
derar-se-ão prejudicados todos as requerimentos de pre
ferencia a ellas referentes. 

§ 3.0 -Na hypothese dô paragi-a.pho anterior, o Presi
aente dará publicidade integral aos requerimentos . na acta. 
l,mpressa dos · trabalhos da· Camara. 

CAPITULO lli 

DA UBGENClA 

Art. H2. Urgencia é- a dispensa de exigencias regi.:. 
mentaes, salvo a de numero legal, para ser determinada 
proposição immediatamente considerada até decisão final da 
respectiva discussão. 

§ i.0 O ·projecto approvado em virtude de urgencia po
derá ser incluído em ordem do dia independentemente de 
dispensa de interstício. 

. § 2.0 Os requerimentos de urgenci~ poderão ser apre
·seritados em qualquer occasião. devendo ser assign.a.dos por 
cinco Deputados. · 

§ . 3.0 Independerão desse numero de assiguaturas os 
requerimentos de urgencia, subscriptos pelo Presidente de 
uma Commissão, pelo relator do projecto a que se referir, 
ou por qualquer membro da Mesa. 
· § 4.° Considerar-se-á urgente todo o assumpto cujos 
effeitos dependem de deliberação e (\:X:ecucão iromediatas. 

Art. 113. O Presidente interromperá o orador que es
tiver ·na. tribuna, sempre que fôr solicitada urgenoia para 
se tratar de assumpto referente á segurança nacional, subs
cripto, . pelo menos, por um quarto do numero total dos 
Deputados~ 
. Art. U4. Submettido á consideração da C amara o re
querimento ·de urgencia será, sem discussão, immediata
mente votado. 
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Paragrapbo unico. ·Se a Camara approvar o requeri
mento, entrará a mater1a immediatamente em discussão, 
ficando prejudicada a ordem <io dia até a sua decisão, 

·Art.. ii5. Quando faltaTem apenas oito dias para. o 
encerramento dos trabalhos legislativos, serão considerad\ls 
urgentes os -projectos de ereditos .solicitados pe\.o Governo. 

CAPITULO IV 

DO INTERSTIC!O 

Art. i16. Denomina-se interstício o prazo decorrente 
entre dois actos consecutivos referentes a uma mesma pro
posição. 

§ 1.0 Entre cada votacãoe a discussão seguinte de um 
mesmo projecto mediarão, pelo menos, quarenta. e oito 
horas. · 

§ 2.o A Camara poderá. restringir esse interstício, a 
requerimento de qualquer Deputado, de modo, porém, que 
se não fur,;a em o mesmo dia uma votação e a discussão 
aubsequcnte • · 

§ a.o Não poderão ser dispensados de interstício para 
a discussão. ap6s a sua approvacão, os projectos emenda
dos, que serão enviados ás Commissões para a redacção do 
vencido. 

§ 4.0 Será de qua'l'enta e oito horas o prazo destinado 
á l'edaccão para nova discussão .· 

§ 5.0 Tendo em vista a nten.são ·do projecto e o nu~ 
m~I'O das emendas ,que lhes devem ser incorporatlas na re
dacção para a 33 discussão, o Presidente poderá prorogar p 
prazo assignado ás Commissões para essa redaccão. 

Art. :li 7. As proposicões de dis~ussão especial teem 
interstício especiaes, expressamente determinad~s. 

CAPITULO V 

DAS QUBSTÕBS DE OROElol 

l 
Art. Ht-.l. Todas as duvidas sobre a interpretacão de:;~ 

te Regimento, na sua J!ratica, constituirão questõt>.s de 
or_dem. 

§ 1.0 Todas as questões de ordem, claramente formula
das, serão reso~'v'idás definitivamente pelo ·Presidente da. 
Camal'a. 

§ 2.0 Nenhum Deputado poderá exceder o prazo de 
um quarto de hora ao formular uma, ou, simultaneamente, 
mais de uma questão de ordem. . 

~ 3..0 AI:) momento d~dei~be'ratões, ~ualqu-er ques·.., 
tão de ordem só poderá ser formulada e justificada dentro 
do prazo de dez minutos, que cabe a cada Deputado .para,. 
encaminhat' a votação. · · 

§ 4.0 Em se tratando de deliberações sobre as leis pe
riodicas, será de cinco minutos o prazo para o encaminha
mento da votacão, dentro do qual poderá ser formulada e 
justificada qualquer questão de ordem. 

§ 5.0 Em qualquel' phase da sessão poderá um Depu
tado solicitar a palavra "pela ordem·•, para reclamar a ob· 
servancia rle disposição expressa do Regimento, excepto no 
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~omento das votações, em que só poder~o usar desse direitQ 
a· relator e doiS deputados, no maxill)o, durante cinco mí-
ijjltos. cada um. . 

Paragrapho uni co. Quando fôl" discutida a redaccão 
final só poderão tomar parte neste debate, além do rela
tor da . proposicão, dois oradores, pelo espaço de dez mi-
nutos càda um. . 

· § 6.0 Sobre uma mesma questão de ordem cada Depu
tado pOderá falar só mente uma vez. 

§ 7.0 Nos ter-mos deste artigo, o Presidente não de
verá recusar a palavra "pela ordem". 

§ 8.0 Para regular com exacLidão o tempo que póde 
gastar cada Deputado na discussão das questões de ordem 
e encaminhamento das votações, havl:lrá sobre a mesa am-
pulheta» precisas. · 

§ 9!0 Reg~strar-se-ão em livro especial todas as ques
tões de .ordem resolvidas ~ela Mesa, organizando-se o res
})eetivo indice. 

CAPITULO VI 

DAS ACTAS 

. ' · ArL H9. pe cada uma das sessões da Cama.ra. la
vrar-se-á uma ·acta fuailu5cripta, que deverá conter o nu
mero dos··Deputados presentes, os dos ausentes e uma expo-
sição succinta dos trabálhos. · · · 

§ f.O Depois de approvada, a acta será· assignada pel" 
Presidente e pelos 1° e 20 Secretarias. 

. § 2.0 Essa acta será lavrada. ainda que não haja. ses
são, . por falta de numero, ~ nesse caso, mencioriar-Se:-ãO 
ilella. os nomes dos Députados que comparecerem e o ex.,. 
pedierit.e despachado. 

ArL. 120. O Diario do Poder Legislativo publicará cada 
dia · a acta qa sessão anterior, com todos os detalhes do;; 
resp~ct.ivos tr·abalhos . 

Art . 12f. Os projectos e emendas, os. parec~res de Com...: 
missões, as indicações e os requedmentos serão mencio
nados no neta. m~nuscripta, em sununarío, e transcriptos ,no 
do Diario dó Pôder Legislativo, · I>O'l' E:xtenso, com a decla-
racão dos seus autores. · · · 

§ i.0 T.odos os discursos proferidos du~~~t~ · a . sessão 
serão publicados por extenso na acta impressa. · ·. · 

§ 2.0 As informações e os docwnent.ôs não officiae~. li
dos pelo 1° Sooertario, á bora do expediente, em summariv, 
serão · sómente indicados na acta impressa, com a declara
ção do obj.ecto .a que se referirem, salvo si fOr a sua publica
ção integral requerida á Mesa. e por ella deferida. 
· · · -~ ~.0 As informações enviadas á Camara pelo PodeL· 
Executjvo, a ~querimeQto de qualquer Deputado. serão pu
blicadas,· integralmente, na acta impressa, antes de ent.re-' 
gues a quem as solicitou. · 

§. 4:!? ~ i~Ql'~fWões officiaes de oaracter "t"eservado nãu 
se ~ará publicidade. 

§ 5,0 1Na acta manuscl'ipta, ou r.lo Diario do Poder Lr:
gislativo, não será inserido nenhum documento sem expres
sa p,.ex:~issão da Camar.&. ou· .da Mesa, por despacho do ' f 0 · 
Séerétariô. rio~ · :ca,sos previ~>tos pelo .lfe~imento. · 

C. D. - U 
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,., .'' . § 6~o s'erá IlCi.to a. 'qualquer· Dep.utado ·razer inserir n~ 
nct.a impresa as· razões escriptas do seu voto, . vencedor o~ 
vencido, redigido em termos concisos .e sem allusões pes:..: 
soaes · de qualquer natureza. 

Art. i22. Os funccionarios da Secretaria encarregado~:! 
co sBrvico das actas assistirão a todas as sessões publicas, 
desempenhando os encargos quP. lhes forem commettidos: 
r r.!a .Mesa. 

Art. 123. As actas impressas serão organizadas, p~r 
ordem cbronologicas, ein Annaes. afim de serem distribui~ 
(Ia.S aos Deputados~ · _ - · 

'ParagraDho unico •. As actas manuscriptas serão enca
dernadas, por sessão legislativa., e assim recolhidas ao al"
chivo da Camara. 

Art. 124. As actas das .sessões secretas serão redigidas 
pelo 2° Secretario, approvada$ pela Camara, antes de le
vant.adas as sessões, assignattas pela Mesa, fechadas em en
volucros lacrados e rubricados pelo 1° e pelo 2° Secreta
rios com a data da sessão, e assim recolhidas ao arebivo da 
Camara. · · 

Art. i25. A acta manuscripta :Ja. ultima sessão, ordt
naria ou extraordinaria, será redigida de modo a ser sub
mettida á di~cussão El á approvação, que se fará· com qual
Quer numero, antes de se levantar a sessão. · · 

CAPITULO VII 

IM POLICIA • 

Art. 126. o poticJamento dl' gdificio da Camara e de 
suas dependencias compete, privativamente, á Commissão 
Exe·cutiva, sob a direccão do seu presidente, sem intervenção 
de aualquer outro poder. · 
. Paragrapbo unico. Este policiamento poderâ .ser 1eitú 
vor forca publica e, agentes da polici:t eommuin, requisita-· 
dos ao Governo pela Mesa e postos á sua inteira e exclusiva 
disoosiçll.o. _ . . 
. Art. 127. Será pE~rmitUdo a CIU''lquer pessoa, decentp,..; 
mente vestida, assistir. das galerias, ás sessões, desde quf:\ 
esl~ja. desarmada e guard~ " maior $ileneio, sem dar ·qual:.. 
[fUer signal de applauso, ou fie repro\·açã.o, ao que se · pas:.. 
sar na Camara. 

§ i-0 ·Haverá tribuna... reservadas para senhorai, scna-. 
dores, ex-deputados, membros elo corpo díplomatico, mem
bros das legislaturas estaduaes, magistrados e altos tun
ccianarios e tam.bem para os representantes d<>s jornaes· 
diarios e de agencias telegrapbi~as previamente autorizalioti 
vela Mesa para o elfectivo exercício de sua profissão. 

§ 2.o. No recinto da Camara e .suas dependencias, du
rante as sessões, só serão admitf.idos os Deputados ·da pro
pria legislatura, os funccionarios da Secretaria em servioo 
exclusivo da sessão ·e os representant~s da imprensa, devida .. 
mente autorizados. na respectiva -bancada. 

§ 3.0 ·Os espectadores que perturbarem a sessão serão 
eompellidos a sair, immediatamente, do edifício da · Co:.-· 
mara. 
. Art. 128, Quando, por simples advertencia, na forma 

deste Regimento, -·não fõr possivel ao Presidente manter n 
ordem, poderá. suspender, ou levantar a sessão. 
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. Paragrapho unico. Si algum Deputado cornmette:r den
ti'o do edifício da Camara, q11.alquei' excesso, que deva . ter 
reprP.SSão, a Commissão Executiva conhecerá do facto, ex· 
pondo-o á Camara, que deliberará a 1·espeito, em sessão se
creta. 

· Art;. 129. Quando no edifício da Camara se commettt;r 
· algwn delicto, realizar-se-á a prisão do criminoso, abrindo-: 
se \nq"Q.erito, sob a djrec.ção de _um dos . membros da Com-. 
missão Executiva designada pelo Presidente. 

§ 1.0 Serão observados no processo as leis e regulamen
tos policiaes do Districto Federal, no que lhe forem apph· 
eaveis • 

. § 2.0 Servirá de escrivão nesse y,rooesso o funccionario· 
da Secretaria que fõr para isso designado pelo Presidente. 
· § s.o O ínquerito, que terá rapido andamento, será en .. 
viado com o delinQuente á autoridad(! .iudieiaria. 

TITULO Ill 

DA ELABOI\A.ÇÃO t.F.GlSL/.TIVA 

CAPITULO. I 

·. Do processo de reforma comtitucional 

Art. i30. Recebida pela Mesa da Camara dos Depu
tados a proposta da revisão ou emenda da Coostituicão da 

. Republica, será lida á ·hora do· expediente, mandada pu
blicar no orgãe offieial da Camara e em aYU\sC>s, que se ... 
rão distributdos por todos os Deputados, ficando sobre a 
mesa durante o prazo de dez dias uteis para receber emendas 
dA primeira discussão. 

§ 1..0 Dentro das 48 horas seguintes á leit\ll'a otfieial 
da proposta de revisão ou emenda da Constituição, será 
eleita uma commissão especial, de cinco membros, no caso <ie 
emenda, e de · onze, no caso· de revisão, á qual a Mesa úa 
Camara enviará a proposta e as emendas que houverem sic.lo 
recebidas, á medida que o forem sendo. . 

~ ~.0 AI' vaa-as na commissão serão prehenchídas per 
eleição, que se realizará dentro de 48 horas. contadas da sua 
verificação. 

Art. 13i. A' Commissão Especial da revisão constitu
cional incumbe, dentro do prazo de de1: dias, a contar u.l 
data P-m que a receber da Mesa da Camara, apresenta.l• pa
recer Mbre a proposta e sobre as emendas, opinando sobra 
as mesmas e não podendo oUerecer novas emendas . As 
emendas não serão admíttidas quando não forem subscriptas 
por 2(5 do numero total dos Deputados. 

§ i.° Findo esse tlJ;'&zo, ·com parecer ou sem elle, iràv. 
proposta, emendas e parecer, si houver, á impressã.<> ~ en
trarão conjunctamente em ordem do rtia. 48 horas del)ois do 
distrihnida, em avulsos aos Deputados. 

§ 2.0 A sess~o, em cuja. ordem do dia figurar a materin, 
durará cinco dias, prorogaveis por tempo que a Camara 
t·esolver, podendo-se votar proposta ou emenda. mesmo nas 
prorogaeões. · ~ . 

§ 3.0 A discussão da proposta. emendas e tHtrecer SfWÓ 
feita englobadamente, procedendo-se, porém, . á votação das 
emendas destacadamente e a. seguir á tia proposta. 
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. · § .to Aooeita a revisão, pór maioria de :Vôto~, será a 
proposta enviada ao Senado, . salvo_ se tiver tido o~igem nelle; 
caso em que será logo pro"Vldenetada a elaboracao "~~ publl-· 
~acão immediata ·do ptojecto na forma. que tiver sido aquei
la determinada. 

ArL f32. Na primeira sessão legislativa da legislatur:l 
seguinte· será o projeeto de revisão constitucional· sujeito 
aos ·mesmos tramites do art. 130 e seus paragrapbos. 

§ 1.0 A' Commissão Especial iiieumbe, dentro· de trmta 
dias, a ~ontar . da data em que rece~er da· Mesa da Gamarn 
apresen1ar pareoer sobre . o projecto e em~ndas, opinando 
sobre os mesmos e podendo offerecer novas emen~as o~ 
substitutivos. ' . . 

§ 2.o Findo esse prazo, com. parecer ou sem elle, irão 
projecto, erp.endas e parecer, si houver, á impressão e en
trarão conjqnçb1.mente ~m ordexn do dia cinco dias depois 
de distribuídos em avulso aos Deputados. 

§ 3.0 O projecto será considerado englobadamente na 
primeira e na terceira discussão, sendo que a segunda dis
cusacão se fará por artigos, e; si estes contiverem mais de um 
numero ou letra, a discussão se fará por estes, um a um. 

§ 4;o Nas tres diseussóes ca~a Deputado tem direito a 
falar durante duas horas, em uma O'U mais vezes. As ques
tóes de ordem ·só poderão ser propostas dentro desse mesmo 
prazo total. · · · · · · · 

§ 5.0 Ao relator ou ao membro da commissão P.special 
que ·o . substituir é licito replicar, a qualquer ·orador, ~o~ 
prazos que cabem a cada Deputado. 
· § ·6.0 · Tódas as discuss5es ·poderão ser encerradas me
diante requerimento assignado · por um quarto do numero 
total dos Deputados, e approV'ad_o J)or dois "tercos, pelo me
nos, dos presen:tes, desde que já se tenham· effectuado em 
duas sessões anteriores. 1 · · 

· § 7 .o o intersticici entre votação P qua.lq:uer ·acw ini
cial da discussão subsequente do pr~>jecto de revisão da 
Constituição será de '8 horas. · · · · 
· · .§ 8.0 Entre uma votacão e a discussão immedis.ta, a 
Commissão Especial poderá organizs.r o projecto se fõr n·e
cessario, de accordo com o vencido, distribuindo a materia 
approvada, fundíndo""a e systematizando-a, .comtanto · que 
não se alterem á redaccão e o texto dos dispositivos appro
vados. 
. · § 9.0 Para receber emendas, ficará o "I>rojecto sobre a 
mesa durante dez dias uteis na primeira discussão, cinco na segunda, e tres na terceira, mas não será acceita. emen
da alg'l.lma que · não esteja. assignada pelo menos por un1 
quarto do numero total dos Deputados. 

§ 10. As emendas serão lidas no expediente da sessão 
immediata á terminação do .prazo para seu recebimento c 
enviadas á Commissão Especial. . 

§- f i. Toda .emenda devel'á ser redigida de fórma a ser 
~ncorporada ao pro.iecto sem dependep.eia d~ nova redacoão. 

t2. A emenda suppressiva de dispositivos da Consti
tuicão proporá a eliminação integral de um texto ou artigo. 
· § 13. A emenda modificativa deverá. conter a altera
ção_ su~erida ~o texto ou artigo, sob a forma de um substi
tut1vo ao mesmo texto ou artigo. 

§ 14 . As emendas substitutivas serão as apresentada,; 
eiJ!. supstitqicão a todas ou a · qualquer das anteriormente 
approvadas. ~ deverão conter as alterações que . suggetirem 
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-aos textos ou aos· ar.tigos da Constituição ou da proposta a. 
que se· ·referirem, isoladâ · ou englobadamente. 

§· i5 . A ·emenda additfva será um novo artigo a ser 
-incorporado á proposta de revisão contendo ma.teria nãv 
tratada noS: demais artigos ou textos . 

§ i6·. A mesa . da Camara dos Deputados só acceitará 
emenda - additiva, substitutiva, modificativa ou suppres
siva - com a redacção definitiva do texto, artigo, paragra
pho, numero ou alinea a que se reportar . 

. § 17. O parec.er e· as emendas de za discussão, nesta e · 
na 311- approvados, soffrerão uma discussão especial, bem 
como o parecer e as emendas de sa. discussão, nesta appro
vados, podendo então cada. Deputado falar durante uma 
hora, em ·uma ou mais vezes. . 

§ 18. A votação do projecto será sempre nominal e por 
artigos, podendo entretanto ser feita por numero ou letras 
em que estes se dividirem, si assim o entender a. Camara. 

§ 19. Para o encaminhamento de votação só será per
mittida a palavra uma vez a cada Deputado por um quarto 
de hora improrogavel, na 1a discussão, e uma vez por ar
tigo, por. cinco ·minutos, na 2a discussão. 

§ 20. Os artigos rejeitados não poderão ser renovados, 
sob mesma redacção ou de forma diversa. 

§ 21 . Approvado o projeoto em aa discussão, será en
viado ao Senado, independente de redacção final. 

Art. 133. Quando o projeoto tiver origem no Senado 
ou quando o originario da Camara fOr emendado pelo :::ie
nado, applicar-se-lhe,.-á o disposto no artigo antecedente 
quando couber. 

Paragrapho unico. Se o projecto original'io do Senado 
fôr emendado pela Camara, será devolvido após a 3a dis
cussão e votação, para os fins de direito. 

Art. i3-L O projecto de revisão approvado no primeiro 
an.no pela Cnmara e pelo Senado, será posto em discussão 
quinze dias depois de installa.da a Camara no anno se4 

guinte. 
§ 1.0 Nenhuma nova emenda poderâ ser então accelt.a 

pela Mesa. 
§ 2°, Nas tres discussões a que é de novo submettido o 

projecto, só se poderá falar sobre o que houver sido ada
ptado e sómente isto será. votado. 

Art. 135. Adaptado definitivamente o projecto de re
visão á Constituição, a Mesa. da Camara o promulgará e pu
bficará conjunctarnente com a Mesa do Senado, na fórma 
do § 3.0 do art. i 78 da mesma Constituição. 

Art. 136. Todos os prazos e interstícios são impro
rogaveis, mas podem ser reduzidos, a requerimento de qual
quer Deputado, approvado pela Camara. inclusive os que já 
tiverem sido iniciados. 

·Art. 137. Em tudo .quanto . não contrariar estas dispo
sições especiaes, regularão a discussão àa. materia. as dispo
sições do Regimento referentes aos projectos de leis ordi-
narias. · 

Art. i38 . A' discussão :e votação das propostas de 
Emenda á Constituicãó se a.pplicariio os artigos i32 a. ~37· 
quanto couber, redUzido o prazo do art. 132, § 1.0 a quinro 
dias, e applicando-se o disposto quanto á 2a discussão á f", 
e o disposto quanto á sa á ze, excepto quanto ao prazo 
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-para apreseniacão das· súb-emendas qúe será o mesmo cons
tante do § 9.o do art. 132. Verificada. a approvacão pr~;
vista no art. 178, § 1°, aa. afinea da Constituição, a pro
:posta assim approvada será immediatamente encaminhada 
ao Senado, e, se deste · fõr originaria e tiver tido igual vo

·tacão, será immediatamente promulgada. 

CAPITULO n 
DAS PROPOSIÇÕES 

Art. 139. Proposição é toda. a materia sujeita á deli~ 
.beração da C amara. 

§ 1.0 As proposições poderão consistir em projeetos cte 
·lei, ou de resolução, emendas, indicações, requerimentos e 
·.pareceres. . . . _ 

§ 2.o Só sel'ã.o acce1tas pela Mesa propos1çoes sobre as
'sum'ptos da competencia da Camara. 
, Art. 140. To.da proposição deverá ser redigida e;om 
clareza, em termos. explicitas e syntheticos. 

§ 1.0 A Mesa . deixará de aceitar qualquer proposição 
que delegue a outro poder attribuições privativas do. Le
gisla ti v o. 
: · § 2.o Nenhl.Una proposição poderá· conter citação de ltll, 
ou de artigo de lei, sem que a transcreva por extenso. 

§ 3.0 Todas as transcripções serão feitas antes, ou de
pois, da proposição e nunca em seu texto . 

§ 4.o A Mesa providenciará no sentido d~ Secretaria 
-adaptar ás proposições vindas do Senado as disposições dos 
dois paragraphos antecedentes. . . . 

§ s.o Não serão admittidas em qualquer proposição, 
expressões offensivas a qu~m quer que seja. 
. .Art. i4i. A Mesa da Cama.ra só tomará ·conhecimento 
das proposições redigidas de accordo com este Regim~nto. 

Art.· 142. Nenhuma proposição será sujeita á discus
são, ou á votação, sem que seja inteprosto parecer sobre 
:ellas, pelas Commissões da Cama.ra, excepto nos casos ex-
·pressamente previstos neste Regimento. · 

Art. 143. Nenhuma· proposição ap.provando contractos 
-ou concessões poderá ser acceita pela Mesa da Camara sem 
que traiiséreva por extenso tqdo o contracto ou concessão • 

SECÇÃO I 

Dos projectos 

Art. 144. Projecto é toda proposição destinada ã dis
cussão e votação da C amara. 
· § i.0 Projecto de lei é a proposição que, approvada pelo 
Poder Legislativo, deve ser submettida á. sancção do Presi-
dente da Republica. ' 

§ 2.0 Projecto de decreto legislativo é a proposição que., 
âpprovada p~lo Poder Legislativo, independa de sancçãt> 
do Presidente da Republica . 
. _ · § 3.0 Projecto de resolução é a proposição sobre as
sumptos da economia interna da Garoara; 
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. . Art. :1.45. Os projectos deverão ser· . assignados -pelos 

sel.ís autores e escriptos em artigos numerados, concisos e 
~láros. 

·· . § :1.° Ca4a p·rojecto dev~ conter, simplesmente, n 
enunciação da vontade legislativa de accordo com o enun,;. 
ciado e respectiva emenda. . 

. § 2.0 O autor do projecto poderá fundamental-o, por. 
-esoripto, o'u verbalmente. 

§ 3.0 Nenhum artigo de projecto poderá conter duas 
ou. ma.is l)rol)osições, independentes entre si, de modo que 
se possa adaptar uma e rejeitar outra. 
· § 4.0 Sempre que um projecto não estiver devidamente 
redigido, a Mesa restituil-o-á ao autor, para organizai-o de 
accordo com determinações regimentaes .. 

Art. 146. O projecto apresentado á Camara por qual~ 
.quer Deputado será lido á ·hora do expediente e, quando 
se passar á ordem do dia, será submettido a votos, para. ser 
considerado, ou não; objecto de delibracão. 

§ 1.° Considerado o15jecto de deliberação, o projeoto 
será despachado. ás Commissões respectivas, por intermedio 
da. Secretaria da Cam~ra, onde ser-lhe-á, prü:neiramentt:J, oada 
uma epígraphe synthetica, sendo remettido ao seu destino, 
depois de numerado, registrado e extrahida a copia para a. 
devida publicação. . 

§ "2.0 Se o pro-jecto não fôr considerado objecto de deli
beração esLará, desde logo; rejeitado. 

§ · 3.0 Independerão de julgamento preliminar, sendo, 
.desde logo, ·considerados objecto de deliberação os proj~iltJs 
de Commissões, os. do Senado, os da iniciativa do Poder 
:Executivo e os que obtiverem as assignaturas de, pelo me
nos, 1.0 Deputados. 

§ 4.0 Não serão admittidos, pela Mesa, os projectos que 
contrariem dispositivos da Constituição. 

Art. f47. Todos os prl>jectos entrarão em ordem do 
dia logo que tiverem parecer das Commissões a cujo exa~ 
me forem submettidos, a juizo do Presidente da Camara. 

§ :1..0 Os projectos e os pareceres respectivos irão a im
primir na. acta dos trabalhos da Camara e em avulsos, que 
serão distribuídos pelos Deputados. 

§ 2.0 Em caso de urgencia a Camara poderá, a requeri
mento escripto qualquer Deputaão, independente de dis
cussão, d}spensa.r a impressão a que se refere o paragrapho 
anterior.· 

Art. 148. Salvo as excepeões dos §§ 20 e ao do art. H 
da Constituição da Republica, todos os projectos de lei po
derão ter origem na Camara sob a iniciativa de qualquer 
dos seus membros ou commissõe~. 

SEC0Ã.O li 

Dos proiectos não sanccionados 

Art. 149. Os projectos vetados pelo Presidente da Re-: 
publica serão distribuidos ás eommissões competentes, se
gundo os fundamentos do véto. e constituirão nellas materia 
preferencial; · · · · 
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_ _ § :t.o Deoorridêls. irilitií. tiiâs dci recebhneii~ . .P'~!# p~" 
mara do prcijecto vetado serã o mesmo com parecer ·i:JU slilii 
elle incluído na ordem do diá. · 

§ 2.0 Os projectos vetados serão sujeitos, em globo, a 
uma unica discussã<>, e votação · . por escrutínio secreb), 
considerando-se approvados se obtiverem o voto da maioria 
absohlta dos membros da Camara. 

§ 3.0 Os Deputados que approvarem o Pl'Ojecto vota
rão "sim" e os que forem .favoraveis ao veto "não", utm
z~ndo-se para isso de cedulas impressas fornecidas pela 
Mesa e collocadas no compartimento indevassavel. 

§ 4.0 Os projectos vetados, quando approvados, serão 
devol:vidos ao Presidente da Republica, para a formalidade 
da promulgação, quando da exclusiva competencia da Qa.., 
mara, ou rernettidos ao Senado, se nelles houver colla
borado. 

§ s.o As Commissões a cujo exame fOr enviado o pl"O-
jecto deverão emittir parecer dentro de dez dias. . 

§ 6.o Se as Commissões não se manifestarem dentro de 
dez dias, sobre um projecto não sanccionado, o Presidente, 
ex-officio ou por deliberação da. Camara, a requerimento 
de .qualqlier Deputado, poderá ineluil-o, independente de 
'parecer, em ordem do dia. 

SECÇlW Ill 

Dos Codi(jos 

Art. 150; Salvo o disposto no art. 48 da "Constituição, 
na discussão e votação dos projeetos de Codigos ou eonsoJi;. 
dacões de leis, a brdem dos trabalhos da Garoara serã a 
seguinte: 

· § 1.0 Apresentado, impresso e distribuído o projecto; :i 
sua discussão só será iniciada na sessão da Cainara do anno 
seguinte. · · 

... § 2.0 A Mesa _enviará exernpla~es do projecto aos Con· 
selhos Technicos gerâes ás corporações e autoridades cuja 
audiencia possa ser util, convidando-os a rernetterem no 
prazo de seis meZes, á Secretaria da Camara, as emendas e 
observações que julgarem convenientes. 

§ 3.0 Iniciados os trabalhos da sessão ordinaria, no~ 
termos do § ! 0 ; o Presidente .da Camára declarará que, es
tando distribuído o projecto fica b mesmo sobre a mesa, 
afim de receber emendas, durante 10 dias, terminados -os 
quaes .será submettido, cem essas emendas e as de que reza 
o § 2°, depois de impressas, a uma Commissão EspeciaL 

§ 4.0 Na sua primeira reuniao a Comniissão elegerá, por 
maioria absoluta de votos seu presidente e um relator, 
salvo o disposto no art . 66 . 

§ 5.0 A Commissão funccionará em dias préviamente 
designados e as suas· decisões, que constarão de actas, serão 
sempre tomadas pC!,_r maioria absoluta de .votos, sendo os 
debates devidamente tachigraphados ,e publicados no Diario 
do Poder Legislativo. 

§ 6.0 A Commissão poderá ouvir, no decurso de seu tra
balho, a quem entender conveniente. 

§ 7;0 o J)arecer sobre .o pi'ojecto será apresentado no 
prazo maximo de 60 dias e contemplado na ordem dos tra
balhos :15 dias após a sua publicaçã~, podendo a Camarll, m~-
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diante represéntavão da Conimissão, prorogar esses prazos 
pelo tempo que julgar conveniente. 
. § s.o Haverá, uma só discussão e votação do projecto, 
ambas por títulos, podendo ainda ser apresentadas emen
das, que, depois de encerrada a discussão, irão á Comm_i!;i
são especial, para sobre as mesmas elaborar parecer. 

§ 9.o Na discussão e. votação dessas emendas observar
se-á o disposto neste Regimento para os projectos em gera.l. 

§ 10. Nenhum Deputado poderá falar mais de uma vez: 
sobre cada titulo do proj ecto. 

§ H. A redacção final do projecto, conforme o ven
cido; será feita pela Commissão especial, que é tambem 
competen.te para emittir parecer sobre as emendas do Se
nado. 

SECÇ .. W IV 

Dos projectos periodicos 

Art. 15j .. Leis ou resoluções periodicas são as que dei
xam vigorar, independentemente de revogação expressa, 
findo o prazo para o qual foram votados. 

§ i.o São leis annuas as orçamentarias e quatriennacs 
-as de fixação de forcas, observado o disposto no art. 4f, 
§ 1°, da Constituição. 

§ 2.0 São resoluções quatriennaes, a serem votadas em 
cada legislatura, as que fixam o suhsidio do Presidente da 
Republica e o subsidio e ajuda de custo dos membros da 
Poder Legislativo. 

Art. f52. Os projectos de leis periodicas serão inclui
dos em ordem do dia de preferencia a quaesquer outras pro
posicões, salvo as. de prorogação das sessões da Camara e 
os projectos considerados urgentes. 

§ . i.0 O encerramento de qualquer das discussões dos 
projectos de leis periodicas só poderá ser requerido depois 
de duas sessões ordinarias. 

§ 2.0 Quarido· faltarem apenas oito dias para et encer
ramento dos trabalhos legislativos, os projectos de leis pe"" 
riodicas serão incluídos na ordem do dia independentemente 
de distribuicões em avillsos, de impressão e até mesmo de 
parecer. 

§ 3.0 Na hypothese do paragrapho anterior, ficará ás 
Commissões de Orçamento e de Segurança Nacional o dircit.o 
de se pronunciarem wbre o assumpto, verbalmente, du-
rante a discussão, ou no. momento da votação. · 

§ 4..0 Ainda dentro desses oito dias, a que se refere o: 
§ 1°, a Mesa poderá, . conforme a urgencia, determinar n 
immediata discusf;ão, ou votação, de qualquer dos projectos 
de leis periodicas, com preterição da ordem do dia. 

§ 5.0 Na hypothese do. paragrapho anterior, só poderá. 
ser requerido o encerramento da discussão após falarem dois 
oradores . · · 

§ 5.0 Caso sejam dadas á discussão ou á votação, sP.m a 
impressão prévia, ou sem · a distribuição em avulsos, o i 0 

Secretario lerá ao momento da discussão, ou da votação, 
cada uma dessas proposições. . 

§ 7.0 Se, na hypothese do § 20, as proposições a serem 
votadas estiverem impressas, o encaminhamento da vota
ção será feito de uma só vez parâ todas as emendas, po-
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dendo, porém, o relator responder a cada Deputado que en-
caminhar a votaÇão·; · ·· · . 
. § 8.0 Se as emendas não estiverem impressas, nenhum 
Deputado, a não ser o relatOr, poderá.. discutil..:.as, ou enca
minhar as suas votações por prazos que, sommados, exce-
dam de meia hora. 

SU!J-SECÇÃO I 

Da fixação das forças 

Art. i 53. Lei de fixação de forcas é a. que determina, 
para um quatriennio .. o effectivo total do pessoal do Exer
sito ou da A1•mada. 

§ i .O As leis de fixação de forcas são duas: 

a) lei de fixação de forças de terra; 
b) lei de fixação de forças de ~ar. 
§ 2.0 Compet.e á Commissão de Segurança Nacional a 

'elaboração dos projectos de fixação de forças. . · 
§ 8.0 A Comiiiissão de Segurança Nacional apresentará á 

Camara, dentro do~ i5 dias segUintes ao do recebimento dos 
projectos de fixação de forças, enviados pelo Poder Exe
cutivo, dois projectos, Ulll de fixação das forcas de terl.'a, 
outro de fixação 'óas fore8 de mar. . . . 
. § 4.0 Se a Commissão de Segurança Nacional não apre
sentar os projectos dentro do prazo consignado no para
gr.apho anterior, a -Mesa incluirá em ordem do dia os pro-
jectos offerecidos pelo Poder Executivo. • 

· § 5.0 Se até o dia 20 de maio não boúver o Poder Exe
·culivo remettido o projecto de fixação de forcas para o 
éxercicio seguinte, a Commissão de Segiir anca Nacional lia
seará os seus estudos sobre a lei ·vigente, apresentando-a á 
Mesa, com as modificacões que julgar convenie:ntes, em fór-
ma de projecto, até o dia 5 de junho. · · 
. § 6.0 Se até o dia 5 de junbo a Mesa não houver rece
bido da Commissão de Segurança Nacional os projectos úe 
!ixação de forcas, de accordo com· os pnragraphos anteriores, 
incluirá em ordem do dia, em fórma. de projecto, as leis 
de forcas em vigor. 

§ 7.0 Em qualquer das hypotheses anteriores, os pro
jectos de fixação de forças terão o andamento dos de Com
missão . 
· § 8.0 O adiamento da discussão dos projectos de . lei cie 
fi~ão de forcas só poderá ser requerido pelo prazo II!'l
ximo de 72 horas. 

§ 9.0 O adiamento da votação dos projectos de fixação 
de força só poderá ser requerido pelo prazo maximo de 48 
horas. 

§ iO. Os prazos para serem offerecidos pareceres ás 
emenêlas aos projectos de _lei de fixação de forças serão de 
:fO dias, em segunda discussão, de cinco dias, em terceira dis
cussão. 

SU B-SECÇX.O Il " 

Do orçamento 
·. 

Art. 154 . Sem prejuízo de sua unidade substancial, 
~s dispositivos da lei de orçamento se dividirão em dois 
!Títulos: Receita e Despesa. . 
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. Art. 1.55. O 'Titulo de Despesa será organizado, di~
.cutidc . e votado por Ministerios, ·incluindo-se no Capitulo 
.referente ao Ministerio da Fazenda as disposições communs 
a este e a outros. 

Art. 1.56. Incumbe á Commissã.o de Orçamento organi
zar o projecto de lei orcamentaria, tomando por base a pro
-posta enviada pelo Presidente da Republica. 

Art. 157. Se, dentro do prazo de 31) dias do rece.tn
mento da proposta, a Commissão de Orcamento não apresen
tar o projecto de que trata o artigo anteri-or, entender
se-á havei-a adaptado e a Presidente dn Camara, fazendo:-a 
publicar e distribuir em avulsos, a dará, como projecto, 
·para_ a ordem do dia da 5a sessão, em segmda á distribui
cão, afim de receber emendas. 
. Art. :158. Se; dentro do primeiro mez da sessão legis
lativa, não h•:mver a Camara Tecebido a proposta do Pre
sidente da Republ ica. a Commissão de Orcamento baseará 
o seu trabalho sobre o orcamento do anno anterior, para 
·apresentar o projecto dentro do prazo de 30 dias a que SP. 
refere o artigo precedente. 

Paragrapho unico. Na hypothese deste artigo, a Com
missão procederá de accorda com os arts. 2° do decreto 
n. 27, de 7 de janeiro de 1892, e 51 do decreto n. 30, de -~ 

··de janeiro de 1892. 

. ·Art. 159. Recebido pela Mesa~ em qualquer hora da 
sessão, o projecto de orçamento offerecido pela Commissão 
ou adaptado o do anuo anterior será, independentemente 
·de leitura do expediente, mandado publicar e distrib'lllir 
pelos Deputados, em avulsos impressos, não podendo o. pra
zo de impressão e distri-buicão passar de oito dias impro
ro_gaveis. 

Art. 1.60. Durante os cinco dias uteis seguintes á dis
tribuição dos avulsos, receberá a Mesa emendas ao projecto. 

Art. 161.. Não serão admittidas pela Mesa quaesquer 
emendas que contrariem o disposto no art. 50 da. Consti
tuição. 

Art. 162 . Findo o prazo do artigo, serão as emendas 
mandadas publicar pelo Presidente, devidamente classifica.-
das, dentro das 48 horas seguintes. ·· 

Art. 163. O PresidEmte dará publicidade a qualquer 
emenda, ou disposicão, que haja recusado, ou eliminado, in-
dicando sempre o fundamento de sua decisão. · 

§ 1.0 Do acto da Mesa, recusando emendas que incidi
rem nas disposições deste artigo, haverá recurso para a Ca
mara, por occasião de ser discutida a acta, no dia em que 
forem publicadas no Diario do Poder Legislativo. 

§· 2.0 As deliberações sobre as reclamações, formuladas 
_de accordo com o paragrapho anterior, serão tomadas em 
ordem do dia e desde que haja maioria absoluta de Depu
lados presentes. 
. Art. 164. O Presidente remetterá, em segnida, as emen
das acceitas á Commissão, que as devolverá, dentro de 12" 
dias, com o seu parecer. · 
• . Art. 165 . Este parecer, com o proj ecto e as respectiva~ 
emendas, será publicado e distribuído em avulsos .no prazo 
maximo de oito dias. ' 
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Art. 166. Distribi.üdos os avUlsos, o . projeéto entrara 

. para a ordem do dia, s~~~· 'poré~, ?b:ri.g~torio o inf:ersti~ 
cio de 48 horas entre o miCIO da d1strxbu1çao e o da dlsous
~ão respectiva . 

Art. i67 • .A13 emen.dàs nãó admittidas em projecto de 
lei orçam~ntaria serão . eny.iadas, dentro de 48. horas. pelo 
Presidente, ao .1o Secretario, para que as destme ás Com
missões respectivas como projectos separados. 

Art. 168. Esta discussão, que corresponderá á segunda, 
será feíta por artigos. 

Art. 169. Votado o projecto, com as emendas, ei?. se
gunda discussão, voltará ~ Commissão, ~fim .de ~digJ.l-o, 
no prazo maximo de tres dias, para ~ terceira dte~ussao. 

Art. i 70. Feita, publicada e distribuída em avulsos, in
dependentemente de leitura no expediente, a reda.ccão para 
a terceira discussão, receberá a Mesa emendas, durante os 
tres dias uteis seguintes á distribuição. 

§ i.0 Na terceira discussão não se admittirão emend~ 
que tendam a augmentar a despezá, salvo, apenas, quando 
propU.Zerem c, restabelecimento de medidas consignadas na 
proposta do Poder Executivo, ou consignarem verba para 
despezas já determinadas em lei. 

§ 2.0 Findo o prazo deste artigo serão todas as emenda$ 
mandadas publicar, d~vidamente classificadas, dentro de 48 
horas, pelo Presidente, q'Cie remetterá á Commissão as ac
ceitas. 

§ 3.0 A Commissão devolverá, no prazo de f O dias, as 
emendas com o seu parecer, que será publicado e distribuído 
em avtilso, no pazo de quatro dias. . 

§ 4.0 A' Commissão será permittido, por intermedio de 
seu Presidénte, requerer á Camara a prorogacão dos prazos 
para a apresentação de parecer ás em~·ndas. ·em segunda, ou 
terceira discussão. por mais cinco dias. que serão improro-· 
gaveis. Este requerimento não terá discussão e poderá ser 
apresentado em qualquer momento da sessão, suhmettendo-o 
a Mesa immediatamente a votos, com qualquer numero •. 
· §· 5.° Findo os cinco dias de prorogacão, o President.e, a 
reqtie_rii:nento · de ·qualquer Del)utado1 ])oderá dar para a or
dem do dia o projecto e as emendas, sem parecer, podendo 
neste cáso o .relator .nos cinco minutos. de :prazo para en
caminhar a votação, aconselhar · á . Camara a approvacão ou 
a rejeição de cada uma dellas, em parecer verbal. . 
. · § . 6.0 O projéeto, com as emendas e o parecer, _entrará 
P.IU'~ a ordem do .dia qu.a~ro dias depois de lido, sen~o • .Por:é~, 
mdispensavel o mterstJcio de 24 horas entre a dlstr 1bu1çao 
determinada pelo § . 30 e o inicio da discussão. · 

§. 7 .O E';; ta diSCU$5ão, que corresponderá á terc.eira, ver.: 
sará sobre o projecto. . · · 

§ _8.0 Encerrada a discussão, serao submettidos á votação 
o proJecto e as emendas. - . · 
. § 9.0 Em caso algum, por occàsião da ·votação, poderá 
qualquer Deputado occupar a tribuna por mais de cinco mi
nutos. 

§. 10. Terminada a votação, irão · os papeis á Commissão 
de Fmançns para a redacção fina.! , 
. § H. A redaccão final deverá ser feita no prazo de cinco 

dias. . . . 
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. .Art. i71. A Coromissão de Orçamento indicará semp_r·1\ 

como observ~cão, ID.l- pa.tf.e ·do projeeto de orc}amento rel~bva 
á despesa com servi<;os que produzem renda, o total dessa 
ao lado do da des-pesa res-pectiva, e a differenca entre as duas 
parcellas. · 

§ f.O A' Commissão de Financas será permittido, ao opi
nar, sobre emendas, propôr modificações ao projecto e ás 
emendas. ofierecer outras novas e apresentar substituti"\l'os, de árdem geral, a varias emendas, ou a grup~s dellas,. que 
versem sobre· o mesmo assumpto, ou sobre ObJecto de 1gual 
natureza. . · . _ 

§ 2.o A approvacáo do substituti"\l'o prejudicará a votacao 
das proposições à que se referir. . . 

·§ 3.o A Commissão de Finanças, quanto ao offerec1mento 
de emendas, quer na segunda, quer na terceira discussão, 
estará sujeit.a ás mesmas restricções impostas aos Depu
l.ados. 

· · § 4.o Sempre que o Presidente verificar, em qualquer 
phase da d_iscp.?s~o, ou da. vota.cã'!, que uma emenda o_u 
qualquer dispos1cao do proJecto mcide na censura do arb
go :t.6:l, deixará de submettel-a á Camara, destacando-a para 
constituir projecto separado. 
. Art. 172. Na elaboração do orçamento o producto d(l 
impostos, taxas ou quaesquer tributos ereados para fins .4e-: 
terminad<;~s. não poderá ter applicacão differente. · 

. SUB-SECÇÃ. lll 

Do sub,sidio e da ajuda de custo 

Art. 173. A Corrunissão de Finanças formulará, até o dia 
31 de maio da ultima sessão legislativa de cada legislatura, 
o projecto de fixação do subsidio e da ajuda de custo dos 
Deputados. 

§ :1.0 Se a Commissão de Finanças, oü qualquer outra ou 
ainda qualquer Deputado, oão houver apresentado, até o di.a 
31 de maio da ultima sessão legislativa da legislatura, pro
jecto de subsidio e de ajuda de custo aos Deputados, a Mesa 
incluirá na ordem do dia da -primeira sessão, em fórma de 
proposição legislativa, a resolução respectiva em vigor. 

§ 2.0 As emendas ao projecto de subsidio e de ajuda de 
custo aos Deputados serão enviadas á Commissão de Fi
nanças,· que terá o prazo .de cinco dias improrogaveis, para 
a Commissão do respectivo · parecer. · 

§ 3,0 · Approvado o projecto, a Commissão de Orçamento 
pelo rel~tox- do . Ministel'io do Interior providenciará no sen
tidp de serem postas de accordo com .elle as necessarias 
verbas orcamentat>ias. . 
. ' Art. :17 4. A Commissão de Finanças apresentará até o 
~ia 31 ~e ~a.io do ultimo anno de cada período presiden
cial, projecto de subsidio ao ·Presidente da Republica. 

§ :i.O Se a Commissão de Finanças ou qualquer Deputado 
não .h'?uver apre~entado, até o pia. 3! de maio, projecto de 
subsidio ao Pres1dente da R.epubhca, a Mesa incluirá na 
or4~~ do- dia, . sob a fórma de prpposição legislativa, as dis-
posiçoes em V-Igor sobre a -mater1a. · ·· 
. . ~ 2.0 A eommissão de Or~;amento, por intermedio do re
lator do Ministerio do fnterio].', providenciará de modo a se-
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~e~ incluià~ DeSS~ Ot'Cament~ as Ve'l'bas neeessa.iia.s á; . exe
CUÇãO da resolucão legislativa sobre o subsidio do Pres1dente 
da Republica . · 

_SECÇ.l.O V 

Da prorogação e cfo adiamento das :u:ssões 

Art. 175. Qualquer Deputado poderá propOr, por meio 
de projectQ de resolução, a prorogacão da_sessão. 

§ 1.0 O projecto âe prorogaA;ão da sessão legislativa sera 
considerado materia urgente, terá uma só discussão, em 
globo, em uma só sessão, independerá ·de parecer e. preferi"
râ, na discussão e na votação, qualquer outro proJeeto. 

§ 2.o Logo depois de approvado será o projecto remettido 
ao Senado, índependentemente de redacção íina.l. ·. 

§ 3.0 A discussão e a votação dos projectos de proroga
ção oão admittirão adiamento. 

Art. i76. Para o adiamento da sessão legislativa cuja 
iniciativa pertence á Camara, será imprescindivel que o pro
jecf.o respectivo contenha os motivos que .o determinam, m-. 
dicando o dia e o mez do reinício dos trabalhos, de modo que 
os seis mezes de sessão sejam completados dentro do mesma 
anno. · 

§ i.0 O projecto de resolu(lão sobre o adiamento deverll 
conter, pelo menos, cinco assigna.turas. 

§ 2.0 Depois de julgado objecto de deliberação, pel& 
maioria dos presentes, será o projecto remettido â Commis
são Executiva e de Constituicão e Justiça, para, em reunião 
conjuncta e dentro de cinco dias, interporem parecer. 

§ 3.0 Se, esgotado esse prazo, não fôr ·apresentado o pa~ 
t-ecer, poderá entrar o pro.iect.o em discussão, independente-. 
mente' aelle, por deliberação da Camara, a requerimento- de 
qualquer Deputado . · 

§ 4.0 Os tramites dos projeetos de -adiamento da. sessão 
será o mesmo de· qualquer projecto de Commissão. 

SECÇ40 VI 

Do Regimento Inte-rno 

Art. f77. O Regimento Interno só poderá ser modifl
cado mediante projeeto de resolução da Camara. 

§ 1.0 A Commissão Executiva :Lpresentará, dentro de 30 
dias, parecer sobre qualquer proj'ecto nesse sentido. 
· § 2.0 Projecto e parecer entrarão· em discussão unica oito. 
dias depois d'3 publicados e distribuídos em avulsos. 
· · § 3.0 Encerrada a discussão que se prolongará no mi~ 
nimo dois dias de sessão, se forem apresentadas emendas :c 
Commissão Executiva émittirá, dentro àe cinco dias, pare~er 
sujejlo, tambem, a uma unica discussão. 

§ 4.0 Encerrada a discussão do parecer, votar-se-á o· 
projecto,. cuja redaeção final cabe á Commissão Executiva.· 

· § 5.0 A Mesa fará, todos os annos, ao fim da sessão .le-' 
gi~Iativa ordi!laria. a consolidação de todas as modificações 
fe1tas no·. Regtmento, do . qual mandará tirar nova edição du-. 
rante o mterregno das sessões. · · · 
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SECÇÃO VII 

Das índi~ações 

Art. 178. Indicação é a proposição com que um De'pu'-· 
~ado suggere a manifestação da Cama.ra, ou de suas Com
missões, sobre determ~nado assumpto-

§ 1.0 As indicacões serãci regidas por escripto, em ter
mos explicitas e em fórma synthetica e assignadas pelos seus 
autores. . · 
. . § 2.0 k3 indicações recebidas pela Mesa serão lidas em 
summula, despachadas ás Commissões com que tiverem cor
relação e mandadas publicar na integra, na acta impressa. 
dos trabalhos da. Camara. 

§ 3.o As indicacõe:; independerão de qualquer. julga
mento preliminar da Cama r a_ 

Art. 179. A Commissã.o que recebez· uma indicação de., 
verá interpôr parecer dentro do prazo de iO dias. 

• § i.o A indicação e o seu respectivo parecer serão su
jeitos a uma discussão unica. 

§ 2.0 Se á índicacão fôr apresentada emenda, tlara que 
esta tenha parecer voltará á Commissão. 

§ a. o Este segundo parecer terá uma discussão. 
Art:. 180. Se o parecer de uma Commissão sobre uma 

indicação concluir por um projectp de lei ou resolução, e 
· !ór approvado pela Camara, o projecto seguirá os· tramites 
regimentaes a que se acham subordinadas as proposiçõe-s 
dessa natureza. 

SECÇ.J.O VIII 

Dos requerimento.; 

Art. i Si. Requerimento é toda petição dirigida ao Pre
sidente da Camara, sobre objecto de expediente, ou de or
dem, _por qualquer Deputado, ou Commissão. 

·s !.0 . Ser~o verbaes, independem de apoiamento, de dis
cussão :e · de votação, sendo despachados, immedia.tamente, 
pelo Presidente, os requerimentos que selicitam: 

a) a palavra. ou a sua. desistencia; 
õ) a posse de Deputado; 
c) a leitura de qualquer materia; 
d) a rectificação de acta; 
e) a inserção de declaração em acta; 
f) a observancia de disposição regimental; 
u) a rel!lessa.. de documentos, livros, ou publicações; 
IL) a. ret1rada de· requerimentos, verbal ou eseripto; 
i} a retir-ada de proposição com parecer contrario; 
j) a verificacão àe votal)ão; 
k) informações sobre a ordem dos trabalhos; 
l) o preenchimento de logares nas Commissões; 
m) _a inclusão em ordem do dià. da proposições com os 

respectivos .pareceres. 

_ § ~.0 Serão escrjptos, independem de apoiamento, de 
dJseussao ~ de votaçao, sendo despachados pelo Presidente. 
os requerimentos: 

a} de urna Commissão, solicitando audiencia de outra, 
-ou outras, sobre qualquer assumpto; 
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§ 3.o Serão verbaes e ·votados com qualquer numero in
dependentemente de apoiamento e de discussão, os reque
rimentos que solicitam: 

a) inserção em acta de voto de regosijo, ou de pesar; 
b) representação da C amara por Comrnissões externas; 
c) Jevantamentõ da sessão, em regosijo; 
d) m:uiifestacão de regosijo, ou de pes~, por of'ficio, 

lelegraroma, ou por outl'a qualquer fórma escnpta; 
e) p~blicacão de informações of!ieiaes no Diario do 

Poder Legislativo; . 
f) Jlermissão para falar sentado; 
g) prorogação de prazo para a apresentação de parecer 

ás emendas dos projectos de leis .orca.mentarias; 
§ 4.0 O requerimento de prorogacão da. sessão será es

eripto, independerá de apoiamento, não terá dispussão e vo
tar-sc.>-á com a presença no recinto de, pelo menos, nm de
cimo do numero total de Deputados, pelo processô symbo
lico, não admittirá encaminhamento de votacão e deverá 
prefixar o prnZJ:~ da prorogação. 

§ 5.0 Serão verbaes, independem de apoiamento, não 
t.êm di!;cussão, e só poderão ser votados com a presença da 
maioria absoluta. de Deputados, os requectment.os de: 

a) dispensa de interstício para. a inclusão de determi
nada preposição em ordem do dia; 

b) dispensa de impressão de qualquer proposição; 
c) retirada de propqsi-:.ão com parecer favoravel, substi

tutivo. emenda, ou sub~emendà; 
d) destaque de emenda approvada, ou lle parte de pro

posição, ·para constituir "projecto separado; 
e) de reconsicj.eracão do acto da Meia recusa.ndo emen-

das aos projectos de or:<iamento. · · · · 
§ 6. 0 Serão . eseriptos, independem de apoiamento, não 

têm discussão e só poderão ser votados riorn a presenca de 
maioria nbsoluta de Deputados, os requerimentos de: . 

a) remessa a determinada Commissão de papeis despa-
chados a outra; · 

h) demissão de membros da Mesa; 
e) discussão e voitacão de prDposicões por capitulos. 

grupo de artigos ou de emendas; 
d) adiamento dã discussão, ou da. votação· 
e) encerramento üe discussão; ' 
/) vot.a.cão por determinado processo; 
. g) Piref;er·encia; . 
h) urgencia. 
§ 7.0_ ~erão escriptos, sujeitos a ap,oia.mento e discussão 

só r>oderao ser votados com a presenca da maioria absoluta 
dos Deputados, os requerimentos sobre; · . 

~) infor~ações solicitadas ao Poder Executivo ou por 
seu mtermP410; · ' 

b) inclu~ã.O em ordem do rlia de proposicão sem parece"t';· 
c l votaçao por partes ; ' · · · 

. d) :J.udienci~ de uma Commissão sobre determinada ma
tena; 
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e) nomeacão de Commissões, especiaes, ou mixtas; 
f) reumao da Camara em Commissão Geral; 
o:) sessões .extr~rdinarias; 
h) sessões secretas; 
i) quaesquer outros assumptos, que se não l'efiram a 

incidentes sobrevindos no curso das discussües, ou das vo
tai,iões. 

§ s.o Serão escriptos, sujeitos a apoiamento, parecer 
da· Ccimmissão Executiva e discussão c só poderão ser vo
tados com a presença da maioria absoluta dos Deputados 
os requerimentos de inserção no Diario do Poder Legislativo 
ou Annaes de Documentos ou publicações não officiaes. 

Art. 182. Os requerimentos sujeitos á discussão só 
deverão ser fundamentados verbalmente depois de formula
dos e enviados á Mesa. 

Paragrapho unico. Independerá de apoiamento o reque
rimento subscripto por cinco ou mais Deputados. 

Art. 183. Os requerimentos par:i levantamen-to da ses
são por motivo de pesar; desde. que não se tt·ate de falleci
.mento de Deputado ou Senador da propria legislatura. ou 
das Constituintes Republicanas, de presidente ou ex-vice
presidente da Republica, de presidente do Supremo Tribunal 
Federal ou de Chefe em exrcicio de alguma Nação amiga, 
só podrão ser recebidos pela Mesa quando contenham a as
sigila.tura de cincoenta. Deputados, pelo menos, ou de cinco 
presidentes de Commissões permanentes da C9II1ara. 

SECÇl.O IX 

Dos pareceres 

Art. t84. A's proposições, mensagens e mais papeis su
jeitos á deliberação das Commissões, deverão estas apresen
tar parecer. 

§ 1.0 Parecer é a proposição com que uma Commissão 
se pronuncia sobre qualquer materia sujeita ao seu estudo. 

§ 2.0 Será "vencido" o voto de um dos membros de Com
missão contrario ao parecer • 

. § 3.0 Quando o voto vencido fôr fundamentado e termi
nar por conclusões diversas das do parecer, tornará a deno
minação de "voto em separado". 

§ 4.0 O membro de uma Commíssão que discordar do 
fundamento do parecer, mas concordar com as conclusões 
assígnat-o-ã: ~pelas conclusões".. ' 

§ 5.0 Se a divergencia de um membro de Commissão 
-com o respectivo parecer não fór fundamental assignal-o-á 
"com restriccões,.. ' 

Art. 185. 9~ pareceres serão r~digidos por escripto, 
em term<?s. ~xphcitos, s~bre a convemencia da approvação, 
DU da reJeiçao da mater1a a que se reportam e terminarão 
por conclusões syntheticas. ' 

Paragrap~o unico. E:J:cepcionaimente, nos casos expres
~amente prevtsto no Regimento, os pareceres poderão ser 
verllaes, · · · 

C. D. - ió 
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SECÇÃO·X 

Das emendas 

· Art . 186. Emenda é a proposição apresentada como ac
·co,ssorur a ;ou.tr'.a!. · 

Art . 187. As emendas serão supprel1sivas, substitutivas, 
additivas, ou modificativas. 

§ 1.o Emenda suppressiva é a proposição que manda 
erradicar qualquer parte de outra. · 

§ 2.o A separação em duas. ou mais partes, de q~a\quer 
proposição, para o effeito de sua votação, será cons1derada 
emenda supp1•essiva . 
. § 3.0 Emenda substilu~iva é a proposição apresentada 
como suceeda.nea á outra . 

§ 4.o Emenda additiva é a proposicão que se aeerescenta 
·a outra.. - . . 

§ 5.o Não será .admitlida einenda substitutiva ou addi
tiva que não tenha relação directa e immediata com a ma

:teri~ da proposição principal . 
§ t;,o A Mesa fará publicar, na tlcta dos trabalhos da 

· Camara, qualquer emenda que 6ouver recusado, com fun-
damento, no paragra.pbo anterior. · . 

§ 7.0 Emenda modificativa é a que não altera fundamen;. 
talmente a proposição principal . . 

§ s.o As emendas módíficativas poderão s~ ampUatív.as, 
restríctívas ou correctivas. 

§ 9.o A emenda ampliativa, é a que estende a outra pes
sôa, ou objecto, a disposição a que se refere. 

§ 10. A emenda restrict.iva ·diminue a .extensão da dis-
posição que modifica. · 

§ 1:1. A emenda eorrectiva não modifica a substancia da . 
disposição a que se Tefere mas apenas a sua redacção. 

§ 12. A separação em duas, ou mais, partes de qualquer 
·artigo, paragrapho, numero, ou letra de . uma ·proposição. 
para o effeito de sua votação, será considerada .emenda mo
dificativa. 

Art . 188. Os projectos em primeira discussão não admik 
tirão emendas. 

§ 1.0 As emendas apresentadas pelas Commissões, em 
seus pareceres, sobre proposições consideradas objecto de de
-liberação, serão . tomadas em consideraeão na 2a di~ussáo . 

§ 2.0 As emendas apresentadas em 2" discussão deverão 
ser apoiadas por cinco Deputados. . 

§ 3.0 As emendas offerecidas em sa. discussão deverão 
ser apoiadas pelo terço dos peputados presentes. · · 

§ 4.0 As emendas das Commissões, as do Senado, as 
que li verem cinco assigna.turas, em 28 discussão, e dez · em 
aa, independente de apoiamento. . . ' 

. § 5._0 A eme~da ~ redacção. finil:l só sérá admittida para 
evttar mcorrecçao, mcoherenc1a, . contradiccão, ou . absurdo 
manifesto. . 

§ 6.0 As .emendas que crearem, ou augmeiitarem despe· 
sas, ou reduzire~, de qualquer modo, a receita publica serão 
~empre submettldas ao parecer da Commissão de Finanças. 
. . ~t. i89. A emenda ~presentada. á. outra -emenda de- _ 
nom1nar-s~-á sub-emenda. 
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Paragrapho unico. As Commissões, ao apresentat'em 
parecer sobre emendas, poderão offerecer-lhes sub-emendas, 
de accorao com o art. 116. 

Art. 190. Nenhuma emenda approvando contractos ou 
concessões poderá ser acceita pela Mesa da Camara sem que 
se transcreva por extenso todo o contracto ou concessão. 

TITULO IV 

Dos debates 

Art. 191. Os debates deverão realizar-se com ordem e 
solennidade. 

Art. 192. Os Deputados, com e:oçcepção do Presidente 
falarão ·de pé. 

Paragrapho unico. O Deputado só por enfermo poder:i 
obter permissão da Camara pat·a falar sentado. 

Art. 193. E' obrigatorio o uso da lribuna para os Depu
tados que tenham de falar na hora do expedienle, ou nas 
discussões, podendo, porém, o Deputado requerer licença á 
Ca.mara; que delibet·ará com qualquer numero, pat·a falar das 
bancadas.· 

Paragrapho unico. Sempre que o Deputado falar das 
baicadas deverá .raztl-o de uma das duas pl'imeiras. 

Arl. 194. A nenhum Deputado ser-á permittido f:J.lar 
sem pedir a palavra e sem que o Presidente !h'a llOllCerla. 

§ 1..0 Se um Deputado ·-pretendel' -ralar sem que lh~ 
baja sido dada a palavra, ou permanecer na tribuna anti
regimentalmente, o Presidente advertil-o-á, convidando-o a 
sentar-se. 

§ 2.0 Se, apesar dessa advertencia e desse convite, o 
Deputado insistir em falar, o Presidente dará o seu discm·so 
por terminado. 

§ s.o Sempre que o Presidente der por Le1·minado um 
discurso em qtlalquer phase da oracão ou da discussão, o 
servico de stenographia dos debates deixará de apanhai-o. 

§ 4.0 Se o Deputado insislir em perturbar a ordem, ou 
o processo regim~nta1 de qualquer discussão, o Presidente 
oonvidal-o-á a retlrar-se do recinto, durante a sessão. 

§ 5.0 O Presidente poderá suspender a sessão sempre 
que julgar convt.niente em bem da ordem dos debates. 

Art. 195. Occupando a tribuna, qualquer Deputado di
rigirá as suas palavras ao Presidente, ou á Camara, de um 
modo geral. 

- § 1.0 Referindo-se, em discuso a um collega, o Deputado 
deverá preceder o seu nome do tratamento de Senhor. 

§ 2.0 Dirigindo-se a qualquer collega êl Deputado dar
lhe-á sempre o tratamento de Exeellencia. 

§ J.0 Nenhum Deputado· poderá referir-se a collega, ao 
Senado, ou a qualquer dos seus membros, e, de um modo 
geral, a qualquer representante do poder publico, em fórma 
injuriosa, ou descortez •. 

Xrt. 196. O Deputado só poderá falar: 

q) para wpresentar projectos, indicações ou requer[ .. 
mentos; 
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b) sobr·e proposição em discussão; 
c) pela ordem; 
d) para eucam'inhnr a volaçü.o; 
e) em explicação pessoal. 
Art. 197. Para fundamentar projectos, j.ndi~ac~es ou 

requerimentos, que não ~ejam de ord~m, o~ sobre mctdentes 
verificados no aesenvolv1mento das d1scussoes, ou das voLii
cões. devtJrú o Deputado inscr·ever-se em o Livro do Expe
diente. a ü;so esr;ccinlmente destinado . 

§ 1,0 A inscripção de oradores para. a hora do expe~iente 
r,oderá ser feita durante a sessão da vespera, ou no dla em 
Ôue o Deputado pretendet· occupar a tr-ibuna . 
· § 2.o A inscripcão obedece1·á á ordem chronologicn da sua 

soliciLação á Mesa, pelo Deputado, pessoalmente . 
§ 3.0 Insm·evendo-se mais de um Deputado par~ a hora 

do expediente terão pl'efereocia para occupar a Lr1buna o~ 
membros da Mesa, pat·a attcnder a questõs de ordem, ou de 
economia inlerua da Camat·a. e os Deputados que a não oc
cuparem na sessão anlerior. sendo dada a palavra aos de
mais pela ordem de inscripção. 

§ 4.o Publi~ar·-se-á, diariamente. no Díario do Poder Le
uislativo, em addendo á acta impressa, a relação dos orado
res inscriplos -ãe· -vespet·a ou a decla:-uçii.o de que - nã::~ 
ha oradores inscriptos para a hOTa do expediente. 

Art. i98. O Deputado que solicitar a palavra sobre pro-
posição em discussão não podet•á: 

a) desviar-se da questão em debate~ 
b) !alar sobre o vencido; 
c) usar de linguagem impropria; 
d) ultrnpassar o prazo que lhe compele; 
e) deixar de nltender ~:,; adverlencias do Presidt!nte. 
Art. :199. O Deputado que não puder oceupar a tribuna 

dtlranl.e a hora do e;'o(pedienle, ou dut·ante as discussões, 
fal-o-á ao fim da ordem d<l dia para ··explicação pessoal". 

Art. 200. Quundo mais de um Deputado pedir a palavra, 
simullaneamente, sot>re um mesmo assumpto, o Presidente 
concedel-a-á: · 

a) em primeiro logar, ao autor; 
b) em segundo logar, ao relator; 
c) em terceiro lagar, ao autor do voto em separado; 
ci) em quarto Jogar, aos autores d:as emendas; 
e) em quinto lagar. a um DepuLado a favor; 
f) em sexto Jogar. a um Deputado conlra. 
§ i.0 Sempre que mais de .dois Deputados se inscreve

rem ~para qualquer discussão deverão <leclarar. préviamente. 
-se sao pró, ou contra. a materia em debate, para que, altel'na
damente, a um orador a favor suceeda um contra e vice-versa. 

. § 2.0 Para a insoripção de oradores. á. discussão da ma
tena em debate hnverá um livro dos Debates. 
· § 3.0 A. inscripção de oradores no Livro dos Debates po~ 
der~ ser fe1ta logo qu_e a proposição a ser discutida fõr in-
cluida ecy ordem .do dta. . . 

§ 4.0 Na hypotbese . de todos os . Deputados inscriptos 
para o debate de determmada proposição serem a favor, ou 
contra, ser-lhes-á dada a palavra pela ordem da inscripção, 
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§ s.o Os disc.ursos tidos serão publicados, no Dfrtrio d(l 

Poder Legislativo, com esta declaracão: - O Sr. F. • . leu 
o seguinte discurso. 

Art. 201.. Compete á Mesa expungir os debates a sererfl 
p.ublicadoe, de todas as expressões anti-regímentaes. 

CAPITULO UNICO 

DAS DISCUSSÕES 

Art. 202. Discussão é a phase dos trabalhos destinada 
no dE-bate em plenario. 

§ f.O Os pro.iectos de lei, ou de resotucõ.o, iniciados na 
Camarn, serlio sujeitos a tres discussões. 

§ 2.0 S~rão sujeitos a duas discussões apenas, corre':l-
pondentes ás 2& e sa, os projectos de lei, ou de resolução: 

n) ·orlundos de Commlss1les; 
b) vindos do Senado; 
c) offerecidos pelo Poder Executivo: 

§ 3.o Tertl.o uma só discussão que eorresponderá a se
gund~, as seguintes proposições: 

a) autorizando o Governo a declarar guerra, ou a fazer 
a paz: 

b.) concedendo, ou negando, passagem a forcas estt·an
geiras pelo terrítorio do paiz, para opE:racões militares; 

c) resolvendo, definitivamente, sohre tratAdo e conven
ções com. as naQÕef; estrangeiras; 

d) autorizando a decretacão e a prorogacão do estado 
de sitio em um ou mais pontos do territorio nacional; 

e) approvando ou não ou suspendendo o estado de sitio 
que, no intervallo das sessões houver sido decretado pelo 
Poder Executivo: 

f) approvando, ou não, os )H'ojecl.os de lei, ou de reso-
lução, aos quacs o Poder Executivo hn,iu. negado stmcção; 

(I) adiando, ou proro~ando, ag sessões legislulivas; 
h) sohl'e a economia interna da Camara; 
i) ~ emendas do Senado. 

§ 4.0 Tet,.ão uma só discussão, que eorrespondcrá á. ter-
ceira: · 

a) a parte de proposição ou emrmda ap[lrovada, desta-
cada para constit.uir projecto separadl); 

b) a indicação; 
c) os pareceres que a devam soffrm•; 
d) os requerimentos a ella sujeitos; 
e) os .projeclos de que traia o art. 133 paragrapho se

gundo. 

§ 5.0 Se fOr apres~ntacln a. l'tnal!m~r nal'ecer e approvacta 
emenda que tenha o caracter de pro,jecto de lei, ou resolu
cão, será subordinada á alínea a, do paragrapho anterior, 
considerando-se o parecer prejudicado. 

Art. 203. A 18 discussão de um projecto de leí, ou cte 
resolução, será feita. em globo e versará unicamerüe sobre 
a sua utilidade e constitucionalidade. 
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Art. 204... A za. discussão doi!! pro,jectos será !e i ta llOt' 

artigos, separadamente. · 

§ f.O Na discussão do primeiro artigo poder-se-á falar 
sobre a utilidade e convenieneia do projecto em geral. 

§ z.o As emendas offerecidas ao. projecto em 2a d~scus
sào entrarão em discussão com o artigo a que se refer1rem. 

Art. 205. Quando forem numerosos os artigos do pro
·jecto, em _2a discussão. a Camara poder~ resc:Iver, a reque
rimento de· qualquer Deputado, que a d!S(mssao se faça por 
titulas, capítulos, secções, ou grupos de artígos. 

Art. 206. Quando, pelo numero, ou imporlancia, d:1:1 
emendas offerecidas em za discussão, se tornar diffieil o 
pronunciamento immediato da Camara, o Presidente, e:r-· 
offici?, ou a -req,,e.rimeuto de qualquer Deputado, envia-rá o 
projecto á Commissão respectiva, para interpôr par~cer·. 

Pa.ragrapho unico. Este parecer será impresso e distri
buJdo em avulsos, não soffrendo, porém, discussão. 

Art. 207. A aa discussão versará sobre o projecto em 
globo. 

§ 1.0 As emendas offerecidas aos J)rojectos em sa dis
cussão só ~erão submettidos a ella depois de apoiadas pela 
ter(!a parte dos presentes, salvo quando assignadas por uma 
Commissão, ou por dez, ou mais Deputados. 

§ 2.0 As emendas, encerrada a discussão do project.o. 
serão remettidas á Commissão respectiv!P. com excep~:ão das 
de sua autoria, para se sujeitarem ao seu parecer. 

Art. 20B. Todas as Commissões, ao offecerem pare
cer sobre em&ndas, poderão apresentar-lhes sub-emendas. 

§ 1.0 As emendas que, directn ou indirecta.mente. im
mediata ou remotamente. augmentarem ou diminuírem ?. 
despesa ou a receita pt1b1ica, serão enviadas. tanto em ~. 
como em ,3a discussão, á Commissão de Finanças. 

§ 2.0 Os pareceres da Gomrnissão de Finanças sobre 
emenda em 211., ou em sa. discussão, estarão suJeitos a uma 
discussão. 

Art. 209. A redaccão final só será sujeita á discussá!) 
quando emendada. 

Art. 210. A discussão dos requerimentos su,ieitos a de
bate será encerradll não havendo quem peca a palavra, ou 
della desistindo quem a houver solicitado. 

~ 1.0 Encerrada a discmsão será adiada a volaoão para 
depois de ultimada a da o1·dem· do dia seguinte. 
. § 2.0 Se um Deputado pedir a palavra sobre um reque-

rimento em discussão, ser~ esta adiada para depois de ulti
mada a da mate-ria consl:mte da ordem do dia segUinte. 

§ 3.0 Encerrada a discussão do r~querim~nto, ao fim da 
ordem do dia, será a sua vota~ão incluida na ordem do dia 
seguinte, após a das proposições destinadas a esse aclo. 
. § IÍ.0 Só dul'anLe a discussão de uma proposição inclu-

stv~ os pro,ieetos de leis periodicas e respectivas emendas 
será admiUida. a apresentacão de requerimentos solicit~n..: 
do a sua votação por partes. 
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SBOCJ.O 1 

Dos· a.parle& 

Art. 2H. A interrupção de um orador por meio de 
aparte só será permittida quando esse fôr curto e cortez. 

§ i.O Para apartear um coÜega deverá o Deputado soli- · 
citar-lhe permissão. 

§ 2.o A's palavras do Presidente não serão admittidos 
apartes. . 

§ a.o Não serão adimittidos apartes successivos, paral
lelos ao discurso. 

§ 4.0 Por occasião de encaminhamento de votacão nao 
serão admittidos apartes. 

§ 5,o Os apartes subordinar-se-ão ás disposições rela
tivas aos debates em tudo que nellas lhes fõr eabivel. 

§ 6.0 Recusada pelo orador a permissão para apartes, 
estes não serão registrados. 

SECÇÃO 11 

Do prazo das discun6es 

.Art. 2f-2-, Os Deputados só poderão falar sobre qualquer 
proposição, em discussão, as vezes e pelos prazos estabele
cidos nesta secção. 

Art. 213. Em 1a discussão cada Deputado poderá falar 
apenas uma vez, ·pelo prazo de uma hora. 

Art. 214.. Em 28 discussão cada Deputado poderá falar 
duas vezes, durante o prazo de duas horas, sobre determi
nado artigos. referindo-se, a todos os outros s.e previamente· 
desistir de falar novamente sobre os demais artigos. 

§ ·1.o Se o projecto contiver mais de dois, até cinco ar
tigos, cada Deputado poderá falar uma hora sobre cada um, 
u}lla só vez. 

§ 2.o Se o projeeto contiver mais de cinco, até dez arti
gos, cada Deputado poderã falar uma vez, até trinta minu
tos, sobre cada um . . 

§ a.o Se o projecto contiver mais de dez, até quinze ar
tigos, cada Deputado poderá falar até vinte minutos sobre 
cada, uma vez. 

§ 4.0 Se o projecto contiver mais de quime, até vinte e 
t'inco artigos, cada Deputado poderá. fa{ar uma vez, até quin
ze minutos, sobre cada um. 

§ 5.0 Quando o projecto contiver mais de vinte e cinco 
artigos, a sua discussão será regulada de fórma que caiba a 
cada Deputado o prazo de duas horas para falar, por gru
pos de artigos, sobre toda a proposição. 

ArL. 215. Em ga discussão cada Deputado poderá falar 
uma só vez, por duas horas, sobre o projeclo, em g1obo. 

Art. 216. Sobre a redaecão final caberá ao Deputt~clo 
falar sómente para emendai-a, ou sobre emenda, apenas uma 
vez por. dez minutos. 

Paragrapho unico. Quando fôr discutida a redaecão 
final· só poderão tomar parte nesse debate, além do relator 
da. proposição, dois oradores, pelo espaço de dez minutos 
cada .um. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 07/10/2015 15:25+ Pág ina 76 de 142 

..-. za~ """!! 

Art. 2i7. Nenhum De'Ptlt:rufo; salvo .0 autor, poderá 
falar mais de uma vez e por mais de me1a hora sobre os 
requerimentos sujeitos a ·discussão.··. 

Art • .2f8. Os pareceres, que. se não referire~ ~ propo
sicão da Camara, ou .do Senado, e ·que não conelmrem por 
projecto, terão. apenas uma discussão, ~urante a qual cada' 
Deputado póderá falar uma. vez por me1a hora. 

Art. 219 .. Os autores e relatores poderão falar duas 
vezes e o mesmo espaco de tempo que os outros Deputados, 
em qualquer das discussões. 

Paragrapho uníco. $obre qualquer ~utra materia ·em 
discussão; não regulada nos artJgos ante1'10res, cada Depu
tado poderá falar uma vez, por uma hora. 

SECOÃO Ill 

Do adiamento das discussões 

Art. 220. Sempre que. um .Deputado julgar conveniElnte 
o adiamento de uma discussão, l)Oderá requerel-a, por es-
cripto. . 

§ 1.0 Esse requerimento só poderá ser apresentado du
rante a discussão, cujo adiamento propuzer e ficará preju
dicado se não fôr immediatamente votado, por falta de nu-. 
mero. 

, § 2.0 Não serã admittida a apresentação do requeri
mento do adiamento de discussão durante o discurso de um 
Deputado. · · · · 

. . 
Art. 22i. O adiamento de discussão só poderá ser con-

cedido por prazo previamente fixado. · ·. · 
Paragrapho unico. Se fór requerido mais de um adia

monto de discussão, simultaneamente, de uma mesma propo
sicão, . a Camara votará preferencialmente, um dos requeri-
mentos, ficando os demais prejudicàdos. · 

Art. 222. Os projectos de prorogac;ão. e adiamento da 
sessão Legisla!.iva. os vetados e. (ls de materias considerarias. 
de natureza urgP.nte, nao admíttirão adimnento de discussão. 

Art. 223. Verificando a Mesa qne não ha relacjão di
recta e immediata entre o assumpto de uma. proposição e a 
Commissão indicada. em requerimento de adiamento de dis
cussão, para audíencia, não admittirá esse requerimento. 

Paragrapho uni co .. Na bypolhese deste artigo, a Mesa· 
dará publicidade, na acta impressa dos trabalhos da Ca-' 
mara, aos requerimentos recusados. 

SECÇJ.O JV 

Do encerramento das discussões 

Art. 224. O encerramento normal de discussão de qual
quer proPosicão dar-se-á com a ausencia de oradores. 

§ 1.0 Não se havendo inscripto nenhum Deputado para 
o debate de uma proposição, será .declarada encerrada a sua 
discussão. 

§ 2.0 Não havendo oradores inscriptos, nem solicitando 
qualquer Deputado ~ palavra, sobre os artigos de -proposiÇão 
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em·:zà .-discussAo, o Presidente poderá declarar, de uma .vez,. 
encerrada a discussão dos artigos não debatidos. 

· Art. 225. · Poder-se-á requerer o encena.mento da dis
cussão de .qualquer proposição. 

a) em filo e' aa discussão, desde que hajam sido discuti-
das em úma sessão anterior; . 

b) em 2a discussão, desde que tenham falado pelo 
menos dois oradores sobre o artigo, cujo encerramento de 
discussão fOr requerido . 

. Paragrapho unico. As proposições de discussão unica,. 
que se não discutirem globalmente, serão subordinadas. 
quanto ao encerramento de discussão, a este artigo. 

'l'ITULO V 

Das deliberações 

Art·. 226 . A votação é ·o processo de deliberar da C a
mara sobre as ma terias sujeitas ao seu exame. 

§ i.O As p~oposições terão igual numero de diScussões €i 
votações. · · 

§ 2.0 A v.otacão completará o turno regimental da dis
cussão. Nenhum projecto passará de uma a outra discussão 
sem que, . encerrada a discussão, seja votado e aprovado. 

Art. 227 . Nenhuma materia será submettida á votacão. 
sem que este,iam presentes Deputados em numero regimen
tal par~ as deliberações. 

Art. 228 . Nenhum Deputado p resente poderá se ex:
. ousar de tomar parte nas votações, se não fizer declaracão 
prévia de não ter assistido, ou acompanhado, os debates so~ 
bre a materia em .deliberaoão. 

Paragrapho unico. Em se tratando de causa l)ropria, ou 
de assumpto. em que tenha interesse individual. o Depu.:. · 
taao será iuhibido de votar, mas poderá assistir á votação. 

Art. 229. Far-se-á .!}. votaljão das p;·oposic:ões sujeitas 
a discussão logo após o encerramento dessa, se houver, para 
esse fim, numero regimental. 

Paragrapho unico. Só se interi·ompei·ão as votações por 
falta de numero regimental nara a sua realização ou por se 
ter esgotado a hora da sessão . 

CAPITULO I 

OOS PROCESSOS llE VOTAÇÃO 

Art. 230. Tres são os processos de votação adaptados 
pela C amara: 

n) o symbolico; 
b) o nominal: 
c) o de escrutínio secreto. 
Art. 231. O orocesso symbolico praticar-se-á com o le

vantamento dos Deputados que vot.am a favor da materia 
em ·delibt!ração. 
. . Paragraoho unico. Ao annunciar a votação de qualquer 
materia,. o Presidente convidará os Deputados que votam a 
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favor 'a ee ··levantarem e proclamará o resultado · manlfeeto 
dos votos. 

Art. 232. Far-se-á a votaçlio ·nommal pela· lista geral 
dos Deputados, que serão chamados pelo 1° Secretario e res
ponderão sim ou· não, conforme forem a favo~ ou contra, 
o que se estiver votando . · . 

§ f.o A' medida que o 1° Secretario fizer a ehamada, dois 
outros Secretarias toma:rão a.ssentamentos dos Deputados 
que votarem em um, ou em outro sentido, e irão procla-
.mando em voz alta o resultado da votação. . 

§ 2.o O resultado final da votacão será Ilroelamado pelo 
Presidente, que mandàrá ler os nomes dos que votaram sim 
e dos que votaram 1láo. · . 

§ 3.0 Depois do Presidente proclamar o resultado fmal 
da votação, não poderá ser adJriittido a votar nenhum Depu
tado. 

Art. 233. Para se praticar a votação nominal, fóra dos 
casos exPressamente previstos neste Regimento, será mistér 
que algum Deputado a requeira, por escripto, .e. a Camara 
a admitta. 

§ i .O Os requerimentos verbaes não admittirão votação_ 
nominaL 

§ 2.0 Quando um mesmo Deputado. requerer, sobre uma 
mesma proposicão, votação nominal, por duas vezes, e a Ca
mara não a conceder, não lhe assistir~ o direito de reque- · 
rPI-a novamente. 

§ 3P Se. a requerimento de um Deputado, a Camara 
deliberar previamente realizar todas as votações de deter
minada proposição pelo- proc:.esso symbolico, não serão ad
mittidos requerimentos de Yotacão nominal •para .essa ma .. 
teria. · · 

Art. 234. Praticar-se-á a votação por escrutínio se
creto, por meio de cedulas impressas ou .dactylographadas, 
recolhidas em urnas, que ficarão sobre a ~esa. 

CAPITULO II 

DAS VOTAÇÕES 

Art. 235. Encerrada a 1a discussão de um projecto, ser:\ 
elle votado, globalmente, passando á za se fôr approvado. 

Paragrapho unico. As emendas suggeridas pelas Com
missões em seus pareceres só serão consideradas em za dis
cussão. 

Art. 230. Em 211. discussão votar-se-á primeiramente 
o pro,iecto, artigo por artigo, e, em seguida, cada uma da;; 
emendas. 

§ 1.0 A votação poderá ser feita em globo, no:; proje
ctos de grande numero de artigos, a requel"imento de qual
quer Deputado, approvado pela Camara. 

§ 2.0 A votcão de emendas em globo só poderá ser con
cedida para as que se referirem a. um mesmo artigo e tive
rem pareceres no mesmo sentido. .... 

§ 3.0 Votar-se-ão como os projectos em 2a. discussão os 
sujeitos á discussão unica, com excepcão dos que prorogam 
ou adiam, a sessão legislativa ,que serão votados em globo' 
dos vetados, . que terão votacão em globo e secreta, e dos . 
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constituidos por partes, ou por emendas, destacadas de qtlaes
quer proposições para constituir projecto separado, os quaes 
serão votados como os em se. discussão. 

§ 4.0 Os substitutivos da Camara aos projectos do Se
nado serão considerados como uma série de emendas e vo
tados separadamente, por artigos, em correspondencia aos 
do · projecto emendado. • 

§ s.o A votação por paTtes de artigo, ou emenda, em za. 
discussão, só · será permittida quando requerida durante a 
respectiva· discussão e concedida pela Camara. 

Art. 237. A votacão dos projectos em ae. discussão será 
feita em globo, após a de todas as suas emendas, uma a 
uma. . 

§ f.O A votacão de emendas em globo cingir-se-á a.o dis
posto no § 2° do artigo 288 . 

§ 2.0 Os projectos de discussão unica, especial, consti
tuidos por partes de proposição, emenda approvada, desta
cadas de outra proposicão, serão votados como os em aa 
diseussã. 

§ a.o A votação por partes de proje~tos, ou de alguma 
de suas emendas, em aa. discussão, só será admittida quando 
houver sido requerida durante a dis~ussão e concedida. pela 
Camara. · 

§ 4.0 Os projectos e emendas approvados em 33 dis
cussão, ou em discussão uníca, serão enviado:; á Commissão 
de Redacção, para. a redaccão finat . 

§ 5.o Exceptuar-se-ão do disposto no paragrapho ante
rior os projectos: de leis orçamentarias, que serão enviados 
á Commissão de Orcamento; de fixação de forcas de terra 
e de mar, que serão enviados á Commissão de Segurança. Na
c1onal; de modificações no Regimento Interno, ou de as
sumptos relativos á economia interna da Garoara que serão 
enviados á Commissão .Executiva.; e . de codigos, que serão 
mandados ás Commissões respectivas. 

Art. 2S8. Quando um projecto vindo ·da Senado não 
houver sido emendado, fica dispensado de redacção fi.nal 
para os tramites legaes. 

§ 1.0 As redacções finaes deverão ser elaboradas dentr'J 
de quarenta e oito horas. Tendo, porém, em vista a exten
são do projecto e o numero de emendas approvadas, o Pre
sidente prorog'ará o prazo concedido ás Commissões para 
esse fim. 

§ 2.0 A redacção final será votada depois de publicada 
no Díario do Pode1· l..eaistativo, soffrendo, porém, qua1qner 
parte della., destacada para conslituir -.projecto separado, 
discussão especial que :voderá ser dispensada pela Camat·a. 

§ 3.0 A Camara poderá dispensat• a impressão da re
dacção final a requerimento de qualquer· Deputado. 

§ 4.0 Quando fôt> apresentada, emenda ã redaccão final 
será essa Yotada em primeiro lagar, podendo ser dispensada, 
pela Camara, a sua impressão para a votação. 

SECÇXO I 

Do encaminhamento de votação 

Art. 239. Ao annunciar o Pre~idenle da Camar-a qual
quer votação, poderá um Deputado solicitar a palavra para 
encaminhar a votação. 
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' §" : f.o Para eacaminhar· a votação. nenhum pepul.ado. 

poderá· falar por mais de dez minutos. . . 
§. 2.o Em se tratando de projectos de leis peribdicas, 

ser·á de cinco minutos o prazo para o encaminhamento da· 
votação. . . . . 

§ 3.0 Todas as questões de ordem e quaesquer inciden
tes supervenientes, suscitados ao momento da. votacão se-
rão· computados no prazo do encaminhamento. · . . 

. § 4.0 .As ma terias que. não têm discussão não admitl.i
rão encaminhamento 'de vola.oão, nem as que forem discuti
das ou votadas em virtude de urgencia, ou tiverem o encer
ramento .da discussão votado pela Camara. · 
· Art. 240. ·Nenhum Deputado, salvo os Relatores, pode

rá falar. mais de uma vez depois de annunciada uma vota
ção, à ·não ser· para requerer ·a sua verifícaoão. · 

.§ f.O -Os Relatores poderão· falar, em qualquer dis- .: 
cussão; encaminhando a· votaoã.o, sempre que qualquer 
Deputado o houver feito. . . · 

§ 2.0 ·sempre que a Camara approvar um requerimento 
de votac~o por partes, o encaminhamento. será feito apenas 
uma vez, ao ser annunciada a votação ela primeira parte. 
· Art. 241. O encaminhamento da votacão em 2a. dis

cussão, ·salvo ·em se tratando de t~rojecto de lei orcamen-
t.aria, far-se-á sobre o conjuncto dos artigos e sobre o con-· 
juncto das emendas, ao serem. annunciadas as votações dos. 
primeiros. 

Art. 242. Em sa. discussão o encaminhamento da vo
tação far-se-á.> salvo em se tratando de projecto de lei or
camentaria, em relação ao projecto e ás emendas, em con-
juncto. · • 

SECÇÃO li 

Da verificação de votação 

Art. 243. Se a algum Deputado parecer que o resnl
tado de uma votação symbolica, proclamado pelo · Presi
dente, não é e:xacto, pedirá a sua vcrificaoão. 

§ 1.0 Requerida a verificação, o Presidente convidat·á 
os Deptit:àdos a occuparem os ~eus lagares, não sendo per
míttida a pcrmanencia nas passagens central e lateraes. 

§ 2.0 A contagem· dos voto!'. se fará nor bancadas. uma 
por uma, convidando o presidente a levantarem-se os -Depu
tados que votarem a favor e annunciando o Secretario o t•e
sultado parcial verificado em cada bancada, á medida quo 
se fizer a· verificação. Proceder-se-á do mesmo modo na 
contagem dos que votarem contra, proc:lamando finalment') 
o Presid~:>nte os resultado"' totaes apnradns. 
· ~ 3.0 Nenhuma votar;ão admittirá mais de uma verifi-
cação. 

§ .1.° Far-se-á sempre a chamada: quando a vota~.ão 1:n
dicar que não ha numero, a menos que. pelo adiantado da 
hora, ou por ser visível a falta de numero, o Presidente a 
julgue dispensavel. 

SECÇÃO 111 

Do adiamento das .Votações ·· 

Art. 244. Qualquer Deputado poderá requerer, por es
cripto, durante a discussão de uma proposição, o adiamentry· 
de sua votação. 
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Paragrapho unico _ O adiamento da vDtacão de . uma 
proposição só poderá ser concedido por prazo préviamenlc 
fixado. 

Art. 245. Encerrada a discussão de uma proposição 
não mais se admittirá requerimento de adiamento de ·sua 
votação. 

Ar L. 246. Requerido, simultaneamente mais de uro 
adiamento da votação de uma proposição, a adopção, por 
preferencia, de· um requerimento, determinará ficarem os 
demais prejudicai::! os. 

Art. 247. Os projectos de prorogação e de adiamento 
da sessão legislativa, os vetados e os de natureza urgente 

:não admitlirão adiamento da votação. · 
At•t. 248 • . Requerendo um Deputado o adiamento de 

uma ·votação para audiencia d~ determinada Commissão a 
Mesa recusará submetter o requerimento á C(Jnsideração da 
Camara, si não houver relação directa e immediata entre a 
proposição e a competencia da Commissão _ · 

Paragrapho uni co. A Mesa, sempre que se . verificar a 
hypothese deste artigo, darà publicidade ao requeriment'l 
recusado na acta impre~sa dDS tra.balhe.s-da Camara. 

·. - CAPITULO III 

DA RETIRADA DE PROPOSIÇÕES 

Al't. 249. Apresentada á consideração da Camara uma 
proposição, a sua retirada só poderá ser solicitada no mo-
mento em que fõr annunciada a sua votação. · 

§ 1.0 O requerimento de retirada de qualquer propo
sição só poderá ser formulado, por escr iplo, ou verbalmen
te, pelo autor da mesma. · 

§ 2.0 Serão considerados para os effeitos deste artigo, 
autores das proposições das Commissões, os respectivos Re
latores e, na sua ausencia, o Prl;lsidente da Commissão. 

Art. 250. Quando fõr solicitada a retirada de uma pro
posição, que tiver parecer contrario das Commissões res
pectivas, . o Presidente deferirá esse requerimento, indepen
dentemente de votação. 

Paragrapho uni co. Quando houver sido requerida a re
·tirada de uma proposição, que tenha parecer favtlravel, ou 
á qual · se ha.ja offerecido emenda, o requei:imento depen
derá ·da approvação da Camara . 

Art. 251. Só em 1a. discussão poderã ser solicitada a 
retirada de qualquer proj e c to . 

TlTtJLO V[ 

Do e~mparecimento dos Ministros 

CAPITULO UNICO 

.Art . 252. A convocac5.o de um Ministro de Estado, re
-solvida pela Camara ou por uma de suas Commissões, será 
communicada ao convocado por officio do i 0 Secretario· da 
Camara, di%endQ.se-lbe precisamente o assum~to· das infor-
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macões pretendidas a pedindo-se ao Ministro a escolha, 
dentro de prazo razoavel e das horas da sessão, do momento 
em que deverá compa1·ecer para prestai-as e a indicação do 
prazo que julgaL' neccssario. 

Art. 253. Por inlermcdio tle ofricio do Presidente 
desta, a Camara ou as suas Commi~sões designarão dia (~ 
hora para serem ouvidos os Minisl.ros de Estado que o sC'
Iicitarem. 

Art. 254. O Ministro de Estado que comparecer perant11 
a Camara, para o fim de prestar esclaredmento!:l ou soli
citar providencias, lerá a:;sento na primeira bancada até o 
momento de ·occupar a tribuna. 

Paragrapho uni co. No caso ,do comparecimento pe
rante Commissões, occupará o Ministro um Jogar á direita 

·do Presidente. 
Art. 255. Não bastando ao Ministro, para prestar as 

informacões ou fundamentar as providencias solicitadas, o 
tempo que lhe, haja sido reservado, poderá a Camara ou a 
Commissão conceder-lhe prorogação, com preferencia sobre 
qualquer assumpto, 

TITULO VII 

Dos serviQos da Secretaria 

CAPITULO UNICO 

Art. 256. Os serviços da Camara dos Deputados far
se-ão pela Secretaria e reger-se-ão por um Regulamento 
especial, considerado parte integrante deste Regimento. 

TITULO VIII 

Disposições Transitarias 

CAPITULO UNICO 

Art. 1.0 Se-até 30 de agosto de 1934 não houver a Ca
mara recebido a proposta do Presidente da Republica para 
o orçamento de i935, a Commissão de Orçamento o orga
nizará sobre a base do de 1934. 

Art. 2.0 Emquanto exercer cumulativamente· as fun
ccões do Senado, considerar-se-ão em condições de serem 
sanccionadas õu promulgadas as leis e resoluções que ha,jam 
passadq na Camara. por todos . os processos regimentaes. 

Art. 3.0 As proposições sobre assumptos de competcn
cia exclusiva do Senado serão distribuídas do_ seguinte modo: 

L A Commíssão de Constituição e Justiça as que vi
sarem: 

a) suspender a execucão dos dispositivos regulamenta-
res ill egaes ; . 

b) propor ao Poder Executivo a revogacão dos aotos de 
. autoridades administrativas, nos termo3 da Constituição; 

c_) suspender a execução de lei~ ou actos julgados in
constltucionaes pelo Poder Judiciario; 

. d) autorizar a íntervencão nos Estados, 
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TL Á Coromissíio de Finanças, as que visarem! 
a) autorizar o augmento do imposto de exporlaçílo, no • 

casu do § 30 do art. 8° da Constituição; 
b) aut.orizar os Estados, Districto Federal e municípios 

a contrahirem cmprestimos externos. 
lU. Ãs Commissões de Constituição e Juslica e Segu

rança Nacional as que visarem suspender a concentração de 
forca federal nos Estados. 

IV. As de Agricultum, Industria e Commercio e Segu
ranca Nacional as quo visat·em autoriZaL' concessões de te1··· 
ras de mais de 10 mil hectares. 

Paragrapho unicu. .Para o desempenho de outras fun
ccões que caibam ao Senado, a Cama1·a, sob proposta de um 
Deputado, nomear·á commissues especíaes. 

Art. 4.o As pl'oposicões sobre assumptos da compelcn
cia do Senado, uma vez oblido o parecer das Commissõe!-1 
competentes, soffrerão uma uníca discussão, que correspon
derá á segunda. 

Arl. 5.0 A approvaçüo das nomeacões feitas pelo Prc
. sidenLe da Republica e submetlidas á apreciação do Senado 
,se fa!·á secretamente, por meio de cedulas impressas for
necidás pela Mesa e postas na cabine indnvassavel, dize1uin 
apenas "sim" e .. não". 

At•L 6.0 Quinze dia!> ante:;; da dala marcada para encer
ramento da sessão legislativa, se ainda não estiver consl :
luido o Senado, o Presidente da Camai'a dará para ordem do 

·di;\ a ele i cão da Seccão Permanente Extraordinaria, com
posta de 2:1 Deputados, um para cada Estado. 

§ 1 o Serão ·chamadas separadamente as representacõe:; 
·de cada Estado e cada uma dellas depositará em urnas se
paradas duas cedulas, contendo cada uma o nome de um 
de seus membros, sendo um effectivo e outro supplente. 

_ § 2.0 Dispensar-se-á a eleição para a representação es-
tadual que apresental' indicações snbscriptas pela maio-
ria dos seus membros. · · 

Ari. 7.0 . A Secção Permanente deliberará com a pre
sença da maioria absoluta dos seus membros, elegendo, na 
sua primeira reunião, um presidente, llm vice-presidente e 
um secretario. 

· . Paragrapho unico. Logo no inicio das suas reuníõc3 
a Secção. Permanente fixará as normas processuaes do seu 
i'unccionamento, publicando-as no Diario do Poder Legill-
lativo, ou no Dia1'io O{ficial. · 

Art. 8.0 Ern caso de vaga óu 1mpedimenlo de qualquer 
natureza o Presidente da Secção Permanente convocará o 
supplente da representação a que pertencer o substítuido. 

Sala da Commissão, 31 de julho de 1934. -Fabio So .. 
dré, . Presidente. - Clemente Maritmi, Relator. - AscanúJ 
Tubirzo. - Leopoldo Cunha Mello. - Abelardo Mari'-nil.(>, 
com restricções. .- Henrique Dodsworth. - Moraes An
·dro.de. 

t2 

O Sr.· Presidente Tem a palavra o Sr. Amaral Pei-
xoto, para explicação pessoal. 

. · O Sr .. Amaral Peixoto (Para e:I:plicc.ção pe&Boal) - Sr. 
Presidente, reservo-me_ para. .mais +arde ~e6ponder ao 
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discurso do emine.nte Clollega, Sr. Adolpho Bergamíni, em 
rela.;:ão á.. maneira por que foi tratado - para empregar o 
termo de S. Ex. - o Distric.to .Federal na Constiluicão de 
t6 de Julho. 

Procedo dessa fót'ma, Sr. Presidente, porque desejo 
ler o diiiCUt'SO de S. ·Ex. uo Diario da Camara dos Depu
tauos e, segundo sua pt•oprta at·gumentação, demonstrar que 
a oricnlacii.o adaptada pela Assembl-éa :"faeional Constituinte 
er·a a umca que per·mittiria ao actu:LI Distrielto Federal ter 
um Prefeito eleito pelo suffragio popular. 

Aproveito, errtretanto, a· opportunidade de estar na 
tribuna para contestat· aceusac;ões formuladas contra o 
actual interventor- no D1stricto Federal. 

Honter.:, a t.:amara approvou requerimento de infor
maçües ao Banco do Bras1l, por intermedio do Sr. mini~tro 
da FazenJa . .sobre as transaccôes realizadas ·entre ~ Prefei
tura e esse e.stabelecimcnto de cr.edito. Hoje, um requeri
mento de minha autoria foi tambem, approvado, de mfor
macões ao ~r. Interventor sobre a situação fínanceira da 
Prefeitma. Creio que os l!sclarecimentos solicitados virão 
demonstrar, cabalmente, a improcedencia das accusações 
dos nossos adver~arios políticos. 

O facto não impede, porém, que desde já procure eu 
elucidar a !~amara dos Deputados, sobre as relações existen
tes entre a Prefeitura e o Banco do Brasil, e, ainàa, quanto 
á sit.uacão financeira da Municipalidade do Districtó F.:-
deral. • · 

O Sr. Intenventor Pedro Ernesto, em Maio de 1933, en
controu uma divida da Prefeitura com o Banco do Brasil 
que ascendia a cerca de 76 mil contos de réis. 

O Sa. ADOLPHO BERGAMINI - E o que o Governo da 
União deve á Prefeitura? · 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Estou me referindo · â~ 
relacões entre o Banco do Brasil e a Prefeitura do Distri
cto Federal. 

Desejava o St·. Interventor unííicar a divida da Pre
feitul'a corn o Banco, estabelecendo uma unica taxa de ju
ros. .Para isso procUL'ou, por intermedio de seus legítimos 
representantes, aquelle Banco e, após efrectuar um paga
mento de 13.17 4:000$, conseguiu a almejada unificação da 
dívida. Com tal providencia, a Prefeitm·a não só alcancou 
.a reduccão de todos os seus juros para 7 o/o, como obteve 
.ainda mais. . . · 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI - Quando foram pagos es
ses 13 mil conlos? 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Provavelmente - não 
posso responder- com segurança - em 15 de Julho de i933. 

0 SR. ADOLPHO BERGAMlNI - Por que dotação orça-
mentaria? · · - · 

. O SR .. AMARAL PEIXOTO -V. Ex. procura eviden-
temente confundir-me ... 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI - Não; V. Ex. conhece O 
_assumpto, que aliás, é tudo quanto h a de mais simples. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - E,:lou fornecendet a 
V:. Ex. os dados que colhi na Pt•elrtln:·a. do Districto Fe- , 
dera!, em referencía, unica e . exclusivamente. ás suas 
tranBaeções com IJ Banco do Braail. : · - .... 
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O SR. AooLPHo BERGA.MINl - Pergunto a V. Ex. 
em que data foi feito· esse pagamento, perg-Untá. . cíue é de. 
todo pertinente ao assumpto . 

. O .SR. AMARAL PEIXOTO -Em 15 de Julho de 1933. 
Se houver engano, ·rectifical-o-ei amanhã. 
:· ci SR. · ADOLPHO BERGAMINI - Qual a rubrica orcamen-
taria? . 

. O sa·~ AMARAL PEIXOTO - Poderei trazel-a a V. Ex. 
amanhã . 

0 SR. Al>OLPHO BERGAMINI - Preciso ver as dotações. 

: . O SR . . AMARAL PEIXOTO - A!i{ls, 113 info.rmacões ao 
requerimento approvado pela Cnmnt·n dos Deputados res
ponderão melhor que o orador . 
· O SR. AooLPHO BERGAMINI - Como V. Ex. se anteci

pou ás · informacões. presumi quo c.ilivcsse devidamente ha
bilitado: . . 
· ó ·sR. AMARAL PEIXOTO - Meu objectivo na tribuna 

é eselàrec'er, de maneira geral, a actuacüo do Sr. Interventor 
Pedro Ernesto. 
· '· ··corri o · pagamento a que me 1·cferi, em 15 de Maio, 

de 1933, a divida da Prefeitura com o Banco do Brasil ficou 
J1lduúd~ ·a 63.680 ; 500$000, divida que foi accrescida de ju
ros '·correspondentes a dois scmcslrcs, nttingindo em 30 de 
Junho de 1934, data em que foi foitll a unifiraoão, a um total 
de 68 . 246: 30i$400 . Nessa datn, Sr . Presidente. a Prefeitura 
t:inha · em deposito. no Banco do Brasil a quantia de réis 
17.301 :288$600, quantía que foi crcditndn áquele d-ebito re
d:uzinào assim sua divida para 50. 9H :400$000 : Sobre essa 
h a se foi que se operou a unificncilo. 

Estabeleceu-se, então, que o Banco do Brasil abrirá em 
lima: conta corrente fixando como crcdilo maximo no anno 
de · 1934: · aquelle total, aos juro~ de 7 o/G, podendo a Pre
fi!itura fazer depositas no Banco e pagando este sobre taes 
depositas o mesmo juro de 7 "/o. 

Tinha a Prefeitura do Distl'iclo Federal, em 30 de Junho 
de 1-934, em sua conta corrente de unificação, a quantia de . 
20.7 44 :576$498 .. 

0 SR. AOOLPHO 'BERGAMINl - Proveniente de que? 
O SR. Al\!ARAL PEIXOTO - Do depositas feitos pela 

Prafeitura no Banco do Brasil, na sua conta corrente . 
. ·O SR.. ADoLP:a:o BERGAMINt - Quando foram feitos esse~ 

deposi~os? . 
o SR. AMARAL PEIXOTO - Em varias épocas succes

sivas . Mensalmente, poderei uceresccnt.ar. 
.. O Sa. AooLPHo BERGAMJI'il - Dopais de ter sido a Di

rectoria de Fazenda entregue a um · funccionario aliás dis
tincto .do Banco do Brasil, comec:lrllm a ser feitos os depo
sitas lá, mas .V . Ex . poderia informa.r se o serviço de divida 
exter.na foi attendido nos annos de 32 e 33? 

O SR. AMARAL PEIXOTO- Posso informar que o ser
viço de divida externa está em dia . 

O Sa. ADOLPHo BERGAMINI - Núo foi a pergunta que 
formulei. . 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Foi attendida, porquanto 
hoje· está em dia. · 

. 0 SR. ADOLPHO BERGAMlNÍ - Perdão. • • 
C. D.- fô 
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:.,, O S,~ •.• ~h.~ PE_!XOTQ--:- V. Ex. perS1J?f<?~ -~~:(f~~ 
época fo1 attend1do. Nao sou .director. de Fazenda da Pre-. 
feitura. para informar as datas com. precisão. ·· 

ô sR.. ÁnoLPao. BEaOAMlNt - Pois bém; éü inrorm~ a.· 
V. ~x. 9'!-le n~q foi, att_~~dido.. . · · 

O SFI.. AMARAL PEIXOTO - Mas está em dia. 
. o. SI\. Âl>bLPHO BERri ... MINÍ - E' rim~ f6~~~ oBiiqua de 

r:J:;JJOnder. . . ._.. ·· ... ·· 

; O SR. AMARAL PEIXO'Í'Ô -.. -. ,E'. a f6rfl1a que me 
occorreu pprque se tratà .de pergünta a que só o diréctor de 
Faz~nda poderá satisfazer. · · 

.' J itl' 

O SR. AnoLPHo BERGAMrNI....:...: Se y. Ex. declarou que 
v.inha á tribuna devidamente apparelht\do pára .pr~stàr esses 
eselarec~mentol!- e os nega, quando lhe são pedidos... . 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Vim á tribllna pá~~; d~ 
maneira geral, esclarecei' a situ:icão financéi:ra da :l?refei-
tura. . . · · · · · ' 

0 SR. ADOLPHO BERGAMlNI - A Prefeitur~ ~e uÚÚ~a 
da moratoria decretada pelo Governo FédéraL , · · 
. . O SR. AMARAL PEIXOTO.- Á morátin·j~ fó~ feitâ pn~~ 

camente párà a Prefeitúra. Não. 'Foi féita. para ' ó Brasil 
~~~ . . 

. .b sii. ADCÍLPHÓ BBRGA;,ÜNt ~ N.ão for~m feitas r~~e~~s 
extern.~s. neín os depositas. Então V. Ex. faz a camouflage 
de dizer .. ~. . . . . . 
. . . o· SR. AMÀRAL PEIXOTO - Não t>re~isó lisa r desse~ 

processos como V . Ex. o faz ccim a Catiili,râ. . . . . · . . 
o Si\. ÁDoLPao B~A~UI:'I - ... por meio d~; UD1a 

fórtria tangenté, Oblíqua, qué estão em dia. Não, .é re~P.os.ta. 
Não foram pa~ós nem depositadas as impor,taricias · cor~es-:
pondentes a esses d:i±npromissos. E s'ó estão' éro di:i em vir
tude de concordata. 
, Q SR. AMARAL PEIXOTO - A ~~spo~ta ~o ap~~t~ dô 

~r. Deputado Adolpho Bergamini, será dada nãO' sõ p~là iri
:formacão do Banca .do Brasil, como tambem pelas requeridas 
ap Interventor. dp Pistr~~to F.e~er~1. . . .. . , . , .· . . · _ 

b SR .. .ADoá:ao. B:imaAMINí ~ Então v .. Ex. -eonJêssâ
que não está devidamente habilitad(). a vel's~ o·.assmnPto. 

O SR. Cv~R~ M~~·- Aii~s o nobr~ Deputado deétii· · 
rpu que anteciparia alSlJUS .esclarecimentos. 

O SR. ABELARDo MAAtNRo ...!... De caracter geral. . 

O SR. AMARAL PEIXOTO_.:.._ Se a 30 de Juriho. de !93_4', 
tivesse a Prefeitura necessidade de liq~idár â sua conti oom 
o 'Banco do Brasil teria apenas de entrar cóm a quàntià de 
30. f99 :000$000, o que significa. que o Sr. ;pedro Ernes~f!; 
e~ dois annos de ad~inist.ração' :eçl.u'ziu a, a~;vida da P.r~fei;_ 
tura para com o Banco dó Brasil de 76 mil par:~ 30.199 
contos. 

o· SR. ADOLPH{) BimGÁMlNI .:...:.... N~o p~go\:Í a di~Íi:ià ex-. 
terna. · 

: . . ........ ~· . ' 

O SR. AMARAL PEIXOTO - A divida externá· está< 
em dia. . _ -~-. .. . ._ .. 

O SR. AooLPHo BE!\GAM1Nt -E' outra questão. Não _pa-
gou. Está em dia, graças á concordata. · · · · 
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· O SR; AMARAL PEIXOTO'-- V. •. Ex. rião fez o mesmo. 
d SI\. Aiiót.PB:o BERGAMiNí '-- Não apoiado. Pagpei em

quanto tive eambiaes para fazer remessas . Quando não havia 
mais cambíaes, d~positei. 

O SR. AMARAL PEixOTO - Ainda a 30 de Junho, data 
da unificação, ella tinha em ;::aixa, em dinheiro sonante, 2 
mil 685 contos 385 mil réis e com o funccionalismo todo 
pago em dia. . 

O Sa. ADoLPHo BERG.UdlNt - Quem o poz em dia? 
O SR. AMARAL PEiXOTO- V. Ex. com a emissão de 

apolices. · 
0 .SR. AnoLI?Ho BERGAMINI _._ Não foi taL Antes da 

emissão de apolices, estava em dia. Fiz a emissãô âas me
lhores apolices para pagamento da divida fluctuante, 

O SR. AMARAL PEIXOTO -.Por conseguinte, V. ÉL 
lancou mão .de 60 mil contos de réis. Desafio a que provem 
qu~;_o . actual Interventor tenha lançado mão de um tostão de 
credito... . 

O SR. AnoLPHo BEiR.áAMrNÍ ---' Erá o que faltava 1 
, PéoÓ .á ~i~:Vrà, Sr .. ,, P~e5idknte, para uma .. expÚcação 

pessoal, depois que . o orador terminar o seu discurso, 
O .SR. AMÀRAL PEIXOTO - Nã~ foram .sómente e5sas 

as quantias pagas pelo Sr. Interventor. :Ainda ao Bànco Aile=- , 
mão Transatlantico a quantia de 13.571 contos, liquidas . 

. O SR.·. AooLPB:ó BEMÁMINI -'- Résultànte de úina .ope~. 
raçãO dó Sr. Pradó Junior é por mim prorogada na ininba 
gestão. · 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Ha urh émprestimo ,ÍéitO. 
pelo primeiro Intervent.or, Sr. Adolpho Bergamihi, áo mon
tepio dos funccionarios municipaes num total .de 3 mil 
contos. 

•. 

O SR. AooLPHo BERGAMINl- Para poder pagar a diVida 
externa, porque o nosso' 'credito la fóra muito me merecia. 

o SR. AMARAL PEIXOTO- .i:i:a ainda 3 mil co'!1tos dis
pendidos. pelô Interventor Pedro Ernesto para satisf1tzer aq 
pagamento eonsequente da reducção dos vencimentos dos 
funceionarios feita pelo Sr. Adolpbo Bergamini. .... . . 

o Sa. ADOLPHO BERGAMINl - Eu decretara a restituição . 
O SR. AM4,RAL PEPWTO ~ ..• e por S. Ex. mesmo 

revogada, com ültiirio decreto assignado, creio, ao largar a 
Prefeitúra . 

O sli. A,DÔÍ-Píro B~M:fNÍ; .-:- Se não foi o uitimo, foi ~ 
penultimo. Era um compromisso que eu assumira com o 
funccíonalismo ~~~icipa,l, e __ que _cumpri. 

O SR. AMÁRAi .Í>EiXcYrô 7'" Quem teve de pagar esses 
vehcitneritos âfrasii.dos foi õ àctrial. Interventor. 

• --: • • , I : • • 
0 ~ 

0 

• o :" t • • : 

Q $a. AI>oLPB:O BERGAMINI- Deixei recursos para isso . 
. o SR. AMARAL PEÍXOTO ~ Ha ~inda o pagamenili eih 

virtude do laudo arbitral, á Aircraft, sendo pagos em apo-
licês . f· ,~-~4 conto~ ~- em. !Ji~~etr9 .~ -- ~-~~ :~~~3~P.:_ . j ;·; ; ' ·' 

O Sii. ADciL:Pao BERGAMINI - V. Ex . pode informar 
como resolveram esse caso? Fazendo desapparecer o volume 
do processo que â.nullava ~sse contracto .•• 
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o SR. AMARAL PEIXÕTo·'- A realidade é uma só. O 

J nterventor liquidou 55.795 contos de dividas da Prefeitura, 
todas ellas feitas pelas administrações anteriores e nenhuma 
pel:l actual. · 

Essas verdades, Sr. Presidente, precisam ser ditas nesta 
easa, afim de · quqe a Imprensa, para quem appello, faça 
justica a quem está trabalhando em beneficio do Districto 
Federal. 

Não estivesse o Sr. Interventor com esse intuito, tra
balhando · exclusivamente em prol da municipalidade •.. 

O SR. AooLPHo BERGAMINI - Do seu Partido, princi
palmente. 

O SR. AMARAL PEIXOTO- •.. e eu não estaria a fazer 
a sua defesa aqu1, e, sim_, a atacal-o. · 

O \i:il\. TíilEl\S Pm1sst - O Sr. Pedro Ernesto está é 
deixa~do as ·ruas e estradas esburacadas. 

O SR. AMARAL· PEIXOTO ·- Brevemente vou respon
der ao discurso de V. Ex. Posso fazel-o agora, porque 
creio, Sr. Presidente, que as informações que trago desde 
já á Camara -dos Deputados são bastantes para esclarecer a 
opinião publica. Os · dados que tenho em mãos serão mais 
tarde completaáos pelas informações officiaes, não só do . 
MinisteFio da Fazenda, como do prop~io Sr. Interventor. · 

O Sr. Deputado Thiers Perissé declarou, em· seu dis-
curso, após um apa~te meu: · · 

"O Sr. J osé Milliel nunca teve autoritMão para fazer 
semelhante declaração - é o que posso dizer a _v. Ex., 

S. Ex. fez essa affirmacão porque, quando o -nobre 
Deputado atacava a criação d~ Policia Municipal, . eu baVJI!o 
dec,larado... . ·. 

O Sa. TRIERS PERISSÉ - Posso trazer a. ..acta da: ultima· 
Assembléa para provar que o Sr. Milliet não tinha autori
dade. 

O SR. ÀMARAL PEIXOTO ~ Vou provar a V. Ex . 
como elle tinha autoridade moral ... 

O Sa. 'rHIERS PER.ISSÉ - Acho que autoridade maior · 
é a acta. 

O SR •. AMARAL PEIXOTO - Justament-e pela acta é 
que vou demonstrar. 

O Sr. Thiers Perissé fez a declaração a que me referi 
em relação á pessoa do Sr, José Milliet, membro da Directo
ria do Syndícato de Proprietarios, á qual o nobre_ Deputado 
succedeu. E mais: affirmou· que o Sr. Pedro Ernesto já
mais quiz attender á sociedade .. União .de Proprietarios de 
Immoveis". 

0 Sa. THIERS PER!SSÉ- É uma verdade . 
·o SR. AMARAL PEIXOTO _: É uma verdade - re

pete S. Ex. Vou, entretantó~ declarar á Casa e a S. Ex. 
que um dos 13rimeiros aclos do Interventor Pedro Ernesto, 
foi no receber uma commissão do Syndicato de Proprieta
rios de Immoveis ... 

O SR. TJnERS PERtSSÉ - Elle não recebeu. Protesto. 
O SR. AMARAL PEIXOTO- V. Ex. sabe a que época 

estou me réferindo? · · 
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Um dos primel.ros actos :da administração. Pedro Er
nesto (o nobre Deputado :J?hiers Perissé não era Presidente 
do Syndieato) . . . · · 
· O Sa. Tníms ·PEiussÉ - V. Ex. deve referir-se ao 

-presente' e não ·ao passado. 

o SR. AMARAL PEIXOTO - . . . foí receber. essa re
presentação, da qual fazia parte o Sr. José Milliet, como 
·íneÍnbro da Director-ia. do Syndieato, e que ia reclamar do 
Sr. Interventor contra o augmento do imposto predial, ele
vado de 6 a 10 .por cento, - acto da administração do lnter-
ventqr Adolp~o Bergamini. . 
. O Sa. 1:'HIERS PERisslt - O Sr. Milliet vive de mãos 
dadas com o .. sr. Pedro Ernesto. . . . . . . ~ . . 

. ·. O SR~ "A'MÀRAL : PEixOTO - O Sr. Pedro Ernesto 
rimriiu: uma comroissão }lara · estudar o protesto do Syndi
cato, e, julgando-o justo, S. Ex.· revogou o decreto augmen
i:ando· o imposto predial, consel"'iando assim a taxa de 6 por 
cento. · ' 

. O ·SR. THIERS PERISSÉ - Essa revogação tem muitos 
·paes ... 

O SR. AnoLP:ao BEMA..·•.n:tu - O imposto foi revogado 
.apenas em certas zonas. . , 
. O. SR. AMARAL PEIXOTO . _,. O Sr. Deputado Thiers 
Perissé, foi, portanto. injusto; ao declarar que o Sr. Pedro 
Ernesto nunca ouviu o S:9ndicato de Proprietarios de rm.:. 

··moveis. · 
· Ainda· mais: o :mposto nnico. aspiracão dos revolucio.;. 

narios, cahiu porque o Syndicato de Proprietarios de Im
moveis protestou e o Sr . .Pedro Ernesto cedeu. 

O Sn. T:mER.S PERtsst- É o que V. Ex. diz agora. 
O SR. A:\BRAL PEIXOTO - Cedeu, por considerar que 

·O· Syndicato dos Proprietarios de Immoveis estava eom a 
razão, ao clamar contra a maneira por que se fazia a regu
lamentação. Mais uma vez foi o Syndicato attendido pelo 
Sr . . Inter\'entor Pedro.. Ernesto. · ·a SR. THIERS ·i>BiussÉ- Por que o Sr. Pedro Ernesto 
.não concedeu á Directoria do Syndícato o segundo pedido? 

O SR.· JoNES Romú. ~ Segundo não. terceiro. 
O SR.. THJERS PERtSSÉ ·- O Dr. Pedro Ernesto mandou 

que· um continuo nos . recebesse .. . 
o ·sR. ÂMARAL PEIXOTO - ·v. Ex i esteve na Prefei

tura. justámente num dia· em que o Interventor se eúcon-
trava enfermo. . 
· O Sn . THIERS P.ERJSSÉ :....... E quem nos deti a noticia foi 
um continuo. · · 
. O SR . . AMARAL PEIXOTO- V. Ex. nem ao menos 
procurou ouvi!;' um ·official ·de Gabinetç. Recebeu a iruor-:
·mac~o d€' um cantinuo e aproveitou-se della, afim de ir 
para o Syndicato fazér campanha política contra o. Interven
_tor. Poderei exhibir px:ova ~e que V. Ex. fazia essa c~mpa-
nha política. . · · · . . 

O Sn.. THIERS PERISSÉ - V. Ex. está faltando· com à 
verdade. 

O SR~ AMARAL PEIXOTO -Vou ler á Camara uina 
carta estampada no O Globo, de iS de Junho de 1934 ... 

·· O Sa. THIERS .PERISSÉ - V. Ex. não respondeu á mi
nha pergunta: por que o Dr . Pedro Erne.sto não attendeu a 
este Ultimo pedido? 
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0 SR. AMARAL PElXOTO - Por que V. Ex.. não mais 
vóltou a. solicita( nov~ 3l;ldi=eneia. '·. " .. · 

· · Õ Slt. Tinias ·P~Ftisst ~ Posso provar a V. Ex., que 
hf)uv~ um novo pedido, que ~ªo ·fQi attendfdo : .o Interve·n:. 
f.<ir não deu· a ··mênor· 'satisía.;ão, SáW.i~ p~'f·c~~á lia ·tei •.• 

O ~~: ~~~Aa.q. PEIXOTO - · ~~o poqia negar uma au-
diencia· a mtr· Syqdicato. ; ; · · · · · · · 
:r i;. 1', . t _: : ·:. • •. : ! . .- ' ~ • . 

O SR. TlilERS PEIUSSÉ ...,... Não pQ<lia mas negou. Nem 
lhe dim qualquer satisfação. 

.. O SR:. AMARAL PEIXOTO - . . . a um Syndicato ao 
qual tinha attendido quando. reclamou sobre · o imposto uni
co; . ào quàl satisfei . quaiiáo; ·protestãiido': côntra o plano Aga
che, fora pedir, aliás muito ·. jÜstamêi:lte. com . meu apoio, 
a revogacão qaqueHe plano que - obrigava aos proprietarios 
suburbanos unia ar'ea de 1'2 metros de frente, para as 'cons-
truccõ.es'; · · · · · · .,., .. ' ' · · · · ' · · 
. •· , 0 Sa. ADOLPHO BERG.t\MINI - 0 plano nãQ estava ap
provádo por decreto do Interventor?' · · 

O SR. AMARAL PEIXOTO :....._ Mas foi revogado n~sa 
parte, Mim de que os pobres pudessem construir suas essas 
de . residenéia e . iitterii:lenct·o · a qlie ·o Governo Federal havia 
edificado casas operarias apenas com ,. oito metros de . frente. o SR. DBMETal~ X..>~.VÍER. ~ É .. ~tte~dendo á rc~lamac!to 
·~o Syndi'eato. · · ' · · · · · ' : · · · .. ·: · 

0 . SR • . ADOLPHO BERGAMINI - Attendendo, porém, â' 
Ordem da P.enitencia, que desejava construir um a~ranha:.. 
ceo no t.argo da Carioca. . • • 

O SR. AMARAL PEixOTO - Sr . Presidente. declarou 
o ndbra· ·collega ... 'Sr~ Tbiers 'P.erissé, que dentro do· Syndi.: 
cato não fazía campanha politica; que S. Ex., dentro da
qU:ella assocUlçiio pugnava; ap6IlaS1 pelos interesses da 
clas.se. · 

· O SR. THrERs PEnrss~ - Justament~ . . . . . .. 
O SR. AM.~RAL PEIXOTO .--:- Vamos. agora, ouvir a 

opinião ·de rim êavalheíro que· esteve · presente' á posse da 
nova Dire'étoria do Syndicato ·dos · Proprietarios 'de Immo• 
veis. Geralmenle, a posse de · uma Diiêctorià tem 'Iogar em 
sessão · solenne. ·. na qUal · estas (fJestões· de politicagem não 
são tratadas. Assim, tratanda-se: ·'de · um , Syndica:to de P-ro
p,rietarios qe fmmovei!',· · era narnrai que. a · D~rectoria em
possri~a. d(.>tXa-?~ para OUtl'l:l, qi.à taes assump{Ós pOlitiCOS. 

O SR. THJRR6 PEalsst: ~ Declarei, ao ab.ri·r a sessão. 
que nãó' ':se . tiõâtaria.: áüfôlutamen{é'.'"d€ ' rriatería polítféa. de 
vez que isso nos era vedado pela nova lei de syndicalízac;ãó. 

• o 1 \ , o • • o ·•' • •: : :J ~~·; o·, I , ·r • Õ I ' . ' · . ·. 

'9 ~·R. ~~4J;t4 ~~~~Tq ~·g ~r,. '-r~ie;;-s ~~ri~sé, t:nal 
~.ca}?,av~ d~ ~~~ e~pôssago. ~ese.~ava. que () SY,:nc'hcato del'e
ga.sse poderes á d1rectorJa · p.ata ap.Qlar de.termmado partido 
c;fó. ~isWcto · Fé~era\,' · · · · · ·-: '· · · ~: · ' · · · · · · 
. . Ó . Sa:. THÜ:ns· PERISSÉ - V. Ex'.· póde dec~arar. q,~~.l 

? Partid.:;·~ 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Não posso precisar qual 
8eja. porqu.e não o decl~ra. na · ~rt.a,.· o Pr ~· ~sé M:iUe~ que 
esleve ··pr.esente á · reun~ao: · . .. · · · : · · · 

. · 9 ~-· .T~t.F.:Rs ~'!!.~ISS~ - t w;n~ ~~fesa do J)r. José Mii:
het, 'que nve comp·aure::cadamenfc eom o ~r. ~e'dro·Ernesto. 
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0 SR.. Al\!ARAL l'EIXOTO - A carta do Dr. José Mil-
H~t· esl-á vasada nos seguintes· termos: · · ' 

.. "}\io de ~aneiro, 18 de Julho d~ 1934 - Sr. redactor
ob~íe do .. 0 Globo" - SaudaÇões · coroi!ies - O . seu jor

_'ll!ll. ao relatar o resultado da assembléa ·da Sociedade União 
:d!>~ ~.,r!)prtehu.~lOs dP. · ln_tmoveis, :dá' notícia- da · prC>pósta que 
. t'iz e que a a.>sembléa, com uma generosidade que me deixou 
ca,l)~ivo, acceitou e approvou por unanimidade de votos . 
Não se refere. porém. ao motivo capifal dessa generosa ác
ceitacão, o qual, precisa s~r conhe_cido, afim de que não 
pareça que tive intuitos· políticos, quando, na verdade, mi
illlá 'ãttituae llecorreu : do meu feitio;' avesso a toda inanabra 
J5Õlit~ca, · qúé g'iirá, invariavelmente, em torno de interesses 
·péksoaes." · : " ! • ... · · : ~: ·.· · · ·· ... ·.: · " 

A reunião (oi convocada com o fim principal de se ta:.er 
-P4)litica:. a -fo:v9r 'de' üm' ileterm'inado partido e 'éontra o lflr-
t~t~venror·. ,. .. . ·. '· · ... ·· · · · .. · ' · "· · 
' ., Para issp_, à,~>~iisentar~m u~a i.Ild~Ça~ão P!lr;t que a as
se~b.léa: d~l~ga~s.\l. ~o~e~es A : ~n;~ct?r~a_. ~ara que. ella. p_u

·ctesse: com certeza .. · hy:ç~otbecar ·a apo1o dos propr1etanos a 
úni·· determinado ·p-arti/to_. ·" ·· -· · 

foi contra isso 9.ue me levantei, foi contra isso que 
·prótei!êr,' ' jjor : à~hâr: que os próprfe'tar'io·s ·não deviám ·se 
comprometter com partido algum. Que escolhessem; mau 

-ta:Nle.-·ém ttttem ·votar·· ê isso depois de refleétir e v~ /)em 
quaes os · seus verdadei1'0s rimi{iiJ&. 'ESsa· proposta.' foi com
-batida. com · éerto calor<, .. mas t.ívé ~f 'feliciõade de Vér.· rio 
. final, · que · a assembléa · em , peso· aeoeitoú ·o· meu ponto de 
vis\a: ·fugir dos "Ctlnohavos', fugir dos accórdos politicos qlie 
g:yt'a;m :em torno de interesses priva:dos. ·· · ·· · · ' : 
·· · Se os meus prezádos limigos· d.o .. o Globo" me quizes

sem fazer um·a fiíiéia, ''e'il pe·dír iã a publicaÇão destas linbas, 
q1le: r eprOduzem . a verdade dê tudo quanto se passou- .Ainigo 
.grato . - José Milli.et. ·~· · .. _. .. · · · · 

E a carta estampada n'O Globo e assignada pelo Sr. Jose 
Mill~kque !oi .um dos· représen.ta:ntes dO' SYridicalo dos Pro
~ietarios de Immo.veis, .quando essa -entidade comba:Ua ·o 
imp'osio· untco.; 'QUe fEli um ·dos· representant.es eleitos ·pelo 
Syndii:ato · quand:-o este pugnava- eontn ·· o- · augmento do 'im
pos.to, predial . Era, por co.nseguinte,_ pessOa idonea, ~om au
t,óridade . ~úistaute. '·para· ía\ar em nome des~e Syndicato, por
quféstávâ' ae~én,'~endo o'fi'lnteres~~s ~o SyÍ!Qieato e tinha· dé:-
l·e~a~-~~ · P:*.~- is~~: .. ' · CT,f.õça~~{ (!Partes.): · · · 

V . Ex. , Sr . Dr . Thiers Perissé, se trouxer a esta Ca· 
mara e.s ~c.tas das. reuniões qo. SY.n.4iea4>,· de ~roprtetarios de 
~mmbvéis . veri~íÇ~~~- ·qt,;~9- ~s:r.ªd~çid~ ~lle está ao Sr . ·Jo~é 
MiUet pe1os inestima'!e~i:! !,;eJ.:Vl~S pr\)~~os. · · 

o sa.. TBums P.ERISSÉ - Só respondo pelas a c tas de mi-
nha. ad:ministra.cã-o. · · · · · · : · 

O SR. . AMARAL PEIXOTO - V, Ex •. ~az ~ave accusa
cão ao· Syndicato· de Proprietai-ios· de· Inimoveis. E teitho_ a 
impressão de que, na -admini'stra:ÇãQ· de 'V . · Ex.. é V.~., 
qtrem lavra as actas~· 'e ·e V. Ex.', ainda: quem, como Presi-
deílte dessa' Synd'icato, as approva. !. , , ' · · 

:-· .. ·. ó sli: -Ac~cio'T~~s .. :..:_.'~f-Qr . ias~ M;met o que é? 

· 0 SR.. AMARAL PElXOTO ~ E.' membro do Syodicato 
de Propríetati.o.S:dã-lmm.óveiS' e faz: parte:·aa; Dírectoria desse 
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mesmo Syndicato, ao qual pertence o nosso eminente eallega, 
Sr. Thiers Perissé • 

. Devo declarar a V. Ex.. Sr. Presidente, que lamento 
não estar presente o Sr. Deputado Henrique Dodsworth, 
porque S. Ex., que não é do Partido Autonomista. foi um 
dos candidatos do Dr. José Millet para as eleições de 3 de 
Maio. E varias outros membros do Partido 'Economista e -
se não rile engano - do Partido Democratíco estavam 11a 
chapa do Dr. José MHlet. 

O SR. AoaLPHo BBRGAMINI- Eu não estive. 
O SR. AMARAL PEIXOTO- O Sr. José Millet, portantc>, 

não é membro do Partido Autonomista nem amigo do In
terventor, porque, se fosse, teria adaptado a chapa unica. 
do Partido Autonomista. 

Sr. Presidente, el1e votou numa chapa avulsa, com no
mes escolhidos pelo Centro Civico Leopoldinense, que é uma. 
aggremiação organizada por S. Ex., na Penha, e no qual 
estive, convidado pelo Dr. José Millet, do mesmo modl) que 
lá esteve o Sr. Henrique Dodsworth e outros candidatos ao-. 
ceitos pelo Centro para serem votados nas eleições de 3. de 
Maio. 

O Sa. ACURCJo ToRRES - E' um centro ecclectico ••• 
(Riso.) . 

O SR. AMARAL PEIXOTO __:_ N~ resta duvida, Sr. Pre-. 
sidente, que a campanha movida contra o actual Interventor 
e contra o Partido Autonomista tem calado fundo na opi

. nião .publica, mas facilmente será destruida, porque a opi

. nião publica não póde ser conduzida por aquelles que pro
curam esconder a verdade, trazendo argumentos facciosos, 
não dando ao Povo conhecimento dos beneficios feitos pela 
actual administração, não só na parte social, como,. tambem, 
e principalmente, quanto á situação financeira da Prefeitura. 

· O SR. T:S:IERS Pmusst- Com a super;.Jotação da Assis-
. teucia,· e outras causas mais, · 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Vem V. Ex. falar· éin 
.super-lotação da Assistencia. E, entretanto. ainda ha quem 
. reclame que os serviços da Assistencia são insufficient~s 
para attender ás necessidades do Districto Federal. 

0 SR. THIERB PERISS~ - Respondo a "/. E::t.:. é 'po~
que os competentes ficaram cá f6ra. Não houve concurso 
para preenchimento dos Jogares. Se tivesse havido, os ser
viços da Assistencia seriam sufficientes para o Districto ~·e-
deral. · · 

O SR. AMARAL PEIXOTO ~ V. Ex., naLuuhnente, 
; quando·. frlr Governador do Districto Federal, tet•à occasião 
de fazer o saneamento da Assistencia. · · 
_ 0 SR .. THIERS PERISSÉ - Aconselhe V. Ex. ·o Inter
ventor a abrir concurso, e verá éomo os. valores ficaram de 
fóra. ' 

. O SR. AMARAL PEIXOTO- Os valores estão aqui fóra. 
diz· V. Ex.: mas os elementos dispostos a trabalhar em b~

'nefü!io da Assistencia Municipal, dispostos a attender, a qual
quer hora do dia ou da noite,. á população soffredora do Dis
tricto Federal,. esses, Sr. presidente, estão lá dent~o, a pos-
tos,' cumprindo o seu dever. . ~ . 

. Sr. Presidente, por ultimo,. quero responder; ainda, a 
-uma accusacão estampada no Diario Carioca ••• 
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0 Sa. TRIER& PERISSÉ -E' um dos maiores defensores 
do Povo do Districto Federal.· .. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - .•. na qual se pergunta 
-ao Interventor no Districto Federal o que é feito do dinheiro 
do jogo. 

Venho trazer a resposta a essa interrogação. 
Quem conhece o regulamento sobre o jogo ..• 
os~. ADoLPHO B~RGAMIN~ - Regulamento?! 
O SR. AMARAL PEIXOTO - Não ignora V. Ex~ que 

·ha um regimento da Directoria de Fazenda· approvado pelo 
Sr. Dr. Interventor. 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI - V: Ex. está equivoca-do, 
quando suppõe que instrucções. para o serviço da Directoria 
de· Fazenda revogam a lei federal. V. Ex. não é versado em 
Direito, apesar de ser muito intelligente. 

0 SR. THIERS PERISSÉ - E' trabalhador, 
O SR. ADoLPHO BERGAMINI - E operoso, 
O SR. AMARAL PETXOTO - Acceito a licção do nobre 

t'vllega. · · · 
O SR. ADoL'PHO BERGAMINI- Não quiz dal' licões. V. Ex., 

.. sabe, naturalmenle, que o jogo só se regulamenta. pelo poder 
competente. Trata-se de lei substantiva. 

. . O SR. AMARAL PEIXOTO - Não posso entrar a dis
cutir com V. Ex., se juridicamente está, ou não, certa are
gnlamentacüo ~o jogo; mas a realidade é que ella existe. 
·"à•J debato. neste momento, o aspecto jurídico do assumpto. 
E:otcu apenas declarando que a Prefeitura do Districto Fe
deral, como todo o mundo sabe, arrecada determinadas quo.n
t!as provenientes dessa regulamentação. , · 

O SR. ADoiPHO Brm.GA...'iÍNl .- Não ha regulamentação 
·do jogo, como V. Ex. acabou· de dizer. Salvo se quizer sus
tent~t· uma h~~·esia juridica. 

_ O SR .. Ali ARAL .PEIXOTO - E=.sas quantias arreca~a-
da;; $ão assim dislrilmidas: . 

25 % para o cstabelt>cimentv de um fundo destinado ao 
serviço de as5i~!.eúcía social da Municipalidade. Esse fundo, 

.tlm pleno vigor, tem produzido os melhores resultados; e 
quem quizer ve1·ificar procnre conhecer a nova organizaçã.J 

·da assisteneia ;;.:>cial. 
25 % afim de constitu!r um fundo especial para a ins

~\1 ucCão publica municipal. 
0 SJ\. AoOLPHO BERGAMINI - Quanto produziu essa 

renda? 
O SR. AMARAL PJ;i:IXOTO- 6.890::174$700. 
O SR. :\.DOLPHO BERGAMI:'i'! - Dr.!'-rl•' ·:> inicio at.é agora? 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Sim. 
O .Sr. Pedro Erne~to relativamente á in;;tru~cão publica 

·muni.::;pal. encontrou uma frequrnria rJ(• 60 mil· criança~ e 
qua~i a duplicou. No anno de 19~2. 5e nüo me falha a me

·moria, cerca de 20 mil crianças não puderam ser matricula
das nas escolas municipaes. 

O SR. AnoLPHO BG:RGAMI~I -Apenas ~ora eHas aUiu
gem ao terceiro annc- c<mlinuundJ analphabclas, devido ao 

· exaggero dos tcs!.s que, na phrase :elicissima do Professor 
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Fernando Magalhües, estão preparando uma geração de cha-
raQi~ta-s. · · · ·· ... · ·· · !. ·~ ó. ~ • • . , 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Nenhuma criança deixou 
de se1· matric1:1lada P9r. falta· 'Cle ·ese.ulas; -porquanto ''o ·prazo 
piü·1i' a aéc.eitaçãQ 'qas w~~mas · · foi prorogado ·em vjsta da 
exis~encia de vagas. · 

Está, por çonseguinte, o Dístricto :Fed.era.l .,..... e talvez 
seja o priinei'rcf E~tacil:i qa. Un,l~o. se· o p.oqeo;tos desde já con
siderar um ·Estadb, -~ ·em' colidiçõés <te t.Ornài' a instruccão 
publica prü:rlá:ria · ohrígàWria~ · porqrie ' 'p.ai-à isso já. se · acha. 
oqpv~~'en_tem~~te a.pparelha.do: ··~ eu: pergUnto : qual o Es
tado qa Federação ca.paz <te estabelecer essa instruccão :>:>t'i
gatoria? Isso, Sr . .President~. deve-se a obra ·benemerita do 
~r. J~t~rve11tor ~e~r~ -Ernesto. 

- O SH.. THn:as Pmusst ·- Devem responder a V. Ex. os 
representantes 'dos 'Outr.ós Estad6s. ": · · ..... ' · · · 

o SR. ABE.LARrio. ~IN'H~ ~:~Q pç)(;Ierão responde~ que 
a nenhum outro ·Estadô 'é possivel ·raz·er isso. · · · 

O SR. AMÁRAt PEIXOTO - c;nnpre levar em eont.a. as 
·grandes distánchis... · · · ·. ' ' · 

9 ~R. ~~o~ R.EI~ - ~ cpv~~~~~~de~ e:e~at>hicas. 
O SR. AMAR,At. PEIXOTO - ••. e outros tantos fa

ctores. 
O ~- CAru.os REIS - ~o meu Estado, por exemr.lo, 

ç~i~a-se com.· ca.rinflo da ~~strooção .~Não póde, no emtanto, 
~star apparelhado como o Districto Federal. . . 

O SR. AMARAL PEIXO'fQ ~ ~· ~rec_~s~ notar que não 
-estou, aqui, atacando o Governo dos demalS Estados, mas 
ap·enas louVando um acto que· d~y~ ser lotivado, porque vem 
beneficiar a população · do Distrie(o federàl. 

·. · ' Q ~~- Á.e&;Moo ~~~H~-~ S.e;Jam -~aés f. orem o~ erros 
do Inter-Ventor Pedro Ertiesto, se V. . ~. collocar a. instru
cção primaria nesse p~ a que Y . Ex. allude e se construir 
tio5pitaes regfonaes, será inteiramente absolvido pela 'poste-
ridade. -~ · · 

O SR. ADoLP:a:o BERGAMINI - Não li nenhuma ooncc,r
r~llcià P.ú.blica para construcção de ~ospitaes~ ,.,... ·. . . .. . .. . 

O SR; AlltL.>JU>o MARINHO- Isso é clticana, que não in-
teressa: · Não·"estou 'tratando 'de' concorrencia-. · Referi-me a 
c ousa seria. · 
·. ' O Sít. ÁooLPRO BERGAMlN1 - ij eu fillei de ~oncorren
cia, porque essa exigencia figura: na Lei Organica do· Dis

. tricto . Est-ou reividieando ·o · cumprimento de uma dispo-
sição legal. · 

O SR. PRsswE:--;Tx - Attenção. Está com a palavra o 
~r . Amaral Peixoto. 

O SR. AMARAL PEIXOTQ ~ Sr . Presidente, terei oJ>
portunidade -de responder aos varios apartes do íllustre 
co\~ega Sr. Adolpho Bergamini. S: Ex~, por. certo· não igno
ra (flie não posso estar inteiramente ao par da situação da 
~l'efeitl.P'a do Districto ·fed,~ral · e, PC?~nto, appare,~ha~ 
pará responder a tOda e qualqueX' interpellacão sobre 03 
actos da administração municipaL Desde que a Assembléa 
Nácional- Constituinte se reuniu. todos os meus esfo'rços es
tiYera~ coni::ent~ados n?S trabalhos desta Casa:. Assim, p:Ois. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 07/10/2015 15:25+ Pág ina 95 de 142 

-251-

Sr. Presidente, não me será possi.vel, de momento, respon
fi.~r a interrogacões co~ o essa que me acaba .de ser feita. 

Contmuo, porém, a dar resposta ao Diario Carioca. 
Dez pôr cento da arrecadacao a que já me referi são 

destinados a subvencões a criterio àa ?rdcitura. · 
· · · Essas subviiilcões, Sr. Presidente, são distribuídas en
tre as casas de 6a:rii:lade de reconhecida idoneidade, como a 

· Pró..:Matre e tantas outras • 
. Vinte por cento mais estão reservados a um fundo e~-. 

pec1al para des~nvolver e facilitar o turismo no Districto. 
_Quem· ~stridar, neste_ particular, a obra que está sendo 

r~ahzada, nao pqderá deuar de enaltecer ainda uma vez a 
'll,Clúal. administr~Ção, pelo muita que tem feito, procurando 
attrahlr estrangerros para a contemplação das nossas belle
zas naturaes . 

O ·~R. _1\.DoLPHO BERGAMrNr - Diminuindo o Districto 
,Vederal, pois se declara offlcialmente ou offiiciosamente 
. que, sem· o jogo e o CarnavaL não é possível o turismo no 
Brasil. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Eu tam.bem sou dos que 
entendem que sem o jogo - não dire~ sem· o carnaval - é 
impossivel o t11rismo no Bra10il. · 

O Sa. ADoLP:Ho BERGAMINI - Então o Brasil nada tem 
para attrahir os f"Orastéiros ~' 

O SR. AMARAL PEIXO'.fO - O que o turista quer é 
divertir-se, ~;>lle procura os ~casinos onde possa passar as 
noites em plena distração, onde possa espairecer o espírito. 
Sêtil o 'jogo,' Sr. Pi'esideilte, repito, não ·é i;lossj,'vel o turis
mo no Districto Federa.t, ·como não é possivel o turismo ·em 
parte alguma do mundo. 
'"' O 'Sa. · Ai>oÚ>:ffo :6ERGAMU~I ..,..... E' perfeitamente possível. o s~. :P'iliilo VE~~~.:..:,... Em todos os iogarés ond~ tia 

turismoi · existe· jógo. · · · 
O SR. :XAviER DE OLIVEIRA - Monlevidéo tem sua ma

gil~f~ca ~sistenc~a hospital ar m ~tida pelo jogo. 
· O SR." AMARAL PEIX:OTO ~ A mesma a'ffirmação creio 

que a fiz em aparte âo Sr. Deputado Henrique Dodsworth. 
A ·assistencia hospitalar da cidade de Montevidéo, ·toda ella, 
é c.msteada pela roleta· que existe no Parque Hotel, e no 
·Hotel de Car.rasco. ,. ·· · 

O Sa. FIGUEIREDo RooluGUES - Em 1922, apresentei 
um projecto pêdh'lüó''i regulamentação· do jogo, afim de re-
solver o problema da tuberculose. : · · .. · · .. 
· · o SR:: AI>oLPHO' .BEEiGÂMlNI .....:.. Lei federal. Essa tbese 

conta com oppositores e adeptos. Não temos, porém, abS'd-
lutamente, a regu,\a~e~tacão ·do jogo. ·· · 

· Ô ~. FauEta:soo RoDRIGUES ~ Pesde que o producto do 
jogo seja applica-do na construcção de hospitaes; estou de 
aeeordo; · · 

. 9 ~R.: A~ P,E~O,'~O ....,.... ~as, contin~an~o, .Sr. Pre
sidente amda restam 20 %; Desses, i5 % sao .. éfes~mados á 
taX:a · d~ 'fisca:Iizàcão, · à càrgo iiriico e e:;clusivó d!i Polic~a 
Civil dó Disti-ieto :FederaL' Os ôt.itros 5 o/o são cteshnados ao 
Conielh·a : Pen\teriCi~dq. ' · · · · · · ' · · · · 
-· 'EStá: portanto, i Sr.· Presidente, demo~trado ~orno a })re

feitura a,pplica o dinhe~ro da ar~eya~aqa,o do JOgo, e.: p~r 
coriseguin~e,. resJ)ondída cabal.~ ente ~ ·m!erroi:!acao do- Duz~o 
Ca'ridcâ. .. · · · ' · · · · 
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.Creio, agora, que, se a populacã6 do Districto Federal 
continuar pesquisando, analyzando a maneira por que tem 
agido o Sr. Interventor Federal, naturalmente lhe fará. jus

'tiça. Quando S. E."C. tiver que deixar a administração mu
nicipal, o povo beneficiado haverá de reconhecer no Sr. Dr. 
Pedro Ernesto. se não o maior, pelo menos um dos maiores 
adminis.tt>adores que passaram pela Prefeitura do Districto 
Federal. 

São s6mente estas, Sr. Presidente, as considerações 
que, por hõje, desejava fazer. Amanhã, ou depois, conti
nuarei na defesa. da. administração municipal, não como um 
preito de gratidão ou de amisade ao Sr. P,edro Ernesto, 
mas unica e exclusivamente no cumprimento aó· meu man
dato de Deputado, desempenhando-me do 'dever de repre
sentante do povo. E continuarei a apontar . os actos prati
cados por S. Ex. que conquistarão, mais tarde, para o se
nhor Pedro Ernesto. a gratidão de toda a população de nos
sa terra. (Muito bem; muito bem. O orador é cumprimen
tado.) 

Durante o discurso do· Sr. Amaral Peixoto, o 
Sr. Thomaz Lobo, 1• Secretario, deixa· a ~-adeira 
.da Presidencia, que é occupada pelo Sr. Chris
tovão Barcellos, 2• Vice-Presidente 

13 

o Sr. Presidente - Tem a palavra, para explicação pes
soal, o Sr. Deputado Adolpbo Bergamini. 

O Sr. Adolpho Bergam.Jni (Para e::cp~icação pessoal) 
- Sr. Presidente, quando fui compellido, pêlas circumstan
cias já conhecidas e constantes de varias documento~. in
clusive de IJma carta que envie! ao então Deputado, o ta'-
1entoso· jurista Sr. Aga.memnon Magalhães. e- que S. Ex. leu 
e ficou '()Or ·esse meio consignada nos Annaes da Assembléa 
Nacional Constituinte: quando fui por essas razões compe
.1ido a acteitar a interventoria n<l Districto Federal. a minha 
.preoccupaçiio foi a de realizar na administração - como re..,. 
volucionario .e membto da Allianca Liberal, e mesmo antes 
da Allinnca Liberal, porque eu a precedi,. como V. Ex. pes
soalmente sabe·- quanto pregáramos, porque, ao menos, 
.coherencia deveriamos ao· Povo que haviamos levado até a 
uma revolução. 
_ . O SR. ,A.cURciO ToRRES -: Tal coherencia !oi o que 
.faltou. 

O SR. ADOLPHO· BERGAMINI- Essa sinceridade. se
:nhor _Presidente, encontrai-a-á V. Ex. em todos os actos de 
·minha vida de homein publico, como. parlamentar e admi
nistrador, que fui. Eu, que tanto me batera, desta. mesma 
tribuna -:- pois não vejo differença alguma .entre ella, a do 
,antigo Congresso da chamada Republica Velha e a actual; eu 
que desta tribuna me batera vezes seguidas - unoria que 

.fui - pelo equílibrio orçamentario, ·faltaria· ao respeito. a 
mim mesmo se, na administração; não pelejasse coni toda a 
energia e com toda a segurança,no ·sentido .de collimar tal 
objectivo. · . ··· . . . · ·. · · . . -
. · · Encontrei a Prefeitura do Distric!o Federal devendo â. 
todo o commercio da Capital da Republica, abalado o seu 
credito. Devo dizer a V. Ex. que dias houve em que amar-
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guei os meus sentimentos, tendo o coraçção Ianceado ante 
a. diffículdade de dar : ~limentacão aos pobres velhos do 
Asylo São Francisco de Assis e ás crianças do · Insli!utó 
Ferreira Vianna, porque já faltavam os generos imprescin
díveis e o commerció não mais fiava á Prefeitura. 

- Varias, muítás, muitíssimas firmas commercíaes foram 
levadas á fallencia por não terem sido attendidos os com
promissos da Prefeitura para com seus estabelecimentos. 
~m embargo, Sr. ·Presidente, foi-me possível, graças á fir
meza da acção, contrariando amigos, correligionarios, todos 
os que suppunham que eu, ao attingir a interventor ia, com 
poderes discrícionarios, poderia :fazer nomeações e favore, de 
toda sorte . .. 

O SR. MoZAArr .LAGo - No que foi, até, exagerado . 
. . · O Sa. AcuRcto 'fonaEs - E não haviam <ie ser poucos. 

O SR. ADOLPHO· .BERGAMINI - •.• contrariando a 
todós, segui a linha de conducta. que os compromissos pat'a 
com a Nação me impunham. Ainda mais, eu sal:Jia que el·a 
absolutamente impossível obter-se autonomia sem estabele
cer a .autonomia financeira da unidade da Federação cujos 
destinos eventualm~nle me estavam entregues. 

Eu, que me bat1 em favor da autonomia do Districto 
Federal: que, dentro da Alliança Li.beral obtive fosse inscri
pto no. Manifesto de 20 ·de Setembro, do qual foi transplan-. 
tadà. para a plataforma do então candidato, Sr.. Getulio 
Vargas, ~s:Se postulado·; eu, Sr. Presidente, não me desviei 
u)D. millimetro de . minha dil'ectriz. Consumindo horas a fi o. 
dias' mteiros, debrucado sobre . o trabalho - pois não 
fui a quaesquer conferencias, não participei de confabu!a
ções; não dediquei um segundo senão ao servico pubiico da 
eapital "l~'cderal. ConsegUl, fiscalizando os duode.cim05 dtl 
cada repartição, e podendc por isso assegurar a .V. Ex. ~ á 
Nação,"·cteixar''saldo em todas as verbas, não nas globae;;, mas 
por duodecimos, ~ahi deixando, conforme se prova num ba
lanço, realizado depois qne já não tinha actuação alguma na 
Prefeitura, a 4 ~ 5 de Fevereiro de ·1932 (deixei o cargo em 
Zt de Setembro de :193:1 ) balanço. que tenho por copia pho
tographica pois que o documetlto está na Repartição: sahi 
deixando, mesm() computados os tres mezes que não me per
~ucem e mais um addicional de janeiro de t932, periodo no 
qual se fizeram grandes gastos, a situação da seguinte 
fórma: . 

Receita .. .... . ........ .. 239.490:776$865 

Está oomprebendida ahi uma parte da emissão das cha
madas "bergaminas", como na despeza está comprehendida a 
quantia correspondente . · 

Despesa . . ••.••. . . . •...• 237.310 :045$845 

Ba, portanto, um -saldo de exercicio de dois mil e cem 
contos de réis, ma1s ou menos. 

Corno V. Ex. vê, mesmo sobrecarregando minha admi
nistração, ou seja o e~ercicio cuja maior parte de tempo foi 
por . mim gerido, de · um trimestre que me não pertence e 
mais quatro mezes de atrazo d<J pessoal - todo elle func
cionalismo e .. .operariado, que foi posto em dia por mim antes 
~a emissão :a que se re-feriu,- ba pouco, meu nobre collega 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 07/1012015 15:25 · Página 96 00 142 

-254. -

'em apárte, d~sconhecedor que é' 8. Ex. dos íissumpios dá 
administração municipal. . . . .. , .. . ... 

O SR. AMARAL PEIXOTo- Começo a esttidal-os agora. 
O SR. ADÕLPHO BEÍiGÁMiNi - . . • ainda, Sr. Pre

sidente, à.ltenpi ijo servi é~ 4ª j:ityi~a . externa ... Achi!Va el.l 
que nosso · eredito lá fóm. não se expr~s~ava por _ e&~á ou 
aquella unidade dá federaÇão, ma.s; quando . u~ Muh~cibl~ 
ou Estád.G não attendia a seus compromissos, se diiia qtie 
era o Brasil qué nãô pàg~v~. . . . . . . . . . :;I 

Tenho disso conhecimento porque, des.ta mesma tribuna, 
eu profligara esse descuido, essa negligencia dos govérnus 
passados. . .. 

Assim, conforme se pode verifiéar no orçámento .Para 
f931, . que el~r~i . em vinte dias, introduzindo nelle quatro 
modifi_cações fundamentaes, por.que eu mesmo. presidia as 
reuniõeli . e ~ahia . ~~ - Já al~s. P:or~~ .. .da :mjkdrugada, encontra
rá V. Ex. , Sr . . ~residente,. aestinada á divida consolidada a 
verbà de 7~. 254 :846$72-t.: Não fi:) i_ àesviade um ceitil. : 

Ess~ Hnportancia~ , q4e nà prati~ augmentou pela cir
curnstancill de haver baixado o. Càmhio, foi remettida. até 
quando o Banco do Br~sjl in~ forneceu . cambines, . aos cre
d~r~s ~xlel'JlOS. E •. ?e~sa . epo()h.~ .~ll\ deart~e, ío;-am feitos ~e-: 
POS1tos, .CÇ~ . a . devt~a ~q~munl~Çno,,ao~ W~mos .'?!~do~~ 
de quà naquella datá esta-va depositada ~- tmportapC)I\ oor~ 
respondente ao compróriiisso; rio banco official, qual o Bânco 
do Brasil. · · . • . . 

. Em 1932~ o orcamento desihiou :i07 .S_Oi :Maio()o, i1 ~j~ 
v1da consoliàadà. Para 1933 ._ i29 .. S83 :823$500. N~o. lQrl!-~ 
feitas remessas nem satisfeitos os compromissos da .P.reiei
tura para com os credores éxtern.Ss, durante esses dois 
exercicü>s... . . . _. . .. .. ·:·• . , .;. :·: . .. · . . , ,,, , 

E agora -se usa a hn~agem ob.hqua ç!e. que e3ses com~ 
pr.omissos estão em d1al Por qué?.Por esforêos da .. adniinis
~ação'/ Em vii-t?-~~ qé - ~egul,~ri~li~e. OU:. ~e cãptiçqq · ~~ ~ 8"'':" 
tlsfazer <esses mesmos , C?xnPrgn:!ls~p~? -~~<?· ,~r. ,.P·~~~~~ ... 
Gr.acas-ã con~ordala obl!da_ ti~1o. Sr. Oswaldo Aranha; como 
Ministro da Fazeridâ e :Pelo Gõyerno. · 

o si\. JâNE~ RQc& ~. ~ ii~o tiv~ss~. havido ess~. p~ovi~ 
dencia, a attenção dó governo Ítlúnicipál. estava voltada para 
ó~ compromissos á que V. Ex. se rélere: . • •:. ' ~ • , J • I • 1. • .. • • • • • • ' . . ' 

O SR. ADOLPHO BERGAMII'l"'I - O que é eerto é que 
essas duas parcelas -- para não falar na imporlancia que 
eu depositára no Baneo do BrasiL .. . 

o si\. AMARÁL PtÚXOTO - o Sr . Pedro ErMsto tombem 
depositou no Ban.co do Brasil. 
. . o. SR • . .Ai>OLPHÔ , BÉRGAMINI ·- • . . sommam ~êis 

.237.185:426$500 que, . em virtude da mesma-éoncordatá á. ciüe 
alludi ha pouco, nesse lapso de tempo ficara para. o fina: das 
operaç~es. ;Eu indagaria que appl icacão -,iveràm e~-.u veroa'l 
que montam a 237 mil contos, aos quais devemo:> ncet·P.•e~nta.r:. . 
ainda 60.858:800$ das chamadas '"bergaminas". qu!:l deixei 
êm carteira; . . :: . . . . .... . . . 

O SR. AMARAL PBtXOTo.-:-- E que continuam ~m carteira. 
. . b SR. AD.OLPHO BERGAMINI - ..• iipolices que -: 

perdoem-me a immodestia- constituem os melhore! t.ituloB 
de credito dos que andam por abi no mercado. . 

o SR. MoZART LAGo - Titulos que têm grande pró~-tirà. · 
. O SR. Ammcro ToRRES -Essa verdad~ ninguém ocidefâ-

contestar. · 
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O SR . .ÁDOLPHO BERGAMINl - Com . cerca de :JCO mil 
contos de réis que no orçamento atual - não sei !!e organi
zado já em face do compromisso assumido pelo Govern'l Pro
visorio para com os credores externos . e consoante o qua~ a 
cota passa a baixar a i7 % - .no orcàmento àctual , não sai ~ 
se já dentro desse compromisso,. éstá consignada . a verba para 
a divid!l consolidada de 7 4. 886: 17 4$700, e desta verba - con
signaÇão que toda gente sabe tem uma applicacão ('Specialis-:
shna .por via dos dous decretos do âctual Interv:entor, decreto 
recente- foi fei to o exlorno da uma parte, afim de se, ragar 
'P!!~soal, o que quer ·dizer que a amPl!acão dos qu~dros. !l 
orgia de nomeações é de .tal. ordem qué.a receita ordinaria jâ 
não chega para r:obrir essils compromissos; · · · 
• · O ·sR. JoNES RoCHA~ Como queria v. Ex . que se . am

pliassem serviços de imprescindível ulilidàde publica sem re
•:ursos para pagar ao pessoal? 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Não digá isso o nobrl3 
collega; V. Ex. não apresenta, corno · ninguem apresentará. 
uma reforma de serviços no Districto Federal. O que se tem 
feito . é ampliação de quadros, com finalidade eleitor.al, para 
nomeação dos cabos, cabinhos e cabetes dos chefes, cbefinhos 
e çhe!etes que possam, pro:z:ima ou cemotam~p.te, dar ensej() 
a.. ~iigmento d6. votação em p_rol dos candidatos, do Sr+ Pedro 
li:rnestei, Presidente osten~ivo que é do Partido .. Automobi
lista" do Districto Federal. 
· , . . p SR. J oNES RocHA - Se V. :ti. estive.Sse lá, faria o 

mesm,ó. 
. O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Não estaria, fazendo o 

mesmo, .porque eu, Sr.. , Presidente, na Intervent.oria do .Dis
tr.i~tó, pratiquei os aci,os mais .ímpcilíticos que se póde ima
ginar. Com o objeêtívo de atf.eil!ler a essa finalidade, qual 
a do equilibrio orcamentario, tive necessidade de pedir aos 
ftinecioriiiríos que córitribuissem com úma quota de sacri
fício .. . 
. 0 Sa. THn:lis PmuàsE' - Coinó se fez em Portugal: 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI- ... a que correspon· 
deram é qtie susPendi, ànté ... de retírlir-me da administracão. 
: O Si\. A:M.ARÃL Pii:txéTo ...:.._ Por que revogou V. Ex, e.Sse 

dêerêto ântes dé dei:nr a: iritervenl.Orià? 
O SR. ADOLPHO BERGÀMIN1 ~ Estendi a :i:oria do im

posto predial, dentro de um certo quariíumi. 
· Fui dirigi ndo, Sr. Presidente, minha actividade no sen
tido do imposto territorial, contrariando dess'arte :-- e eu 
pr.é:viamente o. sabia - a todos- aqilelles que, durante annos 
.sueeessivos, haviam dado o seu apoio ao éntão candidato, 
sempre felizmente victorioso nas urnas livres da Capital da 
Rcpublica. 

· "··· Nãq,,es,4'yatl P,or..ta:ntq, fazendo política quem assim agia, 
Jl~m ; ~ . ~ . .r;'eCtso ter _grande talento para se saber que se vae 
cpnír3;r.iar . . . . ·' , . . 

O SR. JO'I'{ES RoCHA- Os adversarios-de V . Ex. foram to
cl,o~ . afa;;~;tdos .violentamente dos cargos da Prefeitura, demit.
tidos uns. Hcen~iados outros. 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINl- Nenhum foi demittido, 
nem me orientei absolutamente por intuitos politicos. 

:) SR. JoNJtS RocHA: - Actualmente, o Interventor pre
mia seus adversarios. E' umti prova de q-ce ó S~. Pedro Er
l !i:~lo pl'Ocura acertar. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 07/10/2015 15:25+ Pág ina 100 de 14 2 

-256-

O SR. ADOLPHO BERGAMINT - Pobre do Sr. -Pedr~ 
Ernesto! Tenho piedade da S ~ · Ex ... · · 

0 SR. JONES ROCHA- E' UIDfl õn.in~ti•:a qu~ V. Ex. oom-
mette. · ·. 

O SR. ADOLPHO BERGAM!Nl- ... p(Jrque não entenM, 
absolutamente nada, dos problemas mun:cipaf'õ-. Está fingln
d::-o de Interventor, quando é Presidente do ~art.ido "Automo
b!listn" ... Inter'\'entores são .... arios que: vivem da intriga do-. 
mestica. politica, Junccional, de tal maneira, Sr. Prf,lsidente,_ 
que actos pe:o Interventor a~~ign-~·in~ fl~>t.,.r:r:inam, não raro, 
confiictos nas officinas do orgão ofticia1: o;; i:'ltere~~ados para 
ahi se dirigem e rasgam, riscam, emendam. al!<>ram, fazem 
positivamente uma verdadeira pandega. 

O S.~. AMARAL PELXOTO - Isto é o que os nossos adver
sarios procuram iazer crer. 
. O SR. ADOLPHO BERGAMINI - \"amos, porém, Sr. 

JJre:;idente, á questão dcs alga.rrsmos. 
O SR. AMARAL PEIXOTO- E' essa questão que me inte~ 

res~a. 

0 SR. ADOLPHO BERUAMlNl - Trezentos mil ~ontos 
lt-\'e o Interventor ..• 

· O SR. A<"--ARAL PEIXOTo - Reservo-me pará responder 
mais tarde a V. Ex., porqu-~ àlgarismos não ::o:! estudam do 
tha para a noite. · . 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI- .•. sem o encargo de 
attender aos compromissos ex! e1·no.s, e toa o es.5e dinlH~iro fa1 
apj'liJcado na ampli:u;:ão de quadro~. Vou demonstrai-o imme-
d::~tament<!. . • 

Talvez nenlmm dos senhores Deputados, amigos do actual 
I-nterventor, saiba responder-me: a quanto monta a folha 
de pagamento do pessoal, mensalmente? .. 

ú SR.. Al\Wv.r. PEIXOTO. - Já :roi; lic:lo, aqui, oíficialment.e, · 
pelo ::5r. Deputado Henrique Dodsworth. 

O SR. ADOLPRO BERGAMINI- Daquella data até·hoje, 
lJt:>m nos acuda! ••. 
· Essa folha, Sr. Presidente, importa em :12.500:000' por 

mez.! O que quer dizer: mais de 150 mil contos, para,uma. 
árre~~cacão que lambem não me responderão a quanto monta .. 

A quanto monta a árrecadação ? 
·O Sn. JoNES RocHA - V. Ex. sabe que o funcciona

lísmo ('5ta em dia, que estão p.agos todos os: fornecimento~ i.! 
ex1~te nm deposito de 22.000 contos no Banco do l:lrasj.. : 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Não respondem á mi
nha pergunta. Não conhecem o assumpto que ~se propõem' 
clt~fender. A arrecadação talvez: não . attin.ia a· 200.000 oon-
1('<' . .• 

. o SR. AMARAL PEIXoTo - v. E%. foi Interventor, ~ 
teve diariamente com os orçamentos na frente, como está o 
artual. Eu nunca passei pela Prefeitura. e, por isso, nii.ó 
vo,;,;u J•espooder de prompto. · 

O SR. ADOLPHO BERGA:n.UNI - Nãu está diariamenlé 
Pxaminando essas questões; 5& cstive~se - faco-lhe esta ju~
lil;a - mui.la tolice não tPria ~id.l ass:ignada pelo lu:.e~"'11-
tor; muita ·loucura não. se realizaria . 
. . Sr. Presidente, lá fóra como aqui dentrv, em qualquet' 
part~. onde eu me encontre, o que não posso ahandonal" sãó 
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o5 interesses vitaes da n_opula~ão carioca. dessa populaçã& 
á qual, se é verdade, com toda immodestia falando, tenho 
prestado alguns serviços, não é menos certo que lbe devo 
uma ~rande gratidão, qual a de me haver sempre prest!
giado nas pugnas que travei. .. 

O Sn. THIERS PERISSE' - Aliás, justamente. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI ~ . . . popula~ã.o á anal 

devo, mesmo com sacrificio ·de saúde e de vida, éomo por 
vezes já enfrentei situações dessa natureza, todo meu cari
nho, todo meu esforco, toda minha dedicação, todo meu 
·amor. E' por isso que onde me encontre, aauí dentro ou 
1:). fóra, na tribuna publica ou no Parlamento, na tribuna 
popular ou no .iudiciario ou na imprensa; onde quer que 
me encontre, hei de velar pelos interesses reaes, verdadei
ros, sinceros da população carioca .• . 

O SR. JoNES RocHA- Não fazendo accusações injus!as. 
0 SR. ACURCIO TORRES - Não se trata de accusacão in

justa, mas de uma critica verdadeira. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI- ... espancando essas 

mystificações que se vêm fazendo para dar a impressão de 
que é grande admjnistrador um homem Que equivale a um 

. cyclone ·QUe passa pela Capital da Republica. 
·. Sr. Presidente, a siluacão financeira da Prefeitura ex

pressa-se nestes algarismos : a arrecadacão talvez não atti:>.
ja a 200.000 contos. Neste momento deve andar por uns 
130 mil e poucos contos; até o fim do anno talvez não che
gue a 200.000 contos. Quer V. Ex. um symptoma patbogno
monico do que estou affírmando ? O ultimo decreto. cha
mado de amnistia fiscal, relevando as multas dos impostos 
em atrazo. No imposto predial acceita-se o pagamento iio 
exercício corrente, em atrazo os exercícios anteriores • .. 

0 SR .• AMARAL PETXOTO -E' um acto de boa politica. 
Todos os governos se uti!isnm delle. 

0 SR. ADOLPHO BERGAML'U - ... mediante ajusi~ 
ou termo assignado pelo devedor na repartição competente. 
Resulta dahj que, quem vae realizar a venda de um immovel 
apresenta como prova de quitacão de impostos o ultimo rl!
ciho, o ultimo talão. O comprador adquire o immovt>L no 
presupposto de que não tem nenhum onus, e como responde 
pelo imposto o immovel e não o individuo, depois de te~ 
realizado o negocio, diante de um documento da Prefeitu!'a. 
como se quite estivesse do imposto o vendedor, mais tarde. 
:vae· despertar com uma eiecucão por impostos em atrazo . 
Ahi te-mos, quando muito - díi"-me-á V. E:t. - o interes5e 
particular ameaçado de sacrificio. Devemos respeitar tam
bem os interesses individuaes. Mas vou além. O que se põe 
em cheque é a falta de verdade do documento officiat . A fé 
officíal é abalada em todos os meios jurídicos, no meio da 
conectividade. Advogados, vendedores, partes interessada:;. 
toda essa gente passará a não respeitar nem mesmo um do
cumento official da Prfeitura da Capital da ReJ)ublica! E 
quando se chegou a affrontar tudo isso. poderá V. ~ .• se
nhor Presidente, calcular as aperturas financeiras em que 
estavam os Srs. Administradores do momento I Careciam de 
dinheiro, precisavam de recursos, tanto assim que. por via 
de um estorno de verba, retiraram da consignaciio ~Divi.d1 
consolidada", por ·duas vezes. uma quota mais ou menos 
elevada, afim de dar-lhe destinação differente, destinação 

C. D. - 17 
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que não era, nem mais nem menos, do que· a do pagameotú 
de pessoal. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Os depositas eram feitos an
tes do accordo celebrado .com o Governo Federal. Havia, por 
conseguinte, um excesso nesses depositas em beneficio da 
Prefeitura. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Mas se outro dinhei
ro houvlsse não se faria necessario determinar esse extor
não, que apparece agora4 com uma explicação a Were do no
bre collega, que confessou em sua oracão não conhecer bem 
os assumptos da Prefeitura. mas cujos decretos estão des
acompanhados de consideranda, não dando a menor sahs7 
fação nem ao credito estrangeiro, nem aos municipes, nem 
aos contribuintes, nem á população _carioca. 

O SR. AMARAL PEIXOTO -Esse dinheiro está depositado 
no Banno do Brasil. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI Sr. Presidente, a 
questão de dizer que está depositado no Banco do Brasil a 
quantia X, não significa que a. situacão financeira da Pre
feitura seja boa. Estou demonstrando que não está, nf'm 
póde estar. 

Se um de nós, no dia em que receber o subsidio, o guar
dar e não pagar a quem deve, nóde declarar alto e bom som 
que tem 4 :500~000 no cofre e alardear de que se encontra em 
muito boa situação, porque tem aquella quantia. em deposito. 

O SR. JoNES RocHA- E' differente a situação entre um 
individuo e o Estado. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI- E a differença que ha 
entre o individuo e o Estado é precisamente esta: o Estado 
é impenhoravel, emquanto que o individuo está sujeito á 
sancção da lei. · 

Ahi tem V. Ex., Sr. Presidente, a camouflage que SP 
faz, a linguagem transversa, os meios subterraneos de que 
se usa para dizer que se acha em dia a divida consolidada; 
ha depositos neste ou naquelle banco, mas, na realidade, não 
fm·am pagos os compromissos, não foram feitos os dep~,.._ 
sitos. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Como explica V. Ex. que o 
Inierventor Pedro Ernesto, durante dois annos de adminis
tração, nunca tenha lançado mão do credito da Prefeitura ... 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Oh l 
o SR. AM.~RAL PEIXOTO - ... nunca tenha feito um só 

emprestimo e, entretanto, haja saldado todos os compro
missos? 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI- Se dispõe de 300 mil 
<lontos, decorrentes dessas cifras; se não mandou para o es
trangeiro os 107 ~soi :603$000, correspondentes a 1932, o os 
129.383:823$500, relativos a :1933. sommando essas duas 
verbas - para desprezar parte da de i 931 e parte da da 
1934 - 237.185:426$500, e mais 60:858:800$000 das "her, 
1;aminas", que eu deixei em. carteira e com as quaes teve 
possibilidades varias para folgar em sua administracão -
€xactamente porque essa situacão de folga lhe era apresen
tada por quem lhe não desenhava o verdadeiro· estado da 
Prefeitura, foi que enveredou pela. creacão de cargos, para 
fazer a mais desabusada politicagem de que ba noticia no 
Districto Federal. · 
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Sr. Presidente, disse ha pouco um dos nobres collegas, 
em aparte, que o Prefeito podia fazer politica. Esqueceram
se os meus aparteantes de que foram SS. EEx. que votaram 
a Constituição de 16 de Julho. 

O Sn. MozART LAGO - Art. 170, n. 9. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Leia-se o preceito 

contido no art. 170, n. 9: 

"o funccionario que se valer da sua autoridade 
em favor de partido politico ..• 

O SR.. AMARAL PEIXOTo - Que entende V. Ex. por "va
ler da sua autoridade em favor de partido politico"? 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI (continuando a ler): -

" •.• ou exercer pressão partidaria sobre os seus 
subordinados, será punido com a perda do cargo, 
quando provado o abuso, em processo judiciario". 

O SR. JoNES RocHA -V. Ex. não prova abuso algum 
de autoridade commettido pelo Interventor no Dislriclo Fe
deral em favor de sua politica. 

- O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Não preciso provar, 
porqi1e a confissão dispensa provas e tenho, em discurso lido 
pelo Dr. Pedro Ernesto, ba poucos dias, em manifestacão 
para a qual estavam convocados os funccionar-ios, soh pena 
de punição, . . • · 

O Sa. AMARAL PEIXOTo - Não é exacto. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI- .•• tenho a confissão, 

pois elle mesmo disse: ~Minha permanencia no cargo se im
põe. Sou Presidente de um Partido e devemos vencer". 

Pouco importam os motivos que os seus amigos venham 
apresentar; pouco importam os que eile proprio te aba lido 
no discurso que proferiu perante os seus funccionru:ios. O 
certo é que era um chefe de Repartição quem fal!ava. 

(Trocam-se vehementes apartes.) 
O SR. AMARAL PEIXOTO - Nós, revolucionarias, deve

mos falar frente a frente, sem receio algum. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI- Tambem eu não rei!eio 

coisa alguma. No momento em que os omnipotenles da épo
ca maculavam e feriam os revolucionarias, affrontando as 
iras do Governo havia, aqui, um Deputado que os defendia, 
quando no ex:ilio. Não nos lembremos se somos. ou não, re
volucionarias, porque não admitto genuinidade maior do que 
a minha. 

V. Ex .. Sr. Presidente, meu prezado amigo General 
Christovão Barcellos, é disso testemunha; numerosas vezes 
me acompanhou e deu o apoio do seu conselho e o animo da 
sua palavra, em todos os transes dífficeís por que passamos; 
V. Ex. sabe que em todas as conjuncturas amargas, os re
volucionarias tinham, nesta tribuna, uma voz, contavam 
previamente com a defesa impeterrita e affrontosa até, de 
um DepuL&.do carioca, o humilde orador que ora occupa a 
attencão da Casa. 

O SR.· AMARAL PEIXoTo - V. Ex. com isso mostra a súa 
tendencia constante para a opposição. V. Ex. pode ter sido 
optímo destruidor, mas como construc(or, permitta que o 
diga, falliu. 
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0 SR. ADOLPHO BERGAMINI - Estou acabando de 
demonstrar o que construi. Não é. acaso, const.ruir _o regula
rizar uma situação financeira~ As provas aqUI estao. 

O SR . .AM.AR.U. PEIXOTO - Hei de dest::-uil-as. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Não pofierâ V. E~. 

destruil-as, porque exhibo docu~~ntos authentlCos, e;c~ra~t
dos por pbotographia, na reparticao competente. Aquz estao. 

O SR. AMARAr.. PEixOTo- V. Ex. não pagou um só dos 
cbmpromissos anteriores da Prefeitura. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI- Paguei-os, se não to
dos, quasi todos. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Se os tivesse pago, não os te
ria deixado {}ara a aclual administracão. inclusive uma. letra 
de dez mil contos, vencida em Dezembro de 1931, pela qual 
só de juros a J:>refeitura dispendeu mais de dois mtl contos. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI- O Sr. Deputado Ama-· 
ral Peixoto não conhece, ou finge não conhecer o que se passa 
na ·Prefeitura. 

O SR. AMARAL PEixOTo- Posso provar. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI- Xão preciso de provas. 

Conheço os factos. ~ão faca ~fita" o nobre collega. Vou di
zer como tudo se passou. Conheço bem os factos pela razão 
simples de que não perambulava pelas salas em confabula
cões de politicagem ou politiquice, mas ficava pessoalmente. 
examinando processo por processo, estudando problema por 
problema, e procurando para elle solução. 

O caso dessas letras é muito !>imp~s: na administração 
Prado Junior, fôra feita uma operacão em torno de obras 
realizadas no Districto Federal, opera~ã.o na qual o Banco 
Allemão estava interessado. Meu antecessor, j:i referido. as
signara um compromisso e eu procurei reduzir os prejuízos 
delle decorrentes. Fiz examinar a questão por technicos e a 
solucão mais convinhavet á Prefeitura foi a da reforma da
quelle titulo, tirando-lhe os juros em ouro, - porque tive 
sempre a preoccupacão do nosso bom nome no exterior -
e evitar quaesquer compromis~os em ouro, transformando 
os existentes de modo .que pudessem ser liquidados em di
nheiro papel. 

Ahi eu promovi uma dilação de prazo, porque de facto ... 
0 SR. AMARAL PEIXOTO - Dílação que custou dois mil 

e tantos contos de juros. 
O SR. ADOLPHO BERGAMI~I- ... se ella não se ti'

vesse operado, mantido o pagamento em ouro, ao cambio 
dao:uella epoca, não sei a quanto att1ngiriam os juros. 

O Sn. MozART LAGo- A quasi oito mil contos. 
O SR. ADOLPHO BERGAl\UNI- Eis ao que se reduz a 

operação, que é invocada coni intuito evidente de procura-:' 
uma nuga, uma falha, uma mancha na minha administracão 
e dizer - como se esbraveja aqui e lá fóra: - o Interventor 
Pedro Ernesto pagou um compromisso da administraÇão 
Bergamini, vencido em Dezembro não sei de que anno. 

Sr. · Presidente, intervi ' nessa operaçi;o nas condicões 
que estou expondo á Casa. · 

Como V. Ex. v~, submelto-me a um test que multo me 
eleva, porque ace~ca dos assumptos da Prefeitura no tapso 
~e tempo (_llle est1ve á frente da administracão, re5pondo e 
mformo mmu~entemente, de cór, pela razão simples de qua. 
como asseverei, todos os actos, todos os factos, todos os_ des-
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pachos, todos os processos e todos os problemas foram por 
mim, pessoalmente, examinados e decididos, porque, ao meu 
tempo- e isso me custou muito- mantive a minha perso
nalidade - personalidade que, má ou boa, e minha, não a 
modificarei nunca - podendo asseverar a V. Ex. e ao Paiz 
que, enLão, houve no Districto Federal um unico Iuterventor, 
que fui eu! 

(Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Presidente - Naàa mais havendo a tratar, vou le
v:mtar a sessão, designando para a de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Trabalho:; de Commissão 

Levanta-SEI a sessão ãs 17 horas e !5 mi
nutos. 

i4 

DOCUMENTOS A QUE SE REPERlU O SR. DEPUTADO MANOEL REIS, 
EM SEU DISCURSO 

"Ante-projecto do Saneamento da Fazenda ~são Bento". 
Baixada Fluminense, organizado por M. J. Cavalcanti de 
Albuquerque, Horacio Mendes de Oliveira Castro Filho, Hen
rique Vaz Corrêa, Gustavo Gonçalves de Senna e Silva Fi
lho e Lafayette Herminio de Freitas, por ordem do Exmo. 
Sr. Dr. Joaquim Pedro Salgado Filho, D. D. ministro do 
Trabalho, Industria e Commercio. 

O Saneamento da Bai:xadc: Fluminense 

Na solucão do problema do saneamento da Baixada Flu
minense tem fracassado, successivamente, algumas tentativas 
Por motivos diversos . 

Não muito distante dos nossos dias, encontra-se, no his
torico do assumpto, a commissão chefiada pelo iUustre enge
nheiro Marcellino Ramos, sem duvida um dos espírito; maH; 
esclarecidos que enfrentaram a questão. A honestidade ri
gorosa dos seus estudos, a seguranca da sua orientacfio. 
dão-nos a certeza de que elle teria. chegado ao fim desejado 
se pudesse dispôr, na época, de meios mais positivos na pro
phylaxia contra a malaria e se não o attingisse tambem a 
inconstancía das arrancadas administrativas. 

Nos ultimos tempos destacam-se os trabalhos da Com
missão chefiada pelo engenheiro Fabio HosWio de Moraes 
Rego e a concessão dada á Empreza de .Melboramer:.tos da 
Baixada Fluminense. 

A primeira comrnissão atacou os serviços empreitados 
com a firma Gebrueder Goedhart Aktien Gesellschaft sem um 
plano de conjuncto, iniciando a dragagem pelas barras dos 

. rios e continuando-a para montante dos cursos, projetando 
os canaes á medida que as aguas baixavam. Não seria tra
balho perdido, se não. fosse a sua suspensão injustificada, 
sem o menor aproveitamento do dinheiro gasto, com UUJ. 
desprezo criminoso pela caus~ publica. 
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O plano que serviu de. base á concessão feita- á Empresa 
de Melhoramentos da Baixada Fluminense, não . se apoiava 
nos estudos indispensaveis para a sua justificacão technica 
e, distribuindo um feixe de canaes que se abriam em leque 
sobre Manguinhos, uns não puderam ser excavados porque 
foi encontrada .pedra no seu tracado, outros porque estavam 
locados sobre o morro do Instituto ... Percebeu-se, em breve, 
que o verdadeiro intuito da Empresa era desapropriar ter
renos com o dinheiro obtido do Governo, terrenos que não 
precisavam de saneamento, cuja valorização independia dos 
trabalhos, para vendei-os em seguida com resultados fabu
losos. A Empresa recebera 45. 000 contos para sanear 2. 000 
kilometros quadrados, com a obrigação de devolver ao Go
verno a quantia cedida por emprestimo; não restituiu o di
nheiro, saneou apenas menos de dois kilometros quadrados 
e a responsabilidade final da União foi além de 70.000 con
tos I Como resultado desta aventura ficou o Governo de 
posse de um minguado appareihamento de construcção, na 
sua maioria improprio para o trabalho a que se destinava, e 
de numerosos terrenos de que não precisava e de predio 
que aluga para ser regularm~nte caloteado. O problema do 
saneamento da Baixada Fluminense, ficou, por assim dizer, 
no mesmo pé. 

Na baixada de Santa Cruz, os serviços iniciados em i928 
visavam unicamente auxiliar a prophylaxia contra a malaria, 
executada pela Saúde Publica sob a direcção do Dr. La
fayette Freitas. Os resultados foram tão animadores que se 
resolveu empreender o saneamento dos campos, seguido da 
sua immediata colonização. 

O Governo Provisorio continuou este plano, desenvol
vendo-o e apresentando hoje a esplendida realidade que alli 
se verifica, sendo para destacar os esforços que desenvolve
ram neste sentido o Dr. Belisario. Penna. o professor Do
mingos Cunha e os Ministros Lindolpho Collor e Salgado 
Filho. · 

O Ministro Salgado Filho ~ um antigo conhecedor dos 
problemas da Baixada Fluminense e em diversos trabalhos 
publícados combateu vigorosamente a orientação que lhes 
estava imprimindo a E. de M. da B. F., falseando a sua so
lução verdadeira. 

Fundado o Nucleo Colonial "São Bento" verificou que a 
colonização deveria ser precedida do saneamento que a re
ferida Empresa não fizera e para encaminhar a ~olução 
chamou a nossa humilde colaboracão. Os servicos estavam 
em início quando um dispositivo de lei, recente, transferiu-os 
para o Ministerio da Agricultura. 

A solução do problema do saneamento das bab:ndns lit
toraneas, não tem mysterios; consi~te em dar sanida ás 
aguas represadas por motivos varias e no dessecamento do 
solo encharcado pela drenagem superficial e profunda. En
tretanto de nada vale sanear terrenos, só por espírito spor
tivo, sem o intuito de aproveita-l-os posteriormente. Assim, 
o saneamento agrícola tem , como corolarios obrigatorios, a 
prophylali:ía e a colonizacão. Esta é a orientacão verdadeira 
porque ella se justifica, quer pelo ponto de vista hunmni
tario, quer pelo ponto de vista economieo. 

E' assim que estão procedendo em Santa eruz, o Minis
teria da Educação e o 1\tinisterío do Trabalho; foi do mesmo 
modo que o Sr. Ministro do Trabalho enfrentou o problema 
da Fazenda "São Benttl'". 0-:o:alá que os brasileiros do futuro 
vejam o seu plano realizado I - Mauricio loppert. 
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Luta contra a malária 

Conferencia do professor Carlos Chagas, proferida no· 
Nucleo Colonial São Bento 

"Exmo~ Sr. Ministro do Trabalho. 

Muito aocerta V. Ex., e bem attende ao elevado enéar
go de governar, promovendo e facHitando a defesa sani
taria dos nossos campos, e assim garantindo, nas vantagens 
da vida sadia, a proficuidade do esforco humano. 

Nessas immensas terras fertilissimas, palmo a palmo 
recobertas ·cte vegetações luxuriantes, de florescencias ma
gníficas, de fructificacões abundantes. nessa fecunda e 
opulenta natureza tropical, as mesmas influencias cosmi
cas, as mesmas energias creadoras, que estimulam e for
talecem a vida animal e vegetal, fizeram nascer e prolife
rar factores da destruição e da morte, crearam condições 
mesologicas em que predominam os agentes do contagio 
ínfectuoso, em aggressão constante ao organismo humano. 

Ahi, onde melhor produz a terra, mais adoece o homem, 
· porque ao microorganismo pathogenico tambem beneficiam, 
n'elle augmentando a virulencia, facilitando a diffusão, mul
tiplicando as especies, os mesmos elementos mesologicos que 
fazem a uberdade do sólo, o vigor da floresta, a abundancia 
da seara. 

Ao lado de privilegias incomparaveis, vicias a corrigir; 
ao lado da vida exbuberante a morte em constante vigi
Iancía, 

E é por isso que na organização ag:raria, em todos os 
paizes quentes, tropicaes ou intertropicaes, é primordial o 
aproveitamento do methodo scientifico na defesa da saude e 
da vida, é imperativa a providencia sanitaria em beneficio 
do individuo, que faz a riqueza do presente, em favor da 
raça, que fará a riqueza do futuro. 

Assim o entendem, Sr. Ministro, e nesse conceito 86 
orientam as nações de alta cultura, que possuem colonias 
tropicaes. E nessa directriz avancaremos tambem, sem pa
radas nem esmorecimentos, estimulados pelo alevantado em
penho de construir a grandeza da nossa Patria, pelo propo
síto firme de realizar a felicidade da nossa gente. 

Eis porque, Sr. Ministro, folgo muito em reoonhecer e 
applaudir, nesta opporlunidade, o zelo e a alta visão com 
que V. Ex., na ascendeneia de sua autoridade, sabe consi
derar o mais relevante aspecto cultural e economico da ad
ministração brasileira. 

A malária, meus senhores, em extensas regiões do 
Brasil. representa o factor maximo da degradação do 
homem rural e é, por isso mesmo, o maior obstaculo á pro
ductividade do trabalho agrícola, um dos maiores obices á 
grandeza economica da Nação. :E attentae bem em que é jus
tamente nas zonas mais propicias á cultura, nos valles dos 
nossos rios caudalosos, ás margens dos nossos riachos fer
tilizantes, nas lindas campinas verdejantes, nas terras lar
gamente irrigadas, é ahi onde maiores possibilidades e mais 
seguras compensações se offerecem ao trabalho, qne a grande 
parasitose, oomo endemia permanente é em intensos surtos 
epidemicos annuaes, exercita sua larga a:;ção destruidora. 

E' na mysteriosa Amazonia, nesse mundo, novo, cujas 
riquezas excedem ã propria utopia, é nessa immensa Bai-
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:x:ada Fluminense, de terras . sempre humidas, -de arvores 
sempre verdes, é nas extensas margens do S. Francisco, 
fertilizadas todo o anno pela caudal majestosa, é por ahi 
além, nesas regiões privilegiadas pelos dons incomparaveís 
da. natureza, que· o homemdefinha, a raca. se anniquila, e a 
vida é destroçada e as riquezas incalcu!aveis do sólo per-
duram inaproveitadas. · 

Ampliados, no genio de Ronald Ross e no engenho in
vestigador da escola italiana, a descoberta memoravel de 
Lavera~ esclarecida, na interferencia de um hematologo 
transmissor, o mecanismo de contagio dessa doença, novos 
horizontes se descortinaram á pratica da medicina preven
tiva, e foi possível, desde logo, instituir a luta antipaludica 
de accordo com os princípios irrecusaveis da sciencia. 

Os malefícios occasionados pelo flagello, especialmente 
nos paizes tropicaes e inlertropicaes, foram a pouco e pouco 
restringidos pelo methodo novo,. que assim dilatava os do
minios da eiviliza.cão, destruindo o velho preconceito de uma 
fatalidade climatologica, dominando a doença nos tropicos, 
fazendo desapparecer restriccões geograpbicas á. vida normal 
e á actividade humana. · 

Mas, em verdade as conquistas do methodo prophyla
tico, apesar de reconhecido o determinismo e:x:acto do con
tagio específico, não foram assim tão apressados quanto o 
indicavam as exigencias do progresso e da civilização uni-
v&~. • 

A regra preventiva fundamental, de evitar a contami
nação do homem pela picada infectante do anopbeles trans
misssor, offerecia e anida Offerece, apreciaveis difficulda
des de applicacão, nas quaes se restringiam, e ainda !loj.:: ~e 
restringem, os resultados In·at.icos de toda campanba anti
pa.ludica. Mesmo na Italia, onde o genit> de Grassi creou 
a histeria zoologica dessa infecção, e onde malariol()gos de 
fama esclareceram, inicialmente, alguns dos principaes a~
pectos epidemiologicos do paludismo, mesmo lá, a Campanha 
Romana perdurou, por longos annos, como um dos focos ma
larigenos de mais elevado indice endemico, até que a ener
gia renovadora de Mussolini viesse reali:z;ar, naquellas re
giões mortiferas, o ideal supremo de um grande rei, no con
ceito de Goethe, "o saneamento amplo e completo da terra 
para que_ nella se effective a felicidade de um povo". 

E' que, na prevenção contra a malaria, interferem con
dicões de maxima complexidade, a serem consideradas no me
tbodo prophylatico de accordo com o conhecimento. amplo 
dos factores epidemiologicos dessa doença. Actualmente, 
porque muito avançamos no· esclarecimento da epidemiolo
gia dessa infecção, são mais efficazes os processos aggres;a
vos e preventivos, e de tanto que poderemos affirmar, :!Jm 
séguranca, ser essa uma doenca evitavel, em quaesquer cir
cumstancias regionaes que possam difficultar a applicacão 
do methodo. Eu vos não direi, é bem claro, que pos;amos 
sempre erradicar, de modo completo e definitivo. esse fla
gello das regiões por elle assoladas: poderemos fazel-o 
muitas vezes, e, quando não, será sempre possível tornar o 
trabalho produotivo e defender efficazmente a vida mesmo 
nas zonas de mais elevado indice endemo-epidemico, mes~ 
mo nas condicões hydrographic;~.s excepoionaes da Amazo
nia, mesmo nas terras alagadiças da Baixada Fluminense. 
Tudo ahi depende do zelo e sabedoria dos tecbnicos, do ci
v.ismo e da autoridade dos governos. 
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Não pretendo, senhores, na brevidade desta -palestra., 
abranger os multíplos aspectos technieos da luta ant:-ma
larica; - procurei, apenas, em conceitos syntheticos, d.efi
_nir as possibilídades do metbodo scienlifico no combate a 
essa doença, incluída no quadro nosographico da patbolo
gia tropical, mas em verdade cosmopolita, por isso que é 
observada em vastas regiões de climas temperados e mesmo 
frios. Entretanto, é meu objectivo primordial aqui assi
gnalar a valiosa contribuçião brasileira ao eselarecim:mto 
epidemiologico da ma!aria e ainda demonstrar, no exito de 
campanhas aqui realizadas, a efficiencia das medidas pro
phylaticas, quanto ainda â alta capacidade dos nossos hygie
nistas. 

Em verdade, a doutrina fundamental, que agora domina 
a epidemiologia dessa doen~:a. e que principalmente orienta 
.o methodo preventivo, foi creada pela observação e pes
quiza entre nós realizadas, e é resultante da actividade te
chnica da escola de Oswaldo Cruz. Dessa doutrina, da sua 
influencia decisiva na organização das campanhas aatipa
ludicas, falaremos a seguir.· 

Como evitar ou combater a malaria, ou, em lermos mais 
precisos, quaes os processos applicaveis á luta, tanto aggres
siva quanto defensiva, contra esse flagello? 

Não poderá haver, nas circumstancias variadas em quu 
se apresentam as endemias e as epidemias de paludismo, 
uniformidade das medidas a serem applicadas em quaesquer 
condições, mas ter-se-á que preferir o processo, que insti
tuir o methodo preventivo, dB accordo com os factores epi
demiologicos previamente reconhecidos. Teremos, por isso, 
em cada caso particular. que realizar a inspeccão prévia da 
região paludica e então preferir, entre os processos usuaes. 
·os que possam offerecer maiores garantias de exito, atlei!
dido ainda o relevante aspecto economico do problema sa
nitario. Temos, pois, repito, que investigar os factores epi
demiologicos, em regiões onde essa doença seja endemica ou 
epidemica. Os processos prophylaticos, quaesquer que sejam, 
·se destinam principalmente a impedir a interferencia de 
taes factores na permanencia endemica ou nos surtos epide
micos da malaria. 

Para facilidade de exposicão, costumamos dividir esse~ 
factores em duas cathegorias: primarias, ou fundamentaes, i: 
;secundarias, ou accessorios. 

Primarios - ou fundamentaes, - denominam-se aquel
les factores epidemiologicos absolutamente imprescindíveis 
para que a doença permaneça sob a íórma endemica em 
qualquer região. Não existe mala ria endemica ou epide
mica sem a permanencia desses factores, e é contra elles que 
se applicam, principalmente, os methodos prophylaticos. 

Accessorios, ou secundarias, são os factores que actuam 
de modo menos preponderante, sobretudo elevando o indice 
·a e endemia ou intensificando os surtos epidemicos. 
. Consideramos factores primarias ou fundamentaes: a) 
o portador de germens; b) o mosquito transmissor; c} o in
dividuo receptivel. 

O portador do germen é o individuo infectado, cap!J.z de 
transmíttir a sua infeccão ao mosquito. E' noção essencial 
que o parasito do paludismo, o hematosoario ele Laveran, 
só·tem um hospedador vertebrado:·o homem. Só o homem, 
.portanto, poderá infectar-se ppr es~e protosoario e tor-
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nar-se infectante para o bematophago transmissor. Na 
doença do somno, na tripanosomiase am'ericana, assim como 
em outras doenças infectuosas existem reservatorios de 
gerrnens, nos quaes se poderá infectar o invertebrado 
transmissor. Na malária, não só o homem pode tornar-se 
infectante, quando apresenta no sangue circulante formas 
sexuadas de hematosoarios. Nem todo individuo. com 
symptomas de malária, pode transmittir a ·doença.· 

E' preciso que no seu sangue perípherico existam as 
formas capazes de proseguir o ciclo sexuado no mosquito, 
ou sejam as formas sexuadas, os gametocitos, do hemato
zoario de Laveran. Mas, nem todo portador de gametocitos, 
nem todo gametophoro, é infeotante para o mosquito, ha
vendo necessidade da presença simultanea, no sangue peri
pherico, dos dois sexos, o gametocito macho ou microga
metocito, e o gametocito, femea ou macrogamelocito, e sen
do ainda necessario, para que a infecção se transmita ao 
mosquito, que esses elementos estejam em phase de com
pleta maturidade. Ora, uma condição biologica do 
hematozoario, qual seja a mmor fragilidade e menor resis
tencia do microgametocito aos processos de defesa organica, 
faz com que no sangue dos gametophoros sejam sempre 
mais numerosas as formas femeas do parasito, e em menor 
numero,. senão ausentes, os microgametocitos. D'abi a oceur
rencia frequente de gametophoros não contaminantes para 
o mosquito, em dado momento. . 

Noção epidemiologíca de maxima imporlan!;Ja, e a ser 
referida desde agora, é o papel das crianças na diffusão do 
contagio dessa doença. Nos organismos jovens o hemalo
zoario de Laveran experimenta processos reacionarios talvez 
mais intensos, e d'ahi resulta a maior abundancia de game
tocitos e a sua mais demorada permanencia no sangue cir
culante das criancas. Estas, nas zonas de mataria endemica, 
constituem os mais perigosos rescrvatorios de parasitos, so
bre os quais se deve exercitar, de modo activo, o methodo 
prophylactico. 

Constituindo, assim, o portador de parasitos um dos fa
ctores fundamentais da malaria, contra elle, para impedir a 
sua effectividade na diffusão do contagio, ter-se-á de ap
plicar o methodo preventivo. 

Sendo o homem o unico res~rvatorio do hematozoario 
de Laveran, é bem claro que se pudermos impedir a conta
minação. por ell~. tio mosquito transmissor, teremos obstado 
a díffusão da malaria. Mas essa provid~ncia, que seria de 
efficacia absoluta e por si só poderia atender á finalidade 
do mpthodo, offerece na pratica grandes difficuldades, que 
não raro diminuem os seus resultados. Como impedir a con
taminação dos mosquitos pelos gametophoros? A primeira. 
providencia, abi indicada, será o isolamento dos portadores 
de formas sexmtdas do hemnt.or.onrio, de modo a obstar se
.iam eiles picados pelo insecto transmissor. Mas. attenda-se 
a que a malaria é uma doenca de evolução .chronica, guar
dando o portador de germes, durante tempo prolongado, o 
parasito no sangue circulante. Essa medida, por isso mes
mo. embora con!;litua p:trte integrante. ás vezes ele alta 
valia, no methodo prophylactico, nem sempre é exequivel. 
ou s6 o ser(l com grande~ ciifficuldades. nas condicões pra
ticas da luta contra o paluditomo. Outra medida, e e!;5:l de 
t>XP!'1ll'~r- m<>nn~ niffiril. esl"a arnwnveitavel na tola Hdade 
dos casos concretos, será a esterilização parasitaria do or
ganismo humano, pelo tratamento especifico. E' o que fa-
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~emos "m outras doenças infectuosas, na syphilis por exem
.plo, matando o treponema de Schaudinn e assim impedindo 
o contag.o, sobreturJo das lesões superficiais, as mais conta
minantes. Como proceder no caso da mataria? Nas formas · 
agudas dessa doença nenhuma diffic•.1ldade existe, porquan
to o parazito, na sua evolução esquizogonica, é facilmente 
attingivel pelo alcaloide especifico. Tratando, então, o 
<l.oente, curando a infecção na sua phase aguda, impedi
mos que o hematozoario attioja a phase sexuada, e assim 
praticamos o methodo preventivo. Agora, com rela~;:ão aos 
gametopboros, constituídos mais vezes pelas formas chro
nicas de malaria, não é identica a. facilidade, porquanto os 
gametocitos são mais resistentes á accão do alcaloide espe
cifico . E' mesmo n~ão corrente que as fórmas sexuadas 
desse parazito sejam inatingíveis pela quinina. Assim não 
é, a nosso vêr, e os gametopboros, submetlidos ao uso pro
longado da quinina, ficarão curados e inutilizados como fa
ctores epidemiologicos, ou seja porque as gametocitos des
appareçam de modo progressivo, pelo envelhecimento e pela 
reacção natural do organismo, impedindo o alcaloide a evo
lucão de outros para.sitos. ou seja mesmo por uma acção 
parasiticida sobre as formas sexuadas, embora lenta, da
quelle remedio. Entretrmlo, no momento actual, dispõe o 
methodo prophylactico de um poderoso recurso na plasmo
quinina, remedio sinthetico cu,ja acção sobre as formas se
:ruadas do hematozoario de Laveran tem sido amplamente 
demonstrada, entre nós e em outros paizes. Parece certo 
que a plasmoquína, dentro de breve tempo, ás vezes nos 3 
ou 4 primeiros dias de sua applicação, faz desaparecer os 
gametocitos do sangue circulante, ou pelo menos impede que 
tais formas realizem o ciclo exogeno no mosquito. E, sendo 
assim, bem se compreende a alta valia desse recurso pro
phylactico, que impedirá o contagio pela eliminação rapida 
de sua origem. E' de ob.ieclar que a plasmoquina não tem 
acção apreciavel sobre a!; formas esquizogonicas desse pa
rasito, e por isso mesmo não evita as recaídas, e nem por
tanto o apparecimento futuro de novos gametocítos no san
gue. Mas, na associação da plasmoquina á quina, actuan
do esta sobre as formas evolutivas do hematozoario, ficarão 
garantidos os resultados actuaes e futuros do methodo. 

As medidas visando os gametophoros, e destinadas a 
evitar a contaminação, por elles, do mosquito transmissor, 
constituem recurso de maxima valia na luta contra a mala
ria, e não são raros os ca~os em que a essas medidas se res
tringe o methodo prophyla~tico. Taes se apresentam, ás 
vezes, as condições regionaes. que quaisquer outros proces
sos de combate á malaria seriam de execução difficii ou de 
resultados muitos duvidosos, e nessa hipothese a prophy
laxia medicamentos(!, pela cura dos portadores de parasito, 
será a preferida. E' desse modo que se tem realizado, em 
larga escala e com resultados propricios, a luta contra a 
malaria em vastas regiões da America Central, e tambem 
entre nós, algumas campanhas antipaludicas aproveitaram 
de modo quasi exclusivo esse processo . · 

Outro aspecto da prophylaxia medicamentosa, a ser aqui 
discutido é o relativo á applicacão da quinina como preven
tivo . Nesse methodo, pretender-se~á immunizar o individuo 
eontra a infecção pelo hematozoario ou, em termos exactós, 
impedir a proliferação no organismo humano do parasito da 
malal'ill.. A quininização preventiva foi o methodo Pl'"eferido 
durante largo tempo, nas regiões de paludismo, e a Italia, 
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attendendo sobretudo ás condições epidemiologicas da Cam
panha Romana, organizou a "quinina do Estado", nesta ef
fectivando esse methodo de pl:'evenção contra a malaria. 
Será essa uma medida de exito possível, de applicação acon
selhavel, especialmente entre nós? Em primeiro logal:', sejam 
assígnalados os insucessos desse methodo, em quaesquer 
condições· de seu aproveitamento, e sobretudo attenda-se na 
permanencia da malaria endemica, com intensos s.urtos epi
demicos annuaes, na Campanha Romana, apesar da quinini
zacão preventiva. E' que a aplicação da quinina em indi
viduo~; sãos, no intuito de immunizal-os, encontra grandM 
obstaculos, e entre muitas populações ruraes é accentuada 
a repulsa a esse remedio, a que attribuem os camponezes 
maleficios os mais diversos. sendo a quinina. não raro, as
sumpto de abusos popula'!'es, de cetto inacceit.aveis, mas que 
difficultam a sua applicação preventiva . 'l'emos desse facto, 
larga experiencia, e não acreditamos que a quininização pre
ventiva seja applicavel em grandes collectividades aglome
radas e muito menos nas populações esparsns das zonas de 
paludismo. Mas, além disso, é noção hoje irrecusavel que 
esse alcaloide, embora presente nos humores do organistr,o, 
não impede a penetração do esporozoito e apenas diminue 
a capacidade proliferativa do hemotozoario, assim retar
dando o apparecimento dos signaes clínicos da doença. 
Tanto vale dizer que, apezar de quininizado, o individuo po
derá ser infectado, apparecendo os symptomas morbidos 
quando cessado o uso do remedío. E, assim, a quininízação 
preYentiva só rE'tardará o apparecimento da doença, não 
conseguindo evitai-a. Foi isso que se verificou na campa
nha antipaludica realizada nos vales dos l'iOs Xerem e Man
tiqueira, quando alli se effect.uaram os trabalh os de abaste
cimento dagua ao Rio de Janeiro. De inicio, sob a direcção 
do Dr. Arthur Neiva P. nossa, e depois continuada pelo mes
mo Dr. Neiva c pelo Dr . Gomes de Faria, a prophylnxia 
era principalmente fundamentada no methodo de quininiza
ção preventiva. Não ha como . recusar áquella campanha 
resultados allamcnte favoraveis, sobretudo attribuiveis ao zelo 
·e tcnncidade dos technicos que a executaram; ma·s dever-~e
á nella reconhecer deficiencias, nas quaes tão sómente se de
nunciam falhas inevitaveis do methodo ulili~ado. Entre 
as observações interessantes de tal campanha é digna de 
nota a que registra o apparecimento de accessos febris, mui
tas vezes verificados, em indivíduos que se retiravam das 
zonas de paludismo, cessado desde logo o uso da quinina. 
Em taes factos se evidencia a occur.-rencia da infecção pelo 
bematozoario de Laveran, :rpezar do uso permanente do 
alcnloide especifico. 

Seria utilizavel esse metodo nas extensas regiões do 
nosso Paíz, assoladas pela malaria? Constituiria, entre nós. 
medida aconselhavel a denominada "quinina do Estado". 
nos moldes em que a adaptou a Italia? Seguramente não, por
que nenhuma organização official poderia effectív.ar . esse 
methodo com regularidade e possibilidades de exito, taes as 
difficuldadcs sem numero que contrar-iam a sua applieação. 
Não se cogite, portanto, da quininizacão preventiva na luta 
contra a malaria nos valles dos nossos rios, na extensa Ama
zooia, nessa fertilissima Baixada Fluminense. Seria uma 
orientação technica inteiramente desacertada e que levaria 
ao descredito o methodo scientifieo, quando devemos, ao 
contrario, presligial-o na evidencia dos seus beneficios . 
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· · . ~~da _de realme~te efficaz poderá ser conseguido, pela 
qumm1zacao preventiva, na prophylaxia colleetiva da malaria; 
mas na defesa individual contra essa doença é bem certo 
q~e esse methodo poderá ser de muita valia, dada a possi
bllidade ahi de sua applicação rigorosa. O individuo em 
permanencía transitaria numa zona de paludismo evitará, 
pelo uso pel'manente da quinina, quando não a infecção o 
apparecimento de signaes clínicos dessa doença e uma ~ez 
retirado ·do fóco, desde que prolongue por alg~m tempo o 
uso do remedio especifico, conseguirá libertar-se da infe-
cção, acaso adquirida. , 

Syntbetizando: as medidas prophylaticas visando o 
primeiro factor epídemiologico da malaria, o portador de 
parasitos, constam do isolamento individual ou collectivo, 
e da cura "parasitaria" da infecção. Nesta, além da quinina, 
dever-se-á utilizar a plasmoquinina, de acção effectiva so
bre as formas sexuadas do bemotozoario de Lnveran. Será 
assim quando se haja de prati~ar a prophyla:x:ia aggressiva 
da malaria; mas, na hypothese de se pretender impedir a 
inkoducção do contagio em região indemne de malaria, a pro
videncia soberana será obstar a que abi permaneçam porta
dores de parasitos, e, nesta caso, a medida defensiva, visan
do principalmente os indivíduos procedentes de zonas palu
dicas e aquelles que apresentem augmento de volume do baço, 
bastará. de regra. para impedir o apparecimento da mala
ria. Mesmo nesta hipothese, está claro, outros processos po~ 
derão ser utilizados, para mais garar1tir o exilo. 

O outro factor epidemiologico a ser considerado na ap
plicacão de methodo prophytatico é o mosquito transmissor. 
Esle pertence á sub-familia Anopheline, á tribu Anophelini, 
e a diversos gencros. Em estudos anteriores, as especies de 
anophelíneos que, entre nós, principalmente interferem. na 
transmissão da m~llaria, foram incluídas, pelos pesquizadores 
brasileiros, no genero .. Cellia"; mas, de accordo com a 
sistematica acertada, as nossas antigas "cellias~ devem ser 
incluidas no genero "Nyssorhynchus". 

São em grande nnmero. no Brasil, as especies de ano
phelineos; importancia epidemiologica, entretanto, só têm 
algnmas de taes especies, porquanto a maioria dellas é re
presentada por mosquHos silvestres, que de modo algum 
exercitam o papel de transmissor do hematozoario. 

A interferencia de um anophelineo na diffusão da ma
laria está directamente relacianada com o habilo domicilia
ria do mesmo, e tanto maior importancía terá um anophe
lineo na transmissão da malaria quanto mais accentuado fOr 
o seu habito de frequentar o domicilio humano e neHe per
manecer demoradamente. 

Em todos os paizes quentes, tropicaes ou intertropícae::; 
e, portanto, tambem no Brasil, existem muiLas especies rie 
culicideos pertencentes á tribu "anophelini", limitada, po
rém, a importancia epidemíologica a pequeno numero do 
taes especies, ou seja áquellas de habitas domícilíarios. As 
outras, em maior numero, são mosquitos silvestres, qu.e 
permanecem nas florestas, nos campos, fóra das residencias 
humanas e nenhum papel representam na diffusão do con
tagio. 

A reaccão necessaria entre o habito do anophelineo (' 
a sua. inter:ferencia na transmissão da malaria constitue o 
fundamento maior da grande doutrina actual, que domina 
a epidemiologia dessa doença e orienta a respectiva prophy
laxia. "A' malaria é, por ezcellencia, uma infecção domici-
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liaria", ou em termos mais precisos, a malaria é uma doen.. 
ça parasitaria quasi sempre adquirida no1 domicílios hu
manos e raramente no mundo e:z:terior 

Nesse conceito doutrinaria, por nós formulado em 1905 
e agora admittido pelos malariologos do mundo inteiro, fica 
destruída a nocão classica que indicava como focos perigo
sos dessa parasitose as proximidades dos pantanos, a~ 
margens dos rios, corregos, riachos, os lugares de aguas es
tagnadas, onde permaneceriam os hematophagos infectaniAo: 
e onde, principalmente á noite, o individuo seria picado e in
fectado. A noção verdadeira é agora outra, e as maiores 
possibilidades de infecção pelo hematazoario de Laveran re
sidem no interior do domicilio, onde se encontra o homem 
infectado e o mosquito infectante. Vejamos, em rapido sum
mario, quaes os fundamentos primordiaes desse conceito ept
demiologico. Em Primeiro legar, deveremos assignalar aue 
o habito domiciliaria do mosquito é consequencia immedia
ta da funcção hematophagica, frequentando os domicilias as 
espeeies que, de preferencia, se alimentam de sangue hu
mano . . Os mosquitos silvestres realizam a bematophap:ia em 
multiplas especies de vertebrados do mundo exterior, ao 
passo que os mosquitos domiciliados quasi só se alimentam 
no homem e, por isso mesmo, interferem na transmissão da 
malaria. Mas, além disso, outras razões devem ser referidas ; 
para que o cyclo exogeno ou sexuado do hematozoario de 
Laveran se complete no invertebrado transmissor, este deverá 
ter uma vida alada correspondente ao tempo, mais ou menos 
prolongado, em que se realiza aquelle cyclo. O r~ os mos
quitos da tribu "anophelini", quando no mundo exterior, ex
perimentam a influencia de multiplos factores de destrui
cão, entre elles a insolação, o dissecamento, os ventos. as 
chuvas, c tambem a perseguição por outras especies animaP-s, 
consLiLuindo ainda, em taes mosquitos, causa maior de viela 
curta, a desova, effectivada logo que os ovos tenham attin
gido maturidade .completa. Sendo assim, tudo leva a admit
tir quf\ os anophdineos infectados embora em gametopho
ros, não se tornal'ão infectantes quando permaneçam no 
mundo exterior, porque morrerão antes que nelles so com
plete a evolução do parasito. Ao contrario, no interior do"! 
domicílios, abrigados das influencias destruidoras referidas, 
os mosquitos pod~m perdurar, na phase de vida alada, 
tempo suft'ícienle para que se tornem infectantes, uma vez 
infectados pelo hematozoario; E assim é principalmente por
que, de accordo com as observações valiosas e irrecusavai<;, 
entre as quaes devo salientar as de Alcides Godoy, dentro 
de casa, num ambiente propicio á vida, alimentando-se regu
larmente de sangue humano ou seja do alimento physiolo
gico para a espacie, os anopbelineos permanecem sem reali
zar posturas, mesmo após o desenvolvimento completo dos 
ovarios e maturidade dos ovos, e assim escapam á. causa mais 
frequente de morte nos insectos desse grupo. Entretanto, 
uma outra razão, e talvez a maior de iodns, da imporiancia 
do habito domiciliaria ·do mosquito na epidemiologia da mn
laria, é encontrada na concentração dos ·agentes transmisso
res no interíor dos domicilies e na sua diffusão no mundo 
exterior. 

E' bem claro, antes de tudo, que dentro das casas, no 
interior de um aposento em que repouse o individuo, o mos
quito terá maiores facilidades de se infP.r.tnr. oP.l:' ,_ 
cão em gametophoros, do que no exterior; mas, além disso, 
os mosquitos infectantes, que escapem. para -o ambiente ex-
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terno, nelle se perdem, em grande proporção, como elemento 
de contagio, pela diluição no e~paço, quando, ao contrario, 
os mosquitos que permaneçam no domicilio, sejam embor·~ 
pouco numerosos, representam de algum modo verdadein 
con<~entracão do coutagio e terão sempre opportunidade lle 
realizar a transmissão do hematozoario. 

- Poderíamos ainda estender argumentos e accrescentar· 
:factos numerosos de observação epidemiologica, para me
lhor sustentar a 11outrina; mas, nesse ponto, e urna vez que 
não divergem os malariologos de mais fama, não ha que 
insistir. 

A nQVão epidemiologica fundamental, que indica o do
micilio humano como foco quasí exclusivo de malaria, cou
stitue a base de um novo processo de prophylaxia dessa 
doença, a destruição inlra-domieiliaria dos anophelineos ou 
seja a cxtinccão do foco malarigeno E' o methodo do ex
purgo domlci!iario, pelos gazes ou outras substancias inse
cticidas, de preferencja pelas fumigações de enxofre ou pelas 
applicações do "flit.", pela "flilagem", de accordo com a ex
cellente lechnica utilizada, entre nós, no ultimo surto epi
demico de febre amarella, com resultados altamente favora
yeis. 

Realizado o expurgo periodico dos domicílios humanos, 
seja. de · oito em oito dias, ter-se-á garantia absoluta de 
impedir a permanencia do contagio domiciliaria, porque 
serão destruidos os iosectos, que se hajam infectado em 
gametopboro!", anles que no organi3mo delles se complete o 
cyclo exogeno do hematozoario. 

O methoào do expul'gO domiciliario, como medida dtl 
prophylaxia conectiva da malaria, deverá sempre que pos
sível, sel' realizado com todo o rigor da techoica usual, de 
modo a impedir que escapem á accão do insecticida os mos
quitos existenLes na casa e assim garantir a destruição de 
um só dos elementos de contagio. 1\las, quando o espurgo 
rigoroso offereca grandes difficuldades de execução deverá 
ser uLilizado o expurgo elementar do domicilio, ou seja a 
fumigação pelos vapores de en."~:ofre ou a "ílitagem", sem as 
medidas complementares destinadas a evitar a fuga dos mos
quitos. E' que, neste caso, os insecLos afugentados para o 
exterior perdem-se, na sua quasi totalidade, como factores 
de contagio pelas ra;~,ões anteriormente expostas, e desappa
recerá o foco intra-domiciliario da doença. 

Seria de alla vantagem que as populações ruraes, nas 
zonas de paludismo, fossem largamente instruídas na pra
tica desse methodo preventivo, de e:tecucão extremamente 
:facil, pouco dispendioso e de resultados seguros. Cada !a
milia, pelo expurgo periodico de sua residoncia, contribuiria 
assim para restringir o indice endemico de qualquer região 
malarigena, e só por essa medida, quando generalizada, ;;e
riam att~nuado:s, senão mesmo Jmpedidos, os surtos epl
demicos annuaes dessa doença. 

Ainda visando a condição domiciliar ia do contagio, n 
construcção dos domicilias deverá obedecer ao criterio pri
mordial de tornal-os pouco propicias á vida ou a perma
nencia nE>Iles dos mosqnitos, e ainda de facilitar a destrui
cão dos mei!mos. As casas deverão, por isso mesmo, ser cal
locadas de acMrdo com os ventos dominantes, de modo a 
sert>m por elles largamente attingido.s em todo seu ~nterior, 
e nellns serão evitados abrigos favoraveis aos mosqmtos, N
cantos obsC-llros, logares sombr·ios e humidos, nos quaes esses 
in.sectos possam permanecer e escapar á inspeccão. AléOl 
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disso, será essencial obsérv'ar: a conveniencia mal:ima ·de se 
evitai' grande . h umidade.· na , atmosphera intra-domiciliar'ia'. 
devendo-se Clollocar as residencias humanas em Jogares mais 
elevados, em pequenas . collinas, e impermeabilizar · o· S(llo. 
quando essa medida seja possível • .As ·tasas assim construi• 
das. aMm de constittlírem abrigos menos favoraveis ·aos· mos.ó. 
qUitos, tornam fn.cil a sua captura manual, processo tambem 
applicado p.a destruição desses insectos, mas decerlo infe
rior ao expurgo . 

. Baseada na ruesma doutrina, é de grande valia a prote.,.. 
ccão mecanica. dos domicílios, por meio de telas metalliclis 
nas janellas e de tambores nas portas, afim de impedir a· 
penetração dos anophelineos e a formação assim de focos 
da doeni)a. Na pratica, em populações ruraes de mini ma úU 
de nulla cultura, sempre resistentes a quaesquer providen
cias que constituam · constrangimento individual, a defe~a 
mecanica das casas é medida de efficacia sempre duvidosa, 
pelas difficnldades, não raro insuperaveis, de sua execução 
prolongada e rigorosa. E' · por isso que se· deverá sempr•! 
praticar simultaneamente os dois processos. a protecção mi.!
canica e o expurgo, que se completam e assim garantem· a 
efficiencia dos resultados. Esse methodo de prophy!a;'Cia dl! 
malaría, no qual · é visado, de modo exclusivo, o domicilio 
humano, e nelle os elementos de contagio, embora não exclua 
outros methodos, mais aconselhaveis em algumas circuu
stancias epidemiologicas, tem sobre· todos a vantagem de sua 
iacil e pouco dispendiosa exequibilidade, que independente 
de quaesquer condições hydrogr'!phicas ou de factores so
ciaes e economicos, os quaes muitas vezes impossibilitam ~ 
aproveitamento de outras medidas anti-paludicas . Mas, além 
disso, a destruição intra-domiciliaria dos mosquitos trans
missores, ou seja a inutilizacão immediata de factores 
actuaes do contagio, é medida· indicada em qualquer hypo
these epidemiologica, ou para completar outras e apressar 
os seus beneficios, ou como fundamento maior de uma ~am
panha anti-paludica. Como effectivar, senão por esse me
thodo, ou principalmente por elle, a campanha contra a m!l
laria na vasta Amazonia, por exemplo, onde os trabalhos ue 
grande e de pequena hydrographia sanitaria encontram 
obstaculos decisivos nas proprias condições hydrographic&s 
-d;...quellas regiões, e onde a destruição ·dos mosquitos, na. 
phase de evolução aqualica, constituiria Drovidencia quasi 
inexcquivel, em vista do regime das aguas, a todo momento 
variavel ? Nas terras da Amazouía a luta contra essa. doença 
terá que basear-se na protecção mecanica e no ex{)urgo pe
ríodieo dos domiciiios, accrescídas taes · medidas do tr ata
mento intensivo, até a cura parasitaria, dos indivíduos in
fectados. Nem de outro· modo poder-se-á tornar a existencill 
possível naquelle mundo novo, .mde actuam, a um tempo, 
os factores maximos da virla e da morte. 

Temos a convicção de que esse methodo prophylactico, 
quando appl icado, de modo systematico, nas vastas regiões 
de paludismo do Brasil, quando aproveitado · largamente 
pelas administrações sanitarias regionaes e aconselhado ás 
populações ruraes, dizimadas pela malaría, constituirá a 
grande providencia contra essa endemia, será a medida sa
nitaria de mais rapidos e seguros resultados. 

Seja ainda repetido, não tanto com o intuito de firmar 
prioridade, mas para assignalar a proficuidade do esforco 
nacional nesse vasto capitulo da medicina : prev~ntiva, seja 
aqui assignala.do que as relações epidemiologicas entre o . do.-
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·nlicilio·;:Jtumarune adnfeccão ·pelo, hematozoario de. Laveran. 
fofarri ·eselareoidas<pelas ·pesquizas- e ;. obsei.v~cões .r;eál~zada~·. 
n~f-BtasiL . 'Foi ·na. primein··,ca.mpan~a an~ipaludica. enti:'e: .nõ.s: 
rral-izada;:· nas ;•miu:gens- ·do; :.r-jo ültapal)ba~m,.. em seFviÇp~ · da. 
CompantHa Docas·de:"Santoe, ;eampanha: de maximo .eXitó;. fói 
e11tiiid1ue -formúlamos: o-cQnoeito e'pidemiologie.o- ,hoje :d.ómi:.. · 
n-ante : "a: mtuaria é>uma. infecção . domici~iaria". ,:·: ,': ._. . . .. ; 

·Ou tl'()s- ::Processos, qae · passamos a referir- de. modo .sum-: . 
mariO,' : visam ·:o. mesmo ': facto r . ep idemiologi9!l, , ·o ~()squito·, 
ti'lln~m~ssor, :e: :·o - ~ aJtingem -na ·Ph·ase.: de , . ev:oluc~o. a~_tica1 , 
t,fu~n'do1 é·-elle''mais a~cessivei...ã• . d-estruição, .. pu . i~p8fieJI1· · ~ 
s:1a .proliferação -remo:vendO;:collerm_ões . dagua, .qu!ll · ~erv~m . ·de . 
hab~t:a:t:s desses:. insectos; nas·. pbases d&: ·ovos,~ ~ar-V~s. - ~ ;nin~ : 
p·:Oa~r.;· Abi se· aproveitam, . em .primeiro. , .lu~·r, .. a~ .,me<;fida8 . 
altWarvariat:<,-·que: :constam-dac. applicacão··de• . sul).stanc~_as lar-. 
vicida4;·taes o· ·petroleo e o .verde Paris, ou·-a.inda do povoa-. 
:ru~nio ·das · aguas :por 'peixes,. lar,vopbagos, -esp.ecialmente; pelas, 
c?!ipecies de· ·maior · .•voracidade, .. que impedem-. o . de~e~yolvi-
met1f.6 ' ·a~atico · dos·: .mosquitos:;. ·. .. ,. :•·: , · . · · .. . .. . 

: Ainda:. 'destinadas a· impedir. o:, desenvolvimento cte. ouU'-. 
cidios, -a. pequena e .. :.a grande ,hydrographias sanital:ia,s . sãp 
rrrocessos' de maxima ;valia; regnladas na. -.sua pref.erencia e: 
n&s· modal<idad.es : de •;sua:;applicacão. por: ,diversos. f~cto,res., eS-:-• 
peei:alnteRt.e pelas condicõe.s .topograp~icas.,da tegiãq,,pelo re
Sim'eh câas·· aguas, pelas:· possihitid ades fjnanceira!:', ,, !!te. ·:E' 
b~m : cla:ro·: que:: esses-· processos;:·.p:elo·: caracter. muitas. :·vezes, 
defini-tivo ·cte·· seus resultados, representam a · providencia .~P· . 
ht.rana na luta contra a malaria; ma~õ cumpre i1.1sistir ,erp.. 
fJU8,' • •nas ,: condições praticas,. do· problema; . nem sem.,pre, po
:ie rão ·ser utiliza<! os, e muitas. vezes : a .sua exccucão : não .p:rre"', 
r·tce :garantia;:de. resultados perman,entes . .. · . . . . 
.. .. : :Não:.-discutirernos .. agora ·.os· numerosos roethodOS!: de rea-. 
·it.ar a:·l-e.Quena ·:bydrographia ·sanitaria, no c,ombate a _.mala-:
J.'ia! le;men:r :nos·· demoraremos na . apreciacão .das obras.· de .en-. 
genlraMâ, :. deslíinadas a effectivar providencias .. de grande. 
~ydt':Ogl'iiphia sanitaria nessa doenca. :Mas, cumpre:.referir 
aif,-uns "Principias. · essenciaes, que .-de;·.·erão oriell;tar .. as me~. 
d idas de combate ao mosquito' durante a .pbase. ·de · evolução 
!l.cquatica .• · ,.Essas.,··medidas:· serão , sobretudo reguladas . pelo 
li ali i to :.dasc' espeeres :. transmis::;oras, · ~m cada .região. .. -Longa 
observação , epidemiologica, ·da' missão .Rookefeller, .e . de al
fS;Jns roalariologosi experientes, demonstrou que os anopbeli
neos têm -babitos·,especificos bem definidos; na_ .que respeita á 
preferencia pelas colleções dagua nas quaes · realizam postu-

~.J·as. Determi nadas especies prefereni-.as aguas mais ou· me
nos àttingidas . pelos · raios .solàres quando .. outros --procuram, 
para·: desova.F; as aguas , sombreadas, i cobertas · de . vegetação. 
poucoro~t nada :insoladas; alg'umas · se desenvolvem, . de prefe
r enc:ia;· em · aguas inteiramen;te. límpidas, -pouco· cootamina
aas e relativall!ente:·pobres em materia organica; e outras, 8.() 
Gont.rario, .ma·is!: preferem - aguas ' ricas em substanc.ias ,: orga
n icas ·e -mais-·ou ·menos. 'contaminadas de algas e bacterias . O 
eonh~cimento prévi().·do:,.hahito· das · especies transmissoras 
e.ID!:qualquer:- regiãoi:de :paludismo, facilitar á .assim;. de modQ 
a.precia·\'el,· tor.nan.do.:.as .. sobretudo : mais economicas" -ec neiil!le; 
amplia:nde· ·a ·· e!ficacia, as; medidas,·.· antilarvicas, ou: seja:, 
quando se: pt:etenda· a: destruição ,·de· • focos pelas substancias: 
lacyicidas : ou -mesmo quando se :msé a remoção definitiva~ 
! ·ela!:'í>eiii.Ieiia l!ydrograpllia. sanitaria; ·de coUecçõ~:d~, fa-

C. D . ·- i8' 
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vo~:\yé~Í ~; 1,l?sttf~&;:' d~ss~s! .ntseetoá'~•<,{) <~ua .triài5dJIU)Pl'~' J'~. 
p:t:ahca· 'i! esses' mél~oàos·' é- e&nheeer :();: h~blt.ó.•: da: ~pe.cler r:E!\4 
{(~pee'ies'' trahsriiissôPás, 'afim, 'de· · exeeuta-r-; a ~m~dída: : sa~i:ta
r:a., d~;·.modo ·provijitoso,''e':Qãor;Jispersat:"·~Qs:.em:pro:vi
dfinci~s inuteHr. •;For·atte:ndeMo. ·a .eSBI'J!crtterur..que ll ·~:.$pu~ 
:r·, : P'itito•; ti in· •t!o's •nossos ;mala~iologos· :de·' melhor: .e~perierieía, 
r7msegui~ notsveis''r~~uitadõs n'o .. 'eombate á'.·mal~~.til,l. l!tll ' QÍ;· 
veHss regiõe:s- ·cr~ ~xad~·iFlumine~, de -alto·:indiae: . .ende
.ll1ic·ô; -<iuàndo fundamentou a· prophy·laxía quasi enlusív.a.
n"i~;.nté' ·e:m m~idás' anti.•la.l'Vtl.iias; Cumpre .insistir .ainda. nutr,l 
Juito' 'pónto, i ije.'· 'unJAA-t:ancia >maxi.ma; reJ.ativQ . ao·, h4hüçr.~ 
a(:qtiatiõo' "dós ;mosquitos· 'da:'•rilalat'ia;;. :As grandes collec,çõ~s 
ué'.'ngll'll,' os': l:ágos; ')ng6as;·~aritanas; etc~;·.g-eralm~mte ;-])0~·\)a.., 
~ós .dê· pehl:~&,·'sthlffareeem. perigp, no :que, respeita: á ep~~ 
.ràiólogia dês~a::doenca;•; ;pela~ . suasc·,~rgens ::!rr.eguiares · ~ 
eíl~ias ·· ó~ '· v~e.~cõei!, com 'depr:l8ito ' de .. agua' ·que. ~·, transfDr
niàm • em (f mos de: '11l osqaitos; ·PGi"que neU es ·não . exjstero. D~i:--· 
:res· ; .. · ~\ ·"Parte oontnJl,' ·porém, . 'dessas: grandes . ·collecções··· U
<l\l.jdas, ~ de tod9 ponto inoffensiva ·e ·dispeiJS&· qt:Ialquer pro
videncia. ·Nas· J'etiões 'de:malaria endezno,.epidemic.a os ·gran
~5- focos · de ':evo1:ü~ão· de· anophruine~s oSão constitu~dos. pel~s 
tre'j(ls; pelas:: margens ·de,r·riQS, · de ':tia.epos;:.::e · de pant.a.nos, 
pélas ".ce1~es de·,.iigua:que -pe~m.;-após as:;ehav.as,. nas 
PJ!IÍléS · 'h:iíXâS:' do~ 'sólo'; lJOl' :todas as ~·8gnas· pararlas; em;fim, 
oooe- ''Ii%o ·e-xistem·. J)eixes;~' ·:E' ''prinaípa.'lxqente: ·a. esses Jceos 
f11r'vai-ios::que ~ deve:;applicar .a·medj.da .pN)l)hylatiea;. P.ara 
J-emovel:.Os. ôü • .nelles destro ir · o· · · insecto pelas substancia$ 
ldr•áoiáas.· · ... ·: : . : ·;:., . 
- : Dev~IIlos >insistir ná••impo~tan.cia das medidas de ,peque
na • h:ydl'ographia. sanitada,.~.Não :sii.o raros os aspectos do 
flt•oblema nos quaes. a :peqUena·,byérogiáphia,. .nas ;suas qiver
~s_• modalidaàes':JJe :exeeucão ·constiLu.irá o. processo. de ·maior 
valià ·e.'i:Jastará·para impedir a diffusão 1íio<contagio da ma
ia;l'ia·.,iJ.Mém:{lei;que;.·a::pequena · hYdllograpruil, e .ainda.coutu.as 
meàidss antí,...tarvicas' poderão ser, limita.d.~i; aos .:ter:renos 
J•i'o.Dtnos :filos::donliéilios ··bum.ancs, õe àceôrdo eo:m . a .ext·eu
~:>'á:ã"'~axrma:-®&. vfíos :dos ·anophelineos.· o que ·impor-ta em 
f~c..ill<ta'de '-43oonomica; de · jrrzpor"tancia• · eon.sidera.vel. 

· · Nii.o :do!> podemos demorár' em '.maiores . e'Xl)lanaoões . dos 
'PfOCeSSDS.' rn\lltiplns da' 'destruição Ó()S : aDO);>heline<JS', nas • pha
~S de ovo.;. lar.\i'a. e nY'mp-ha.: Só. est&•. ponto· constituilia :the
>'Yia ·:Para: diverS;alV&oníerencia.s .•e· agora· pretendeJ.llos nada 
mais do que syntheti.Zar · -conceitos, que· devem fUndamentar 
~ 'luta. contra•·essa .doença·~ :::. . . , · · · . . . :, · · · ·. 

· O ·outro factor ':&I>idemialogico a ·.ser con'Sidel'a.do, .nas 
X•erlidas «je prophyla::tia;;:é .o ;individuo receptível •á infecção. 
,.elo ·bematozo.:tr-io ,(}e· Laveran. Não ~istem em,.relacão â · 
malaria :condi~ão.-, . -oo . immunidade tradú.zids pela .presença 
~to.s ' 'humo~as,. de· antiêorpcs especi:tie.os; e, pol' :isso rnasm<l, 
r.Jda ;:Nlf1ii'l.-iduo, se:ivo .~arissi~as exce~ões; -pMEirá ser in
te~dr>;::m~mo aq;uelles· attingidos antenormei1te, .em :epo
cas ~dtas: ou · recentes,. lima' ou. varias· ·vezes; : por' esse -pro
ttJzoarío :.- :O. -.que· 't'e·'V~t>ifica nessa ·1n!ec~; :,eomo · ·aonsequen
cia de ·.a.taqties::anteriores, é mna: · c~dioão::de maior- .ou ·m~
lilll" resistenv1 a, são· ·variantes ·'l'eacci&narias;: :QUe se. traduzem, 
ILOS· aOI.leFsos:: de : :tiecurrencia ·e. : nas .reeidivà.s, em s.ympt~s 
ó.lv:erses .des . .que; se ·observam' rios accessof!:,pri'lnal'ios d~ia
fec~es·· ihiciaes. ·Todo 1Bdividuo~ ·portanto;· nas zonas· de' .pa-· 
l.ud1::r.mo ~enãéJ:IliOO, . independente- das ,condicões á& :iàade;•:de 
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S('lW e·'de,.~a;: rewes~nta.i&Un "~(~~~ .• ep/4emjQ~gico e· po
derá ser infectada,, . .(:luª-es .. .as ;l]leçij(l~s , app~i~~ve.is a esse: .~0 
fact.or •epidemiolagica,, , ou, em .outros ,terqlos, -CQ.ti,lo re~izar 
à•·: def.asa do :individuo .. ou . :e.ollec.tiva, . guarido persist~m . os 
outros factores de doença?. E'·: int.uiti:vp .®e _a , providen~ia. ~hi 
.na~-s' • indicada · •será : subtrahir. o Jn<.l.i;vi<Ju.o ás picadas i."Q.fec
tantes ·-dos· anopheiineos, . o· ({Ue poderá. :s.er .conseguido, até 
~rtô• ponto; • ou :peta protecção -'i-ndividual ou- pela protecção 
ro1leetiva · contra· os mosquitos;· & . pl'imiera de execução ex
tremamente difficil," inaproveitavel• ·mesmo . na defesa de 

. indiv-idiloe incultos, ·e a · segunda efofectivada pela defesa me
{':1ftlicà': das habitações: processo •-já ' ~ferido anteriormente. 
ilfa8(em··· verdade; d~vem'9s ·reconbéeer ··qu'e a · defesa indivi-
1ü'i!1' 'ótbcollectivà, contrà o · ata:q\le de mosqUitos . infectantes, 
offereé'c; sempre;··grandes difficuldades praticas' e não eons
titue. _proeesso de maiqr valia na prevenção -contra ·a ·malaria. 
Haveriá·- -ahi' qú,e·' aproveitar; princjp;llniente, ·a aeção pre
venth"a da qüinina e 'p9r' ella -iinmuni~ar o individuo ·contra 
ti' ·irifecÇãó' ·pelo· hema:toio'ariô. -~ qu'iriinizaçãó' preventiva jã 
pióJ)llylaticas·''e: éozígtítue :·mé·smó·_·á medida quasi- exeiusiva, 
p1·ophylíié'iícâs e' ·constitue' ·mesmo a medida quasi exclusiva, 
t~iji __ àlj,rins·')í!li~~~. ·m(luta éon:t~a a n1~l~r~a ; v':rificada, po
xe.m; a p_oss1b1hdade 'de effect1var-se a mfecçao, permane
céi:iil'o sHe'jl,eiosà~ · 'nos i'ndivi.duos em uso continuado da qui
u~~~a, .. e .à~t~did~ )~rip,:CiJ?almei.nte as grandes . diffículdades 
ct.a'· execuça.O desse metbodo, quando se trata da defesa colle
cbv:Ccontra ·a ~mafada;··a'·quiiiinizaçã·o ~preventiva vae dia a 
d1a Perdendo credito e sendo .substituida J)or outras provi
~~~~as, ~ !t#ii' Jnçep-~@~Jri- d~ . v<?11~a~.e· indiVidual __ e da disci
plu;ur/.' nem · sempre ex1stent·e, de vastas populacoes ruraes . 
..... :l!:ritretanto/ em casos especia'es, quàrido se trate de im-
p~(hr Il1~~i~~~~~?es CI1níeas çtessa dôeriÇa 8!fl numero limj
taúo 'fie mdivJduos, quando se pretenda realizar a -prevencao 
!lontra ,;a inaüina:' dúrimte permanência transitoria em zonas 
4~, ~n(ie~~il)., _ Jl~l?_s,es ~~S«;l_S _I) ~so P.ermànente do _·alcaloid~. i?J-: 
pedmdo a ·probferacao act1va · do hematozoar1o, consbtmra 
proviàénéia Cie'1và.li'â inccintestavel. Será assim i>ara a defesa 
dé' ~'é'óiiímissões"'arnbiiliü1tes ··nâs· 'zona·~ de paludismo e f-am
íierri par~ a protéccaó individual de quem se encontra, por 
j)razo .limitado, suj-eÍto ã infecção, devendo, porém,. ser pro
~.?i:ui~p,i):'~~ <Já'. ~.~~~B-a! ~~r?rit~ 'iil8iJ..~ : tempo, após a re-
IJM!dl.!-. :·dos· .fóco~ da ,doença. · · 
.< :vamos ·agoi-'a"''gys'téiiiatizar, ein formulas abreviadas. os 

grihídC:s proces~os dé;~ l>reveíic'ão contra a malaria. assigua
ra.n~b. p; }#íi:Hnta~~~a :_wa~.JÂ~ Aé 'üm dell~s. ~-do es~uÍ'go_ do
rr~.l~~~IariO; prm~pªJ·~~p,t;~1.· _relmita~te çle :noçoes epldemiOlo-
g:cas aà-quiridás ·nó ".orasi : · · . 

· · ~ A ·~: ':rrâtamén't'o ' iiit'iim'sivo~ até a cur~ parasitaria, dos 
caso{ a'gtid'so da 'doenca·, àfiiri'' de' imped)r 'ós infectados se 
crarisrormé'm, ·e·m gainetophoros. '· · · · 

"':'J:f' .:.::_ Tratameruo .: permanente dos ga:inetopbÓr'OE, COm 

appJ}c~t;.ão , d~AR~~s.·fo~i~ ~'~~a!' . do ~lca\6i~e esl>ecifieo n(}s 
ü®essos· de recrildescencia ··ou de recurrenc1a, afim de des
truir . maior 'numer(( (fé plídi'sitO's é . evitai' o augmento dos 
g~rrie'toc.1t'iis' - nós ili~ecta<:tôs. ! · ... ' · ·' · · · ., · · · 
-:· .':c•::.:_· -~K'róveitâmíinffi · ' ctà' . ac .. ão· ai-a:sl.ticida da .. las-. -- . ,... .. , . ,P .... _ .. .. --- •... . . C. .. p .. . . . . p 
~o9p.i_:ç.~~~" , s~~r.e·.:a:s . f9!'JP.AA . ~.~Xl:l~~~-~. d~. ,~a~quer d~s esp~
c:es· d<di.ematozoa11o, afim · d'e ehmma1"· a! fontes de 1nfec~o 
ll_. ,ó_ s -·~·n_~Ph.~!in_ .. e,o~; ' ~- · '· · · · · · · · · · - · 

- .. ·: :-:· 
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D ~ 'lso1am·ento • dbslg&metopbOros ,. em·: hal;litaoões-· ri gol'>: 
· rosame!lte prótegiida.S'• ctl)itra ."os ·- mosquitos·.:,:,,.,' ' -.: : i : .·:.: .'n'•; '· 

. :E ---' "lJrotecçilo: ·meea•riica ·. dos:,_-, domi~ilio&>hu~a~ô'L.~ 
expurgos' :period'ic·os• :dos=·_mesrilOs, :afim: ;de i i mpedir : Qt.W :.se. 
ti·ansfo·rmem·:em,:fócos ·de : malaríà.' ... : ···· :. ·•·· . · · . . '·.:;; -.. ·: ~ .... 
· ·,···:Esse · próeessà ul tii:p.ó ··deverá ·: ser.: approva9-o . :em quiles-. 

quer colidH;ões ' do· problema sanitario::·e. 'constlt':urá : s~m.p~.e, 
medida · de :mais faCi:!J:exeC't:J.çáO::'e de• reSUlt8!ÍQS. , I~8,diatOS.•: . 
Por eU e. :será possível · restringir · r.apidamente , a : .. diffusão , :d() . 
contagio· i e: impedir.·os.surtcs : ep-idemic.os -de : mala~ja., , · , .:: . · 
. · O.s--: ·éXpurgos do.míciJi-ario.sr;.deverã(1 ser.. p~at~_cad~, . :S~J;ll-:-. . 
;>re . que-: possiv.el,, .com·· todo. i9 .rigor.- -d~ teebnica·, afizn.. da, ,qe,~ 
tl'uir .,a; totalidade ae1 , anophelin~os .no , int~rio~ , @s , çiom~cilips: 
h~1manos; mas, qq.ar:tdo .o. expurgo ,_rigqroso -~~o,.sej_a.j:>oss~v:el,. 
a simples íuxn,iga_cã.o d~s ·:casa~; , :Pelos,: :vap()r.~s. , , de enxof,re,. 
s~rá .. acon!lelpa;vE:l, .. . . : , :·•·;.; :: r;.: .: :;, ·: . _ . ,, ; , : - ~-- . :;· .,, :· • 
. ·.Cumpre llSSignalar,,qu.e,: no ponto1 .de , :vista .. epidemlologi
ro,_ ~ .expre,ssãp_:_<;lo_miçí_liq , a~)r~i:lge : ·-nãg.: só)), ,~pfigq d() J~~f~i:: 
d:llo,. senão . t;1mb!l~'- m~tr_as dep~nfl.~N.Ü~~::,%i rn~s.!Po, ·, ta~, .o~. 
cetabulo~ •. gall_i~~~.rqs,. ,~:Jo~h~!ra.sw~tq.~.,: : PM~: pps~~m ,.P~,rl?la7; 
necer · anophehll_eqs_. que;-se haJ~!Xl~ ~ m~ecla!lo :nq J;l;«;rçnell.l··rí: ,, , :•, 

~ - Comba~e:: B:Qi..ffi!Jsq~~-to , ~s phas.e~ _de -o:v.o,.Iar:y~· 91.1: 
nympha, .. pelas!' ro~dida,s . a,n~H?-rwar~as, .. P,ela; ,p,~_QJl~z:i~ .~ g:rap4~ 
hy_drograpP,ia· .!!aJlitax:ia& . . ,,A$ .. u~W#.«;\~s _ _,ant~l.à.r,V;ariã$. ªe;rão 
t:obr.etudo orientadas pelo conhecimento.. dos .hab.1.tos. das es-. 
peéies · ,trans'misso'ra~ ·.e .. P'~«~-~-~0·, ·s.et)unitá(i'as,::a·9~·:. ter~enos' 
proximos -das-;habitaçõe.s;: -de . aceOraó. com.'a .extensão ·maiim'a 
do. 'vôo ,qos': írios,q~i~9~~·Ji ;,·; ~··.· .. :·:; •. . ~· ;· r .~: '~· .. ~ , " ,;: ,, .:··:·.:- ',:_'; ·, 
. ·· ~ -..:, Quinii!,~.IW~o pr~V,~J,J.~iva! em .. ç~qs. ;~speqi~es, . (}U,~.,; 
do. a prot_e~o - sej~ in,~:v~çlu~. o~ ·,aP.PJ!-Cad;i, .~ , f:q,llecti'vi~~ 
li 111itapas, ,~m p~I'IJ1~~~n.ci~ .-@n$it~r(~ --~ ~Q~~s .. de P~l:,ldi~
mo. _A . pr.ophyl~i.a ,~9!l~tiy.a .per!!-. ,g~~~a> ,ç.om __ o·Jim_. de .. ifll.-;-, 
n~muzi).r , . o~ , int!,W~ciY,o:S; é"~~ep~h;~ is .. n~o : .~.~ ~~onsel~a:v~l~ , ,e~ 
'1sta. das . gr,a~:~des, ; dlfíiÇ;U,lâ~~-~~·· ,d.e: sua ,li:Pl/ll~~9.Ç-.o, ~ da· deJi::-, 
ctenc~ , de s~us , 1~es11Haqos ~ .•. ;r , .• ·: . . , ., ,. ,, , .·. ·. · .. ·c:· ,, ., : . ...... , : 

. : Ets. ,,em rap1do. summarJo, .,as . med1das . funàamentae~. d!l. 
C'ombatc á ' .malaria . . Vamos·;;agóra;;·parâ éoriéhiir.' referir .al.:.' 
glimas' das : pri,ri~ip:ies.' ~a~p,a-qhas -~Íl.t'ipatii~~cas. · ... rêaliza.dàs' 
no Brsil, no .lnluilo de a5signa.lar .. a ef!icàc1a dos methodos 
nellas ~util.iz~d,o,s' . ... ::·· ·. ,, .: ::· ·. , .,. : ';·_ , ;-: ·. ~ · : .. . ', ,, ~ .· ' .. . :. 
_ A prime~ra,' .. çáfupà.'nlia . coritrii"a ·.·malària hó Brasil ." ,fói 
lnstitu:r.in ··pela' ·coini)ânli1á 'b'ócàs · de) Saritó's, em Jtatínga; · riã~ 
margens.do rio Itapanhaum, e.pcir .n9s .·{iirigida. Ahi :tiyémos 
oj)por.tunidade de . aproveit.a~ ·rio'.' coriibáté' .· a.- . :essa âo'enca, 
prin~ipios::scíe,ntifii)os· segUros; orient:ando .as. : orovide'nciàs 
\o3.1Útad â's .pelo céonhecimetii.o e':x.ac"tó: .'dos i !'ac.tôr.e$' . epidemiô~ 
iogicós, por nó$ . cui(Üidosaiiuinte ·. rec'onhecitió~ • . .E'' de ''inte:.: 
resse assi-gnalar ha;yer sido, ~ssá. campillilia, ·. ém .;Hio5, qué 
real.izá:mos :ás ... o.~.~·e&.a!i~~ · ~~!dé~~plogic~s ·.e·· os· tr~b.~~os ~'!.-:
r.eJ·!me!l.taes miCJaes, relativos ,ás .r:elacoe.:. elit~e ,:os d,orp,tCl:-. 
li os h~ITl&~~ . ~ - •4?- Jpon_lél,~ÍQ . ~: n)_alâr~a; . ~.e.iidq. ~ entã'o }()rwula
r)a a dQutJ;ma ~~milam.ental, antes- . re.ferl.d~.- - .... . - ~-. _.:., · .. 
. De . iriicio ut'iliiamôs, .em Ttatinga, . o :metliodo ·da ·quiruni~ 
~acãq . P~~}'~tivA. n.1~~,:j>'e;J;h - ~~p.r~~-~ .. v~rif1~·a_irios 4.s: ,f}1ffl,cRi~ 
dades ne sua apphcaoao, qua_?to ll,m~~ ... ;á : p,r:ec~pf!q!J;~e ;<!~ 
$.eus . resultados, ; :'o;Olt~do -entao.: aemorada . attençao para · as 
r;ondicõcs do ~c6ntaifo·: e atHt'linõ:o . coin ·a tml)o.i-taneia ~máXima 
~os; mosqi.UtQs :âomtcili#~ô~-=; .II\~Üt~}~os; . as's1m'.odentacló; .. o 
expurgo· sysferiiaticô; a é'. 'óifó' 'i!in -ói t:o âiãs; .: doi)1'afri!-.c;:9es: 
que se:-viam de resídencia aos opez:arios e por 'ésse· proceS-so 
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.con~ímos .. resuUados verdadeiramente . sul,'prehendentes, 
tradüzidos ··na. baixa immedjata : e i rapi,i:l.o. desap'parecii::i:iento 
t;OS , cáso3 _de.: pri~eira .. :infecção. ·,:tm .verdad'e, a·: execução do 
Dl'Ocesso : .não, :of:ferecia,· .no çaso, · maiores. difficuldades, por
quanto os :operario.s, em :numero .approxirnado de 3.000, acha
vam-se distribuídOS· em dOi~ ,granâe~, grjipos e habitavam" 
barracões agglomerados, o que tornava possível a applí
cação simult.ap.ea ·do expurgo em toctos · os bar.raeões de cada 
um do<; ·grupos.. Realizamos, .. previamente, a defesa meca
·nica, por meic, de telas metalicas nas janellas . e de tambo
res; nas entra-das de todos. os barracões, o. que não. impedi!l., 
entretanto, .que verificassemos .. a. presença .. cQnstante, no in
ter.ior. deli~s; . de anofelinos; mas, pelos expurgos seman.aes, 
:destrui amos. os mCI~quitos, aca~so . ínfectndos e assim . impe
d1amos :que nelle-3 se completasse o cycto exogeno do hem:,l-
tozoario. , .. .. : .. . .. . _ , . 

Quando iniciamo>-· .essa campanha, o. numero <liario . cl~ 
casos .. de paludismo, que ·baixavam ao.s hospi~es, oscilava 
.entre· 80 a 100, aht comprehendidos os.cas.os de primeira in
fecção e as •recidi:var.. Ora, um mez deCorrido após havermos 
iniciado o expurgo domiciliaria, os ·casos de infecção . aguda 

· ha;viam cabido á cifra mini ma e tres rnezes depois as pri
meira:s infecções ht.viam desapparecidn po·r çompleto, só so 
--observando casos de .recahida; estes muito. raros porque rea:
.Hzàvamos o tratamento especifico de. todos os. indivíduos re
~onhecidamente infectados . 

. . ·Nes.sa campanha, effeet.ivada. no . tr.aucurso de cinco 
.mezes, ·adquirimos a convicção seg-11ra d!!- .alta valia ,do P.x
·purgo d0mioiliario prejudica: na lucta contra a ma teria, e de 
tão salientes resultados, traduzidos em curva epidemica, im
·pressionànte, · hávería . que retirar -. êonclusões ·cte· generali
dade, aprovoitave1s ; a . .no.vas dir.ectrizes . da prophylaxia dessa 
-doença .•. :Aliás, o trabalho . de O~aldo; Cruz, publicado no 
-livro• de Ronald Ross - ·"P.revention:· of - ,Malarian, 19i0. --
-assignala, .. pela primeira vez, ; o :conceito· epidemiologico re-
:sultanta.da . observa~_,ãc ·brasileira e refere ·o methbdo do ex
purgo domiciliaria como. dos ma.is efficazes, não; raro. o unico 
-exequiv,el',· na: lucta contra. o paludismo.: . . : . 

: Outra .. campanha sanita.ria.-.. a . ser referida, .embora d2 
modo abreviado, é a que· foi realizada nos . vales dos rios Xo
·rém;-e . Mantiqueira, nos trabalhos de ·abastecimento d'agl:n 
,do Rio de Janeiro . fi methodo .agora :preferido foi a quini
-nizaÇ-ão. preventiv,!; applicada através -difficuldades .fqrmi
daveis, ··devidas á~rebeldia de· um operariado· pouco discipli
-nado -'·e nada confiante ·na efficiencia· da medida sanitaria. 
-Apesa.r· disso. e g!ar,!lS á".tenacidade~ dos Drs ,. Arthur. Neiva 
e Gomes de FaJ:ia, foi evilad·a .a . hecato.mbe de vidas que · rc

.-sultar~a fatalil1ente .. do;:alto .índice · end~Jl,l:ico ;daquellas: re
giô~s .e ãa grande agglomer:ação .qe . í,ndiyidJ.l.OS,: .tendo sido 
possivel lev~r a termo· aquellas obras. com numerO·:de obitos 

.. pouco elevado :e · · ba~tíJ.nte. : ,r.e~.lar:idade nos trabalhos. De
, ver-se-á, entretanto, . reconhecer . que .. os resultados do rne-
thodo foram muitrJs deficientes, no que respeit a á - curva 
-epi~emiea, ; tendo mais val~~o; á;:defesa. . da ·v.i.da dos operarias 
a ·.assü;tencia. -medica . zelosa :'e·: ·pérwan~nte dos ,.technico~ . de 

.M~nguinhos, ' qu~ : pu4era~ coQtrariar, p~l-o : tratamento es
_pf.cifico : oppor tnD.I); .~s malef.ic-ios da doença. Foi nessa cam
i)anha qÚe·· o· Dr·. Arl~).Ir Ne~va :yerificou em grande :numero 

·.de :·casos, o apparecimento de . manifestações. agudas da m~
·laria. ·ql1ando,-.f-óra dcls. fqcos, era interrompido o uso, da. ql}i
..nina .. Aquelle peso_uizador/, int~r:pretara o _f:.cto admitpnJj.o 
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a. exi~en(:"ííl" ;·de · ra~â.S· · ·do• h~itozóario ·'resistentes: ' á' :qtiini.:. 
na; núis; ai ·interpr<:tacãó! tioje ' rtlài~ ! ·aaceita.: 'é ! diwrsa>e. riellá 
a· quhlii.iâ'/ nãt>. _dest'ruincJól·os . parasitas,:-impediria' a sua-. pro.: 
h f eraçâb. intênsil ' ·na . oi'ganisinb~ aSSim • ~ont-rariando-" -a··. sua. 
a'cÇão jjathogenica'," que se · tradnzii'ia ·em-·manifestações' agu• 
a as da \:foeiiça qú'itndo. itit:êrrompido · •o uso · dó: alcaloide ~s.:.. 
pacifico. '_,-~ ··· ') o: ~;rr: -· · ·· .,. .. ,:_:-. · .,·, .,;· .. . · 

A tereeira ·eatnplrtlhá digna .--de· ·nota, foi por nós real-i~ 
zada ·no valle do. Rio · das . Vel·bas, · em trabalho :de . ·construccão 
da Central do ·-Brasi-h Ahi utii'ízarnos -processos 'diversos, con
forme à.s - oondiçõ~ em·· que se eneontravam·,Of. :trabalhado
res, e ora applieamG:: -o·, expurgo ·domiciliario, sempre · com 
reQultados fa.vora.veis, ora ll ' pequena bydrograpbia sanità.ria 
ora medidas anlilan'arias. ·Por out-ro lado, realizamos ... , uma 
a:::sistencia medicamentosa ]ntensa e permanente· -a todos . o.s 
infectados, sendo decerto esla providencia a que mais · con'-
tribuiu--para:·.o · 'ex:ito íinal'da campanhll'. = · . , · · · · 

Em Santa: Cruz, ·subm'bio do· Rio·:de Janeíro; :foi tnmbem 
combat-ida--· a ··ma-laria, -.com: 'resultados dos . roaís : propícios, 
diremos . mesm-o : -completos;• ·na: . -admiilistra·ção- sanita-ria~ ·· -do 
Professor Ctementino ·Fraga; ·:<tii'igidos· os : trabalhos de sa
-neamento pelo Dr. Lafayette:-de Freitas; que .soUbe orientar 
essa campanha' da accordo C()Iti · ó melhor cri te rio •teebnico. 
AhJ se · effectivarani1 ··a · um· tempo, •:t-odos'· OrS -·methodos ·pro
pbylaíioos,· · desdt~. -a:· ·gran~e bydrograpbia ': sanitaria ·-até ·-as 
medidas antilarvarias, tendo sido ·ainda· · appliéaào; '· · em ·:a-1-
g'ümas z~nas,· o expurgo': domieitiarfo; At!tes· ;de-• ·iniciadas as 
m·edidas:'sanitarias·,:;-a r.ma:laría apresentava· eri:r Santa. · Cruz, 
alto indice endem'í"é~;- .som· surtos: 'êpidemicos· : ; anntiaes·: · ~ de 
grandes "iniansidAà~s .· ' · Entreta'nto; em . ép-ocas • passadas, 
quand.o · ailida oi· principaes factores · epidemiologicos• , de-:;sa 
·doença ·eram . ignorádos;·- e ' ·n:~m · cbnnetida. a -éti"ologia. ·'·- da 
mataria; .. os· •j esuít:ls' haviam·' consegUido· sanear:' aquella:. :re
gião e torna:l-a ; productiva; só or'il!ntados :Poi': ·conceitos· em
píricos e peta'S' 'rel-atões'·evidentes entr~ o, contagio. da mala-· 
ria 'e! os· pailtano·s. ·A:bandonadas ·e · inutilizadas ·,as·-obras :dA 
saneamenW: instituídas:· pelos jesuítas, ·santa·: Ci;uZ-1.vóltou: ··'a 
ser um grande .foco de•·rnalaria,· e• lá. eram amüquilladas nu
meros·as· êxistericiac:;• !humanas,.: lá ' se tornara · impos'sivel a 
expfora'ção1agr-íe"dl:r,·t:ão:f-JotÍescen'te no passado;-:: : , ._,.!,i: , .. 

· ·Os trabalhoS" !<f~ : 'gT&nde ~ hydrographia . sanit.à.rià' visaram 
sobretudo· os' <tq:is' pr'ineipios · collé~tores das ··agUas daquella 
regiãQ_ ...;.:..l·o' i'iôl'(lüand1l ·e' 'o canalido::Itá ~ que forãm :.·'i'e~ 
ctifiéa<los~ · :l4a.Tgadô!l e ·aprofUndados~· sendo ainda; regufari
zad~s· as suas 0bót'das, de··modó . a evitar, nas ·maiores enenen·
te.S,- o 6-Stá'pamcntti de•agtias: e· a.:inundaeão dos tel'rénos· mar
tz:inaes·; ·Mas;" essas >obtás' foram ·'completadas . i:)ela · drenagem 
de todos:: os· terr·~ne)s ' a:tagadicos, afim::(ie- ·impedir : a •:pefr!Ul'"
nencia· !le' ·'agtiàs' :e'sfágnâdas, ·'fQ"Cosn• •lnil>phelinós : e tambexn 
·cons·eg'tl~r · d''dis!3eeâit.:ento 'dO" ·soHL· ''Por: outro· :_ ·tado, · 'pt'atf .. 
cavam-se 'l:itií'' là"l'ga escala meti Idas ' antilarvariás · e· realiza
va-se o tratamento íntensfvo·' d'os''éasos ag\)dos e: ehronieos da 
doeiica:: .,.:. · · ·:·•. . .~, ,. ' · · ·.· .' {···· . · · ·. : · : ; ·. · 

· · · Ess"à "campirill\a : · prophylatica: · 'âssiiri ·realiza'da· tãó' · · pl"'
limo·•otf'dêntro · .;D:ésíno' '.aa'·capitlíh:io., Paiz;•'teve•: a:·mais· alta 
significaeãc>r:·cjvil'izàdóra ., •e• · íCo'nstiluii:i ·: 'dEm1otistracãcr · '''í..ITe:
cusavel·de como-'é'!possxvel ·evitar a' 'malarl'á:, t 'àriipliàr• ifca!.. 
l"Jáéfdai:lé· · pfóõuõ1Jv':l! · d<f ·t'i'ábiiU!({ Mmaho, . · mesmô ' n'as · re~ 
giões de'· m~i!:; elévádo·· 'inãic'e· eridemo~pidemiéo . ·santa· Cruz 
tf>rn~u-se· • mu ;to ~"• flf>!l'i"e~ri~.: álifnrí!i -''in' e i~ · âljen:~.~ : rlepms·: : d'e 
iniciados os ·trabaihos r. dé=· 'próphy\axtá ··di · mata1"üi; · i.\ ma -re--
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g~ cdas· '.mais·_ :sa~úbres~ l:)a'V.endo'. d~sapp_arecido, : quasi . ., pQt
. eumph:ito;"i!. malarJil:·:sob: o : aspecto de, endemia! e· .não. sei\<lO 
.m1ns·.~er1mados·,os -grandes surtos .ej:üdemicos. annua~, 1 • , : 

E' de,.grande, iuteresS:e assignalar ainda,. como. alta .evi~ 
denc1a: ci,a .emcacia,, do expurgo. domiciliado, . a . campanha 
r~a:Jtzada ,em .Tambabú,~no .v.alle do. Rio .JagQary,, pelo Dr. l!:L 
J. Gava1canti de All.Juquerque, hygienista de rara capaciclade 
tecbnica. Em região,:do : alto índice .. endemico,..só .pelo ex
pui'go ·. rigoroso ,ias hahitacões, . (oi ~dominado o. surto epl
demico. da malaria e d.~pressa reduz1do o indice endemico. 

::Ha .mister,. antes de concluir, ret'erir.;.uma uutra· modali
.dado--de ,luta .contra a,malaria, a que .denominaremos ~pr~~ 
:phyla:xla: defensiv':l.:·, cabendo á outra modalidade, aprovei-:
·lilida··na~ campanhas :r:ef.eridas, -a denominaçãQ. de "pr:opby~ 
l~xia.: aggressiva",.· que está .roais vezes . applicada no uom-
bate :a·,essa doenca. .. · ... · ,, ,,.,. , ... , .. · ,, . . . 
-· ,; :· .. ~a prophylax.ía. . ~ggressiva h a que <:o~ater: : ra.Ptqr~:; 
epidemiologicos preex1sten.les; ._quancio :na. prophytaxia. ,,. ~~
t:ensiva o objectivo pr.imQrdial. se.rá :e:vitar. a . .sua' 1ntrôd~iéêão 
ou, a•:Sua. permanenl!ia .em 1r:egiões .. liv1·es, de malarfu .. Foi 
essa . a.. niodalidatie do metlwdo :;cicuLifico . a(Jvhmidà, · c·om 
todo. acertl> .. a ·-raro. exito, pelo Dr . ~-lliel Vargas, na Serra do 
Cuba tão, em t,r,a.baJlw!' ·da.:. Ço~paribia Ligllt and Power:: ~t.
pedia, ;o~.esiqr>çado· h~lgienista a/ entrada de im,pahidados ,cnro:... 
nicos nos. traball10s da empresa,. e, quando". súrgh.i. '. tlÍ:i:i cas(l 
de-.:infeççiiQ.. entre: os. tr.a.ba)h~dores, . era. ~ne . ;rigór.aàiu'nerüe 
isola:do I e .~rataç\o: .até .a cura parasitari1l - .da .. doei:ic~ •. Além 
d-issp,~ , Joram . pr;~J.iç:adas. medidas a.nticulíc.idlanas, ,de,,grah-· 
d~ &· .• de,.peqUeJl!l..rbYdrOgraphia sanilaria, de destruição. dos 
focos larvarios; é ainda a proteccão mecanica. dos_ doinicilios, 
.Desse n29d~, .~vH!lndo a .. {l~z:lllll.n~ncm na regUlp de do~s dos 
1'a,ctores , ~pid.ell1~ologjqo,s, Q ·port"'d_or .. de germes. e o ,)le~~ 
toP:hago ,transmi,sso.r, .. o Dr .. Abel.Vargus , pondé 1mp,ed1r. que 
a mataria se ~e'senvólvcsse· 'nuipa . reg~ão 1imitada1 ~irc).lp;~~ 
dada. de focos mLenso.;; tlc .. rnalarra.., Serm este metliodo,. o da 
prophy laxia; d eJen~i dá,. :.·o )ae:<J.l na .111.rita .. , contra:, . a jna!~ria.; 
mas,. em .. nosso p_a1.z, ,como .. em. todas as zonn.:; trop1caes ·.ou 
intertrcipicaes,:\~ ·so.ht;etudo ·a prophylaxia nggressiva .. qut 
mais .vezes.Jerá 1;fe ser' e,Xecu(J~a .. •. ' . .

1
'; •• :·., ;~ , • .'. 1 

Queremos, , como .. conclusao. desta conferencu~. ·;expel;}der 
conc~ito. individual'" sobre as possibilidades mai~>res do. 'n:ietho...: 
dO;. :;cie:iltifico" .ilo ' combati) á mal!,l.da, sém \:!uViàa".a· ;ende
mià rurál qrie 'mais diminu~ 'a éapar,idade producthra.- . dá 
nossa." gente do~dampcis .· e mhs '· "difficuua: . a . organização 
a#.~~.iã do .t.>aiz ::' Jt.:ú~o# npmeràsos .. '6s pr ó-<:essos ·:prdph'Y.b.:;;. 
tlcos dessa doença, regulada a sua prefeNmCia pelos· ractores 
regiónaes, o '"grnnd·e proceSsi,;"riqúene rle al)plicacão 'semp;:é 
poss~v_e! e. de r~su.~tild«)s . se.mnrç .. s~gurç_S.cé <! .q~te ~sa çi' "foeô 
dom1c1han·o dessa: doenca'; ."Tanto ' vale·· · ass1gna~à:!'· ·que _ a 
coristruccão das· Cl;lSas em prhriélro loJiar; dF rhódo ·a,:tortla1'...:as 
ambiente pOUCO. propÍCiO" aos mosquitos:: é/ ·nttiàa a prof~OóÕO 
in'ecanícá. da's':resi'dencias 1 humanas .. e o· • expurgo· · · dóm~ 
él:1'iarra· )'íer,Io~i~~·., ·c(ú,~~ittie',!ll}a~ · n:edidas · ~óbel'tl.nas na lu~ 
contril'' a· ma·lâr1a'; · A soluçao ma::nma · dt· S'l'Dnãe problema 
sànitario, ··a 'riroviMncia·' "qu~· ''ii.ão 'f.íilha ;e·' q\te' • :pO'derâ. · ' ~·er 
exeí:::utar\a· -"êril quaTI'}ner Cà'Sc' 'ron~ré'tCL ~ 1éi:it\~' ·o (mi.n:t:n1o ::dê 
âe$p~5á.s·: é; o' combàt e ~l(j! mosqoít:ó' 'infélanfe no ' ijj]f;erj()r~ :tlos 
domicilios. . ... , 
: · : ;~ · .. <: :·: , 0 1ANTE-PRO.fECT0 ' ' .•···; ,,·: .r 

• I~ ;..' •,:: f':~ t. • I • •. :··' , .. I i ,·- i I ': ... ·: 1 ·, ;~ ·' , ~ '! ~:- '1 • i • : -~: 

;- ·creada· a· Commi~são :Fundadora •áo NuclE:o Colonial "São 
·Bént-o'', a u :de rio-vembrQ:·d-e'!t932, .. ~elo •aetua~ ministr:o·:do 
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'TI~brdlló,:; lndustrla, 'e Crtmmereio,! Dr ... Joaquim: r Pedro 'Sat
·gado· }'illno; ·num .tat·go ''gesto· de. benemerencia .. e .patriotismo, 
{.lecuhar';aos .·ad,nimstraaores .que; com acerto,. ss. i.la.ncam ·a 

--emprenendimentos de um; ~alot> ínconcusso, comD .este que 
·vra stJ: 1'~a1Iza, ··roer sob o ponto de · vist.a; ·social, quei" eco
lwlnll)U,· cqubS:..runr o honroso e_ncargo ·dos trabatho.s .. de sa,.. 
neamento-~ ~ . . ·; ·· .· .. . ~ · . .- . : , ,. 
· ·. llU<Iladas. as .. actívidades da :Commisaão, sob os auspícios 
do 1\Hnisterio do : !rmbalho, eonsti tuindo B;. pal"te ·:ct·e · ·hyg~eni
l&:cao· ·das t.::ll"l'RS •ponto capital do palriotico llNJ<;Lamma.·de 
colonízação e povoamento, que ·está affeeto. a :esse Oeparta
menio·d8!'1Uníiio,•r.esolvemos nos congregar·•e, ·em ·estreita 
collatJOracão, enc·arat· .o problema do saneamento ' da futura 
Cúlonia, organizando,:· ·para •·tal fim1• projectos· e orçamentos 
baeE>adoll em:.observações e dados .precisos, "ao mesmo• tempo 
que fossemos realizando obras julgadas ·indispensaveis, ·e 
que 'independessem ·de outros ..faci.Ol·es ·~ além daquelles 
forneefdos 'P610o5 estudos · preliminares. · 

:Na ; falta de· · quaesquer instruc~õés a· respeito, ditadas 
p·ela orientação da ·Commissãoí··ou emanadas do Depar-tamen
to tec-hniêo respectivo, creamo5 ·a Secr;lió de · Saneamento, 
J1vidida em dois ·serviços: .;_. um~ chamado· Serviço Sanita,
ri.c,. e· outro SeMJi~o de · Obrcu·-Hvd-rauli~as; mas que agissem 
ton:i ;perleiti tiommunhíie> de vistas· 'e· subordinadas á: mesm? 
'-t:inalida(IE~; ;, ,,_ · .· · · .,. · · ·· · ' 

·i\' Fazêliija .. São'· BentO", • tra\:Hcíonal pelos factos·· que ··a 
Ugain ao· nosso passado historico, como rezam ·os· documentos 
t> a;s -Ieildas· existentes, tem sido, durante"·ll; sua· vida, ·um· local 
vara' 'o'nde ·convergiram :·s.empre ' as attenéões; procurando 
t\uidar' 'da saude· do' homem·; . : . ' . . . • . . . .. . . 

. A,Ssim nos ' ê~~~.essamos, .: b~sea~os n~s s~rvíc()s, ·embora 
Mldlmentares, mas· mteressante.s e mtelhgenieg, que os seus 
anL1~os proj:rríetnrios, o~ .íestiit'as,- levaram a1 '~ffeíto durante 
àlgumas d·eienas de. annos ~ ' ' . ·· ·' · ·· · · · ··· 
. ·. I>resós á t~rra pel:i' e:xuberancia, que· a me~ma ostenta
va, os· jesuitas '·' rE:solvP.rnm , ap'r'oveital' ·o maximo ·da ·area 
parn os .·serviçr;s ·agricolas abridlm "ca.naes '.desvíando e> r~
ctificando. cursos de ·peq'ueno.a 'rios, . construiri.tin. :'obras . de 
.. Jve~~;ia, bo)e e~ .ruina~~ i>~~· S9:Íie~i ':~ mélborar, na me
d 1da .. do pos:::JVel, as cond1ções · de salubndade ·da terra. 
· 'Milítos .annos são decorridos desaa tm·efa:·ein que os je

·suila,s. :deram .uma demonstracão ·positiva 'de que as terras 
i! a. ~~áieruia "São. Brmto ·:. são'· prop:ciás, A'. 'lavóura; · 'mas ex i:s-=am :pâra o ·.seu aprove'itamento ·um·· 'perfeitO trabalho· sa
riti.al"~é>, ca!Jaz' de transformar um ari,}bJénte.,i~Úasf 'inbap~tà
vel nu~ .v?-sto campo ,de' pr.oduqÇão e 'de. reaes co~quistas 
economxcas.. , .. . .. , .... , .. . . . . .. 

· O, tempo ,v_em, agora; 'c.om,~s n~vas .. dem.gnstr~cõcs scien:. 
~11ic~, dar ao. Exmo • .. Sr. Mínístro do Trabalho o eMej o r.! e 
sanea,r-. :tão Ímp,qrtante-!faixa da :B~ti~dá., Fluminense que, 
ct:stnpdo ·a.lgQIJ.S, minutos da Capital da Rcpulílica; é cortada 
!ir..s melhores~ ·estradas. :de rodagem, e feJ;rea, :mas: onde.· tam
b-~~ .. ímpera.m todas: as ,condiÇõe-s .,pLmi ~ 4~.s~~y~Iyirn~nto,' e 
aetlVldade .. de ·li~~to~-ago .t.z;ansxp!.Ssqr .... da.;I)'l~~ria, )~O ,c:vcto 
.sexuad_o ·do parastta, e, á,.,ey,oluca4.-, de\>te• ·:.no :Cirgalnsmo . do 
J:Jomem, . ~nde a doença . apre~~enia, to.d.as, :as.:!~~ , formas. · c!~~ 
mcas. · , . ., .. , .. 

Cor!hecedor profund() . .-ria~ -$ituac~Oi aclual da Baixada 
Fllllminense, vendo, hoje, transformados em pant.anos os an
tf~to~ 'càmpns, 1qúe então 1Se :estendiam.•St>bre t~r.ras Jerteis C 
'!!alubreS';hlão 'Pddia r o ·Sr.'. ttrtnístro ·consentir,. :ante a possíbi~ 
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.!-idl!deJ.que,s.a , lbe .-deparava, ua perpetuação .de tal :·estado• .de 
c~usas-;·e;. ·em, boa hol!a, num acl<J de , ·verdadeiro .. ,humanifa._ 
-r1smo; m~tndou, sanear, ar ,immensa át•ea da Fazenda '·'São 
Bento", onde, apesar da curta distanc'ia que a sep,ara de 
.nossa Capital, a malaria. é endemíca. · . .. .. , 
-- . A área da Fazenda "Siio ,Bento" e da sua·-circumvizi
nhança, servida em muitos pontos por .OfJtimn:S vias de com
muiiicação, que ·podem ser percorrida-3- em a.utoonoveis, -tem, 
entretanto, outr.os .. pontos que só podem- se1· attingidos a ·ca
.vallo ou em canôa. 

Iniciamos os . trabalhos, · fazendo, pr-imeiramente. •o ·~a
-d~stro de todas as habitações da Faz.enda e daS• ·cmnpreen
d,Jd~s en~:J·~ Sarapuhy e Atura, constztuindo esses pontos o 
-hrn1te muumo da area que nos .pareceu indispensavel con-
-sicletar. Entretanto, conviria desde já. providencias fossem 
tomadas para que o .~aneamento abrangesse a· povoar;ão de 
-Caxias, potencial consideravel de impaludismo, ·e ~ujos li
mites comnosco se confundem, pelos habitas de- sua popu
-lacã,o,- condições· climatologicas e topographicas. 

- ., A séde ·da-Fazenda dista tres (3) kilometros de Sarapuhy, 
cinco (5) de' Pillar e sete (7) de Atura, pela estrada de· ro
dagem Rio .Petropolis., -
.-!; . Na ·zona, considerada,. existem cento e duas ( 102) casas, 
.inclusive- a escola de· Pillar, e seiscentos e treze (613) habi
tantes- recenseados. e examinados, dos quaes extrahimos · san
gue PQra o exame microscopico, verificando-se o índice es
plenico d-e 23,3, e· hematologico de •17,7.; em crianças de zero 
a um anuo de idade, o índice hemoscopico foi 46 °1°. 

·· · A· saneamento da Fazenda "São Bento" exigindo a realiza
ção de . obras hydra.ulicas·, definitivas, abrangendo as bacias 
~dos rios:.Sarapuhy -e Iguassu', requeria, ·tambem, o .empren
dimento . de .outras medidas;· ·que, d-esde logo, se impunham. 
as · quaes .constituíam, ·em, grande .parte, a finalidade do· Ser
:vico Sanitario: a; :dest-ruição dos anophelineos, na sua fórma 
larvavia, ·pela ·polícia ·de · focos e, na phase alada, pelas fu;. 
-miga()ões ·periodicas. e·-capturas; -o trntament_o dos doentes 
visando a fonte doa moi estia;· e, finalmente, ·a protecção . ás 

·pessoas sãs, pela· educação hygíeníca, além dos ·soceorros ur-
gentes em -casos de ·accidente .. · 
,,. Para. tal fim, cfizemos o treinamento do· pessoal indispen
saveJ a estes misteres, preparando-lhes accommodaeões ade
quadas; uma ·pharniacia, um -·laboratorio, um consultot·io e 
um' .escripL-orio technico~- onde, colhidos os dados e ·'observa
<;ões, •fossem confeccionados os p-rojectos. · 

Aém d·a prophyln..""ia da·-' malaría, o . Serviço Sanitario 
lilinlipor escopo, das condições de -saude, o: melhoramento e 
bem.:.estali. da popu·lação colonial; estudando as questões .que 
:interessam á saude •collectiva. · 
· · .As ·installações alh:u:lida.Si foram convenientemente pro
vidas de todo o material necessario, para esse fim' por .. nós 
Tequisitad'ó~ :·e·funccionam ·com o rigor da technica moderna 
'SOb:cnossa ·orientoção ~· ' . 'I' , ... · ''' ' . . ' ' .'' r ' • ' '. ' 

< '·-'A organização: qtie'• õemos aos nossos trabalhos, -&lém de 
merecer elegios: das- maisi. altas autoridades do- paiz, tf1chnicas 
·no assumplo;: como - Maur-icio ·'Joppert, ·Belfort Vieira, , Hilde
;brando :de Góes; Raul ·de· Magalhães,· Lafayette de Freitas; Be
·Jizario' -Penna e :outros,. foi solennemente··approvada etn!:me ... 
mor avel conferencia, pelo professor Carlos Chagâs,., emlnen:-
te malario.Jogo, cuja"Teputacão ;já::de ·ha· muito tnmspoi as 
·ft:onteiras do: Br.a.si~;' De 'a:ccorclci. com a sua· abalizada :opi
·nião, tratam·ós •desde. Jogo. ·de dncentiva:r as obras , de pequena 
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'hy:draulicB,. • poiB Slo as· 1 pequena& . oonenl.'õesl ! (b®l~~V}aSl • ;llre~ 
·ferjtfa:s:: ·pelo · mosquito. · t.rasmisso~; 4U'éi' neUaB;J· , ene~am 
condlçõe,roptimas para• o desemiolrvimentc de-t se'USI av~~e 
·Jarvas-~ ~ :· . . ~: · ~.,·.:t · . :: .:·u: ~., ::! 1 ·: .-- , .~ .. ; _J· :;r;.· . .• J::· ,d 

Atacamo:;, concomitantemente;• a;: limpeztf, .l:fgstl)jSt~o 
e levantament.o das bacias ·· ·b~draulimiS' ' 'e'·'.: -éonti~os nas 
-onsel'vações. c colheitas· de · dados imprescindíveis··pactl·.;sob're 
.elles .calcar as. demajs· Obras hYdrauhcas, l con~tantesi' ·~WJ :allú.fM 
-yroJecto e . orçamento, que· ora. apresentamos . Os atinexos' •de 
um a oiLo (t~I:J) demonstram os trab~lhos realizados •éi•ss 
observações· . ve~irico.das. pelo. ~ser.viço . :Sani tario. . · · . · 

Em, parecrea e offié'ios, .. accentuainós • o valor epidemió
logico· da habitncilo, encarecendo typos especiaes·.de•·casas ·e 
sua. localizaoão em .zonos ·malarigenioas .. O esgotamento ·dos 
domicihO!I me1·ooeu, tarnbem~. Cia , nossa parte,. ·especial.· int~ 
t·esse, .revelado naquelles .. parec·eres., '> ·· ·· : . .:: 

. Lluas baciu ·bydrograpbicas; careciam ser· .estudadas~· ..:.-. 
a· do rio Sarapuby e··n do>rio Iguassu' . . , .. ,_, ''"[' ·, 

Proximas :.uma da· o.utra, cou4mllindo.:..se eín :.certos • pon
tos e·. !:igando-se . a tê, como obs~r:vanws na . planta,, geral, não 
·podiam deixal' de ser encanadas conjunctamente.;. 1. ,, .•. , 

O divisor dns nguas dessas duas bacias· tooià. à!tiireCQão 
.noroéste-sudoéste, · b i-partindo:. a/Fazenda~ em areas , disMnctas 
-r:-r.UIDa;!OODl· .H,56 km2, pertencente· aO' v.ale doLSarapuhy, 
outl·a,• com::i!2.44km2, com vertentes_:para o: r~o Iguassu'. 

+' I I , • ',' i • :;': 

BA.Cl.A..DO;RIO·~SARAPUHY .<·. . ~:·~· ;, 
• 't+ -j: .,· I ' ; ":. • ., • ,. • :•. ' '• : ~L: : ' 

Tendo .. tomado consideravel incremento,· ·nestes·· -ultimos 
annos, os serviços ll&ntar.ios;da;-eidade'do·:Río de·•Janeiro, os 
seus · beneficos · -eífoi tos se: 'estendera:,; :através • de toda• a· zona 
littoreana: da Bahia da Guanabar.a;..até o rio:Merity. .. · 
· · ~ Saneada a parte . do ' .vale desse:, rio pertencente . ao 'Dis

tricto Feder.al,. e propondo-nos ag~at · a:o saneamentQ. de ~São 
Bento"; .. chegaria a· ser •uma utopia pensar-se .na•;realização 
-do r nltimo, ·sem quo· O' ,mesmo ·se r fizesse na. bacia do rio· Sara
puhy,. meiada ,dessas duas regiões • ·,: · · · < ·. :: · . , .. · .. . 

-0 .rio· ·Sarapuh:r, obstruido,: sem 'a. hmpeza; que.··Jhe. é im
prescindível, sem leilo definido·er:sújeito ·á opposição que- a 
-preania? faz ao, escoamento· .de- suas· agna.!l •. constituirá· fóco 
per.rnanente de· anophelíneoMJ,.-: ·:·,··'! .- ... ,. ,:<:,.- .... : .. , :• : 
· ··i ·Estando· os ·!!erviços de:,;:saneamento·rad-; essa:: bacia, .a 
par, doi·que empreenderemos· Da· dO .rio ,Iguassu'. •teremos-com
pletada a obra grandiosa. <do · sr. -ministro,·' com eonsideuvel 
economia e·bene!icio para;;toda·,essa :região.·:-} ,;; l . ;~· : 
., · :E'· preciso • que .os nessos .gov-ernos se. libertem da•:habi
tual ·incuria com que.~ têm encarado: os :Jl~oblemas, da: Bà.ixada 
Fluminense. Os fracassos havidos · deeorrem; unicamente da 
má: orientação technica, . que: lhes~: têm: impresso- :seus' diri-
gentes.,-, . · ·<'•'·'·" :!:: ·· ' :>· · ·· :·· ··' ·, .,,., 1 

::·:: Acreditamos. que uma dir.eocão· sincera,. :escolbida-,·entre 
elementos estudiosos e conhecedores doL as~rompto; .. que se 
dedic~se.- com: carinho. e' aU.ineo,: •ao \~t~do :'comple.to e.1 deta
lhado ·de todas• as bactas ·hYdrogr.apwcas-:neHai:,extstentes, e 
~ue · êoneluisse de· :Suas 'Obse:r:v.ações: 'em' cada caso , as: -verda:
deiras: solúi;ões, poderia: levar · a cab'o,. com,:regulab lucro,.para 
a • ~ ~gã~ •. o, ·empraheodimeuto brílhante • desta gt:andé l obra: ·de 
h\ltnanidade~;:.:. : -.•·. · ) .·· ·.-.. :: .. . •! · ·.:·,.: . :: : .,,, · ,·! :: .• ·, !·.:.:·,,,,,, 
- : .. Qentre dos: límites.:da·::Fazenda·.; ~São .BentQ~; euja1,area 
total attinge·.cerca de ·:104.000 .• 000_ de. metros: qu,aórados, . só~ 
mente .fL560;000 perteneem::á -.bacia·do:-rio Sarapuby, sa- -
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'ôtveis · emii' · sfmpiês '·systeríiàs ·<fe ·-valas, que·· descem··: com 
quéda sensível das nascentes para o rio. . ·: : :- · iú: 

- •-· E•· de Ilr.itimar a' iniFsituacão' dos pontilhões' eo boeiros 
das · esthídas, 'que atravessam • es'Sas regiões, quasi Mmpre: em 
numero-· 'insuffió'iente, ·de pequena -va:zão, e colloéados ~ima 
'do tiivel' do' terreno:· São elles~ •a: causa. do represamento das 
·aguas;·~smo· êm terrenos elevados; dando origem:.á forma
óaó' dé ·brejos·> Ditaremos; como exemplo,-:frisant'e,.: os alaga
dos formados pelas estradas Nova:·Iguassu', Calundí.l' e Trans
missão, sitiilldôs ·nas· eotns de 18 a; 2 metrmi;· na: · Gléba' A, já 
êómpletariie'rlté· drenada· por: nós (Planta· i:)' · ·' "p: •·· 

• ', .. ··-· _. : "\ -"': l' ~·~: . : : . ' r. . ·~:-. ; ·· ~ · 

..; . ' BAGIA D& RIO IGUA:SSU' 

.· . : A. b~~ia. ' hY,drogr.aphica do .rio Iguassú ·'abrange, ).!jproxi
maa.drnente, · 60:·000:000 metros· quadradús, · sendo qutf. no 
·pel'i'inétro. ::da. Faze.nda· · 'ficam · eompreht~ndidas · . -apenas 
92. 4-i'O. OOCí metrds ::quadr.ados. O rio Iguassú · 'reeeba ·dentro 
desta oi rios· ·Pilnr· e ~li.!:>y, seus principaes tributarias.; 

Deram causá á ,formação de pantànos, no vale do· rio 
Tguas·sú;' os s·eguhites· factores, que pudemos obser·var: 

~) ~' a. bOt~ muito baixa de suas margens;' .. • ' I . , ',, 

b) ,- a invasão d6 mar, ãvancamlo (H) li:iloriie~-r:ps iii) 
a. dentro.; . . . .. . . . .. 

' c) -:- a suá. ,dispérsiio na. baixada, devida á.' ~mi:il~~:\ 
.obstruccã,o-doJ~ito e· pou~ ipelinacüo ~o s6lo; , , .•. , ., 

·.· •: d). - ~sua pequena seccao de vazao; . . .; . . 
. e) ~ aS enchent.es, que , innundam os bilixios, oonsülui:.. 

dos por terrerios imperrileavéis; . , ·, · . _·. ·: :. :· 
. . f) - as construcções, de estradas de ferro e de. rouàg'em, 

Junccionando . como ,;erdadeiras . barragens .ao CSCOill'Í'l_CJ,ltO 
d;us .. aguas;. · ·-.: · - .. 

· Arn•~nlam;.se como·soluções: · , 
. 1 j' .::__·a l'iiriv~i~ 'bóm~'fet~ dos rios; ' . . .. ' 

. : 2('--'- o .aü~erifo da secçã'O' de vazão e da dec:i'vidatlt 
d(, leitO: {?e~a =rectifiCà:çãO I de Sél:IS Ctirsos; . . · ! !' ' r ' · "- ; ~ 
·· · 3) ~ o 'es'coámerito· das ag'Uàs dôs' nantanús ·pe1á acÇã.o da gravidade; .''' · .. · · · c . · · • . · ·. · • • · •· • • ,, •. 

. . ·4) .-_o .ex~g~~~~enl((dôs: nbijos pela .. ·. eva!J'(lriu~-~~ .. ·~:n~.~:.. 
m<:abillzaçao do so o;· · · · · . .. · · . · 
.. . 5) - o escoamento das aguas 'pl'oViáes regularlzadó par 

biic'!a,S dé~'ret.eii.ç~'ó; , . · · .~ - · ... · '·.·, ;::. 
· .. 6) ~ a : ~l~vaçâó _ à as margens afim âé evita V i'l1türa s 

iti'nund'àÇões: ·· ' · ·· · · · · · ·· -

. . P~r.a·, o~{~~tarmoS.' m'~l.hor nosso a.nte-proj~cto iaeWtan
do a maneira .de exposição, vamos dividir a area. da Faz~da 
"Sãti·Bento'!: em tres zonas , distinctas: ·: ·.· 

· ""-':- Zona' 'f.;....;. á 'q_ue fica a montante da estrad!i''i:l'~h·ó'àá-
gem· Rio-Pêtrópô_lis; ,,; •'. · · · · . · . ··• · . . 
• ..-.;.. Zonâ'JI...:...:..: a·cdrriprehendida entreas estradas der'oda'-
gem Rio-Pétropolis e. de fbrro Leopoldina; · · ·· .. ·. · 

· .....:...: Zonà' ]Ir:..:...::.: á· jtiiittnle di! estra&la de feÍ'l'o Lemloldt~:. 
(Planta' ·~y ;·:· '.1 ~ ··; ' • ,-:.. - · • · • · · " · • 

· .. -- zona r·· · · 
I• • t • I ~ .' • • " 

· ·. ·'roda está' r'e81ão atli~ge· a'area··de 65~429.000"mé:r:ro~ 
qüadl-ado~; eâbeD:,ào· 'apenas 5: 9{; d'ella. á bit c ia dó' Sara pu hy e' ;<i 
restante :ro•valle 'do' 'rio Tgú.assú, que •a atravêssa •nU'ma· exten
são de 18.440 metros, tendo seu curso im'pedido'pe:o n.~:umu-
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.1~ . de:, .v:eget.ac~o e . ,d~posi ~~,s, , c.l~y.J!io-_ . á , ~"~~ ~v~ loç~d;~çi~ , ; ~a 
suas aguas. . ~ · .· :. '-' ,; ;'! .l.~· l ;.. . . • ~·: ····;. . .. ;~ ~ 1 ::-' ; .. .- •. ~ , .. ~~ .:.• !·.: . ··~n 

,, , .. ;.,,Nessa .. zona,, , po~·Suidor~ . jj.3~: ,~el~Qf~,Je.r~~~:s .<\~3hpadll.s 
!a ·.lavour.a, são . principaes~ .àii'luent.es, . .dO ·.rio .lguassú ;, o .rio 
·BabY. 'e .o;;Yeino lguas~ú, q\ÍJ.f!.~,.'(tesc~ig~~;- ~~9:- ;Pêií~~u~.: ~-: · 
.. •. · A.-s.olução •. a. ser dada, p~u:a · met~ot·~meptp, ;d~s· ~clnd,ic~.e~ 
do ! rio _1guass~, . nesse,. trt)Cho( . procurando seccar, ):I S., •il)ar.c8s 
.por · elle, allnieQtados, , ,so· : Mde;r1a .. .Ser .. ,apr~~:~ii~lla .· á~o~: .c?~
.p!~th , desobstr~ccãp, .e li;Ulveza de se:u.-leito, estuJ:lo de seu t ,e
·gimen .. e -co@eç!Jnento _ptpf~n~Ç\ de, , UJ4&. ,.~ ,~~~~ta ,byelto
gt·aphic~ . Só depois, .de \ -posse_ desses.c ;li~os, . 8f~f<l<!s,. e,. m9~s
pensaveiS a qualquer conc!usao, poder~..amos elaborar nosso 
ante-projecto, atirp~de termol! ;l.ltn(progr~tl;lma geral e ot·wn
tador dos serviços de saneamento, a que nos destinamo3 • 

. · .. : F.irmados·; ~empre D!ó!Sta~ idé~t>.• .~o~:·4~e:,nos . P;'.OP\~~H~!i~ 
•cumprir, ·rlgoros!lmente, ;a, . mar,cba: dos . tr$lbos .n,eclJ:;SaJ.'JOS 
para, ,atlingll:IDP!i ; n9s~o ,.inlenl.p-,.i :--\.ssiJ;O,. :~,o chamarmo3 a nós 

-a .responsabilidade:·do saneamento .. (l;l ,.F;azenda ''São Bento.", 
encetamos. :.a. desobstruc\:ào .dos le:iws· dos: .-ri'ós .. Igúa-s5ü. ~ 

·P.i.ar, operação .esta . ba~:~tante . j>~IioSà a · p~~nciiiio, nilo 5(• 
pelas ·· d-i11icutdades .oppostas l)ela • vegetaeãp .. espessa~ :que .. se 
emaranhava sobre as aguas impedindo seu livre escoamento, 
como tamoom a' defi<;ieticia· d(ett'ansportes e de' barcos, que 
·.Püdeiséni permàri~cer ··no !local ·iiâ: : limpe?.a, 'ilfim' de ·acompa
nharem os referidos trabalhos deste modo, o coefficient:a dP. 
'productividade ·era muit:ó baixo~ mas · ap-esar · de tudo não nos 
deixamos abater' 'pelo desarlímo, qüe cbshimam·~;cattet:ir taP.s 
dif!i.Culdades; muitO' pelo. contrario, baseadOs ~em nos~o pro
-positó',· red'óbí~amos' nossos esforços, e~ hoje;· temos ;rande 
ro.ar.te. desobstruida. . .. 1, 'li' " ''" · · ·: ' .. ' 

·, .'. :-' ·Ão'·:m:esmo' '1~mpo, prciced·i.amos ·a(Vlevantamentw dess~s 
'cmsolf ' 'dagwl;: fazendo.:.o · aoompanhá:r.:iife 'do·· respectivo · nív~
lamen to e da sondagem de seus leitos. Estavam éssPJis~ ~er'il
ços affecws á Topo-h'l/d~ogr.q.p/J.ia, addida ... aos ; ,trabalhos d <' 
saneamento, e até h«:~Je- se mantên. Suh r~US1 ZI · dírecçãt- . 
. ' .. , _ -l:~c.ram installados' rilarem~trbs .. ~· ma'r;~~àphos 'ein;diver
scis pontos do r'io ':.{guassu • .',l?.Uas ésta'cões :lxydromefricas ::;i

,tua~as :nas }~.argens '(Ió;:mé~'~o ~io, ' (lild~ ' as ·s~c.cões ~rain co
lÚÍeeiáas, perm1ttiram que', ·variaii'veies, ·com ·auxilio. de . flp.-
etuadores .. e. molinetes, medíssemos sua. d-escarga. Có~djuva
·dos peiás''obs'ei:-vaÇõe's pluviometricas,':~ne~'mos a conhecer 
o regimeP:,~~ .. ri~ .• ~assú .. 1 : . • .•• : , .• · ; : . .-:. , ~- . · •• 

· Já com a lunpeza desse MO, faeihtat,do · o esco4tilento 
d.as, ·aguas,. observamos . llffi augmento na: 'c~p.ilefdade <r~ va
zão, assim -co in o ·um rebah.--a'i:nento · do nivet · niéd~o. -das agua~. 
J.lerm.ittindo Q .seccarnantrJ dos brejos marginaes· ·e d:}s terras 

-~1evad~s, pôr me·io· de· valas•lie'•dtienagem;:coino·'é, facil' ·eons
' tat.ar·, na· Gréba: A, · onde -ab-r imos .•cerca .. de 33·.000-!m<:rros, ·o 
~ue muito influiu nas~ c i:in(iíÇÕ'es' S.:} nitaría:s - l'ocaes, ' verifka

.. d:x.s .. pe!as: : obse],'vações: ~egis~aqa~ ' ~os , ,d,i~gr.amm~s .. annc,xos. 
Perto de 1. 000.000 de metros quadrados .'.da Glébtt ·;l. . e 

.de suas .immediaoões , foram• .desmat\lA<)s; af im'-.'de facilita:r' a 
t•vaporação ·da ·agÜa . :P~.la. _ac~ão; : .~os::.raü)s- ,soiàrés: .. ·i:Jrandt

. num~~o ... !l,e .~s,': f! .·.PJlQ\len~s ~~~.as:: r~rauiúlter.r~qci~. aJiin 
de evJtar o desenvolvunento'- das :arv.as de mosquitos.,.··: 

Verificada a fraca deçliv.idade do rio Iguassú, rüiiP.rr.
mo:; augment.al-a pela regul.arízação do seu leito nnltu·al. 

Apresentamos,· e~ nqssa .. planl.a, .. o • trajec.to .. que tomal.'á··.J rio 
. ~óS;_:,S'!l~ , -ce·cqf!!l~cão ,., ,q-:,ça~t;: tet:;í. ~{>'.'.í5.0 .~n}et~o~ Ae,_.ex
lensaor E!ncur.tarido--de 43. %, o actual-lerto . , T.eremos. como de-

.. clividade ·- ~édia :o,O.Q0f6. : · · · · · · .. · · ... · · · ·. - ~ 
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PO'f-::ôooasião · • da! 'inhrtn'dacãll, -<IU~'' se>verificou · a 28. -de 
Dezembro de 1933, motivada por forte enxurrada vinda das 
cabeceiras, após dois dias de. chuvas· torrenciaes, medimos, 
uoproximadamente',: 8'(}'metros: cubicos·por·-segundo, corno va
zão dú rio Iguassú e encontramos para velocidade das aguas 
0,85 metros por segundo. No dia 2.6 dp -I!lesmo mez :\ altu,...a 
o e chuva foi de H 9 millimetros em 2~ horas. 

Indicaremos, 'abaixe, ó calculo ·da --sce<.lão a ser dad'l ao 
canal, tomando-- para descarga tO O metros cubicos por ;;e
gundo, para velOClitlade ~0;90 metros por Segundo e para de-
clividade O,OClOHi. . , : 

Calculo do :Clln~l' do Iguassú 

Q = 100.m. C/S 

U = 0,90 m/s 
·r . .;,_ o;ooo1a 

u ~ c v,--r-. -i--

Empregando ~.J.orltiúia. de Bazin, temos: 

· ' '87 Q- r 
c = --~--~--------

1,30: +. v r 

on!ie fizemos j 
iuiria. ·. · 

i ,30, -por s~. tratar de canal em _te~ra ordi-

U ( 1,30 +r %) = 87 r. 1 lf.l 
87 r. 1 * -.1';30 ·U = U. r 'h 

87 (0,00016) 'h r -=--.. 1,30 X 0,90 =::: 0,90 r ~~ 

87 x 0,0128 r- 1,17 = 0,90 r. 72 

r2 - 2,754r + 1,104 = O 
·. . ~ ( ····. ,·,·· .... · 

•.:r =:•1,37·7.+ v, .1,890 -<1,104 
. . '! ' . __ ,_1 

. .. • r+_ .. r,-=~1,377.+ Ol89 
--·· ' .. 

! , .,, ... . 

r= 2,m27 
..•. . ;: l't . 

. ,~ ·á~ea ~a~ ~ecç?.o de vazãQ será.: 

S = Q/U 
10ô m. ·eis· 

S = ---..,....--- = 111,11 m. q. 
0,90 ms. 

; .. 

O perimetro molhado ,será: 
~ ( ! 

• ;.. -1 

p = 
P = S/r 

'i1i~t_r·m;q. ! · · 
------ = 48,92 rris. 

2,27 ·ms;: · 

Tomando para angulb do talude ~5°, temos: 

e portanto: 
m ~ . ~otg a ;, 1 

,·_, 

s = h2 +h. b 
p = "2,828 h: .f' 'b :- . ' , . 
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qstetna: Q.e;~ua_sj .eqtijl~!!,!l, _qg.~;~~N"ldftiJnA~!~M;l-?C~rí'' 

:·::: ·. ~·': . ~·:;:.. . ·::~.~:~':#:·:~<:. ~~r.:·::z! .... :··.< ; . 
L"•;i,. ,, .. o C'1828!iZLp! · b+-s:=o~ .,,,, , .... 

:• ..... 1: ;:~~:~-: ·~6:7a :b:); .. 6ó~~$';~~ .~ : ~· , :'.: 1 r:-~.:·,:'/: 
-~: .. = '·ij:í,!--: _:.~~· · ~·-·o' ·r\<'~ l;; .. l..,.a ·n9~ 7· '50"8_ .. , ,_;;·-~ 

: . . ~~·)~··~3,,~~:~··~, , -, , i~ ''r'f!.'ff" :~.: ... -J~~: ~ -,.- ;~·; .. i , • r: 

b = i3,38 -.!0,83 .i i [<;:):o.' • ,j , ; i , ; 

;;-~ ·;..; -~ ::;,~w.-60 .... ; ; ; •,:,.~, 

Da fol'lllula da áre·a :s, tiramos·: 
- . ( :- \.' {: . ... 

' . :S- 11,.2 
b' '="'' ·: ·-.· ' 

.. h:: 
1)':,;;~11;~~ m~<J:·~~~~.}~· rq·, .. 

2;5,0~5. 

b = ·U;9--ms.-
b _. 42 ms. 

. • :!J •·· r 

Chegamos, assim, á seccão de vazão; :cujos elementos sfi.(] : 

B = 41 ms: 

. b =· ·42: ms. 

h·=· 2;ms5o 
.a.·= 45• .. ~. · 

• 

o canal, na .Zona I, ·r'esoly_e sàÚsfactoriamente o proble
ma de seceamento . das- terras, pnis seu··. eu1.'So: terá livre des- . 
empediment<J, visto não , s,e d~r ~ abi, .a . entrada do prisma de 
maré, ter declividade sutficiente · a augmentar a seccão de 
vazão. - · ·_ 

Serão rectificados, tã.mbem, os .rios Pillar, Capivary, 
Velho Iguassú e Baby, o :primeiro eoin a secção trapezoida.l 
de .elementos; 

B ? .,25,~s~:, 
· b · =·-2i · ms, · 

h= 2 ~S. 
a ~, ;'45'o ' · 

que permitte uma vazão p~o~~~~ <\e .qQ m. c/s, e os outros 
com a seccão: . , . · · 1 

- · .. ·· B --:: 20-~s. 

b.= i7 ms. 
~ ; ' , • I ' I • + 1 ! j "'- ~.: ~ ' J ; 

h == ~,m50 . .·_~ 

a= 45" 

pa-ra descarga maxim~,d~·2,~ ~h~~~~ 
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_., ·: ,ICom -o -,rebiUiOJileJll,o:-.d.o .'Jli:v~l (~io,d.as.; J&gu,lljJ, ,. aJ:,)'lalaiÍ 
4erão:.,clwi9a4e supel-ioNl J -·~·, ·. e . s.eu.s· -4:iu,;_~dos, tephni* 
mei)f.e ' eS;t.~os, :pe.r!'Jlittir~o ir-~~r •.. ,dírectamen~, ao.a , e~ 
:naes .as · a,gu~~ -®llt~ ;n~s n~~-CE!JJ.Le.s e _.!o\S· -:plu-:v~ei, pr~~ 
t~a.e.s !ormadPt:as ·.e ~~i~entMoras. ®:!. brejos. { •) . . 

·,;" ; ,:1• >' - · : . 1~,1(~ 1!. -
··· : ; 

. ·.Esta.~ limitada· :pelas· :Estradas de Rodagem Rio
P.etr.opolise ·e da F.erro ·LeopoldinB, !OObra"a area dJFi3.52'1.ôOO 
melros quadrados, cabendo ·96 . % ; 1. della ' ·ao · vale. do ·rio 
Iguassú.- · .,_, · · 
·.' • · · E· ·. dent:t-o. dest.& . :perímetro que . se encontra . instaHada . .a. 
aetual séde do ·•NUcleo (Jolonia~ :aproveitado o .antigo- mos
teiro ·e demais:.c:tep&ndencias :vizinhas; bastante _proxima de 
varros lotes da Gléba A . 

:;:'0 rio Iguasa~ ··r.ecebe; nests zona; seu principal .arfluen-
. .te:·:o- rio P.iHar, tambem :de'nominado Xerém. . · . · --

AJJ margens do rio lguassú 'de-vido ·á cota baixa.. em -que 
,lle encon4'am -ü,71) ,em méÃia; cota referida ao -zero hydro
grapbico 4a- Alf~1l®ga ~o Rio de Janeiro), -.são cons~ituid~J.S 
por -ter.l'!~UO!J . a~s, -oríginadps p_ela .invasão das . ~as, 
c:u.io ni:vel ·$6 ,eleva. .q~an,do reprez~_as pelo -avnaço das 
marés. 

Por occasião da inundacão, a que já nos referimo.s, em 
oü'tro locàl,· .O nivef das $guai; altingfu á C0!-3 verdadeira 
de ~2;m.70~ · · · · .... · · · · · · · 

. Só após dois dias, seguiles ás chuvas torrenciaes, que 
~desllba~arri . sobre todo o Estndo, chegou a esta zona o for
-niidaver volp.me dagua, 'qtre cobriu toda- esta região. Esse 
-rátardamento, todos nós ó· sabemos; deve-se ao grande .tre-
'ebo de~ 'H()' -então ainda ob'struido, que diminuiu corisidera
velriierite:· a velooíi:lade das aguas, . fazenda-as espraiarem-se 
sobre toda a immensa bai:xad,a, que constitue o vale· do 
·IgUassú: · · · . · . ' · · . 
··: · .. Não extranhar.e~pos que após · a rectificacão e augmenta
da a capacidade de vazão do rio Iguassú; nâ Zona I, coni oe 
\rablahos que ora apresentamos em nosso ante-projecto, as 
condições a jusante vão pejor.ar, vist.o que as aguas das 
cheias caminharão com mais rapidez. 
. . . . . O_ Pr.QJ.>lem_a qonsiste em dar v~zão a este volume dagua 
im~tu(!so sem qpe a.;s ter-ras da Zona ,Il se vejam submer
$1!-S ' e , damllific;lcií.o pela inundação •. , 
_ A- -selução mais eommoda, no -caso, consiste na elevação 
d() ~ _n-ível do terteno . Qualquer outra, ~omo. a <le abertura 
·.tle . e_ap_a~s, -nada resolverá. tendo . como_ testemunho -os já 
aberlos pela Commissãp Mor.aes . Rego, . insuffícientes . ás des
.carga.s . D1~.io~es e q:ue _em nada impedem a inundação dos 
~e;rrenos ; ,cir.cumyizjJ)hos. . . · . . , · . . , . . · . · . 

. .O facto de nã-o. terem . ~terrado o -antigo leito <lo Iguas
sú: deu origem á .fprm~cão d~ -brMos mórtos, -onde . . as aguas, 
_q~é .a-,hi tran~Ham OO!JL velqcld,ade praticamente nulla, spr,.. 
Jr~m -- v~riaJ;ões de ,nwet :bem consideraveis acompanhando 

-' -- -'(-i' V eÜio , IguassÓ: -tem, · 4e:~t~Q- da ' Fazenda, a .extensão 
de 3.500 metros r~citm~a!~ ~com :2.50{) metros. , . 

·. · _ ,, . .. ,-B~by t~. d.en~o da-:F~~nda, o desenvolvimento de 
.3 ,200,, metros, . ~epois -~~ ~liz$do .. ter~ 2. 660 . metros. . ' 

_,..: ~i~·ao- tem ·7 •. Q.O.O .metPos e :f~cará com .4-.300 
~tr_Qs. . . . ·:: _ 
_ · . ·"""'"' .P-il\a-r _a~IJleJil,te com a extensãp ·de i O :·260 me,.. 
~ :-~r á ~p_ó_s -J:;e,etirjj)J!.do, _ - ~-,.-63~ · :~~4'os. 
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a& :fórles, '&seiUaQ6es<:: Ef!i5·,marés. ' As •. ·~~;:·iilq,dem ·as' mar
gens: !tJ&s ifhas;~l.ijeixando ·.grande )numero ::de· • ~as; : ·(IU'e · éon.:. 
·smuern ró~:::t)erigosi~imos <Jé: ' lams.; de";m'osquitoà.·:.:A 
propria .vegetaé;ão<~uatica;: ·qn~ se ! :pr~'D.de'•ás mllrgens, tem~ 
na quietudé.' de '·-sú~Si ra~es<:fluctuantesi verdadairos ·cardu.:. 
mes de larvas . . .. 

O alargamento do leiuFprl:ricipal do rio e a construccão 
.de :diques.::insubmersiv-eis,:ao- longo.r. de: .cada , margem; Jiga.n- . 
•dô ·. a estrada , de:. rodag.em . á : 'dé ,tfenro, .. ·noa; pareceu :.a solu.;. 
ção mais . ec.onomicá: -e . ap~:opri.ada···~·:· • i ~.;·, .~, : :: ~ : :: ~ •: . . · :·,!"· 

O alargamento feito atirando o material excavado.;:so;,. 
bre: as' ,margens,:rque depoí~. de consolidado .:, reeebarâ .r uma 
.camada ·,; de .. aterr.o,:: até. attJngir·.' á cota. ver:dadeira. de &,m50, 
será .a . solU;Cão .indieada:como ta mais., ef!iqiente,Lquer t echní;. 
ca, quer economicamente . . ' · ... 1'.<• , · . . . · -. . ... 
- : ,. O .. dique · insubmer.siJvel terá:: para·_. · se~ão· ! ~ansv.ersal a 
apresentadà. no .. ~modelo : . <i'~; .:eA·unccionM>á como: estrada ·1á 
·bei-ra"r.ío::de Jeito·. horizontal.· , : ·! .' ;' . ~ ·· i·· • .. ·.!· ··: .. , ; j , ' < • 

·· !-Os ' bra:~as : m'artós· do ;r io : Iguassú1·nãt) . maia :;·sentirão a 
·infiuéneia ·.das· ·már~s·;· ::terão: seu' nivel~ dagua ; seriaivelmente 
rebaixado; · permittirido ··assiní .;descer .eensldéra.velmente ··· o!; 
grande'g!; •: das valas, d'às ::'.q~a~·s funcciO!la.Fão: '·como'Jbacia: d& 
retencão: ' ··· ::: : 
·. ·. : . ,-~~ : ~ ag~ a§ ~. d,o~. J;;z;aep~; .: ~;~~ã~ ;: ~~c.~.a~·. ' ao. :r. i~ . 'pq~: .. Íp.tt;r~ 
med1o de " llde-gates", ·convementemente collocados - .. sob .. o 
dique .•. ,. , .· . ·~ ~ 1; : . '· •• : _ , :;r i:: · ~ .- : .. : -.; .. · ·. i . í ; ,~ ·.;.;-· · . .. 
. . : As ,i~~as , ttao l'na.~~,, serao, bl!-P:ha#s , :pelas ~ua~11 .p~rpu~ 
tmqo .. a. _exti~~cão ,4(ls f.qçp~, a~~ip1 .. ;co~o o: ~t'!la.~ .. )o!lcol 

.fr~at1ço: AEl UJda ... es~. ZOD,l!..,: q~a é. q'\.las1 . . supeyfu:Jal, ., dE15C~ 
.~~ .. 1;1~~4nte, . co~~n.tind~ ~g .n;te.~or. : , . aprpl;'eJtam~pto ,dM 
c:ul.~?ras, , ,.,.que .()r.a , ahi;~ex1s~~' ~ÇlS c~llO,\\ ;.d.e ~xp_er.im~n;-
.tacao .. , ,. · ... j. • . • • -. • ... - .. • ~ .· , ~ :·· , .. f,. r- •• ;.1.· • . · .~: 

· N:i rriargerri esquedra do·· rí6' Tguassú - abriremos .. iüna 
vala collectora ·:e. subiremos ... c.om o , dique por: .ambas ;a.s1ma'iO::. 
t~nsAo rio .J>iJli4; ~té . ~ ,49ta. : a;m.5o :doJ en:erio·; : . .. , . • ~ · 

• .. , ~ ~ •, H ' O :zona: III·-:·;' . ·~; ::c · : : .. ,:,.,. :.: :· ··· 
. ' • ' • ' . ; ; , ' · ., ; : ' r ~ • · J :r· ' ' ; ; ' ; ; ' . . : l : : I ; ~ ~ ' ' ' ' ' • 

·-o. Esta' região, ·abrangendo ai, superfidfe: 'de '26. 043 :40~ me
·tros quadrados, se estend~·: doi ·leittf ·da Est.ra(ia ~dê' Ferro Leo
poldina até o l ittoral da u})ahiil/ de .Guanal:iara ! 'e é ' cor tada 
·pelo· rlo Iguassú ··numa-:·extensão· de "7· ~'330ms. ·'Ao norte te
mos 'O'·río•Estrella com :seu tributar ia o riacho dn Mosquito, 
e ao sul: o Saraprthy,;. unid.q: •ao r lguassú por :!ongo-·canal, <nle 
e- apenas- percorr ido: pe·las •aguas da preamar. ·· · !. .. ,. ; · · ' : · · : :: 

-·.:. A .maior :parte· da: · :tona: · ' é '' constru~a~ ·de- ··mangues, ..: ha"
vendo, no eiJ1f.!in~. cerca ~e 8. 900.090 ' dê~· me~r·l)s· · quadrados 
;junto ao ·leitO' ' da~.e·s.trada ' 'dé "farto, :que !1útlerão se::-::aprovei
tados para· a cultura· de" l1rt'oz 'e · plantio· de 'banan·eil·as,. ·aJJós 
prepa~iidos ·e·· ·drenados; cón{iesSé• djectivo . :somos · por ém, 
·de ' opmião que; nô ··presente momento;;•quaesquer •obras ··hy
draulicas de saneamento ahi executadas ficariam ·-lit'masi:t::. 
·damente onerosas•:e: não_ cômpensadoras; ·poue0 ··ou" duas.i nada 
ínflindo no exito 'das 'i'neiiidas··sani-tarías:-- ·· · ··" · · 
· · · · Fiearemos; '··<l.este. :ffiM·à,' ··na~· resp'ectativa ··>dé: -que mais 
.t~r.?~ o prov~vel' : .l)rogress:~hj·a íZotl'à. 'II,. nos obrigü'e;1 ·pór ' 'sua 
·VlZmhan:caí ao · aproveitamento ' ·a~s ·te1Tas da 'Zôna · III, pro
ximas ao eito da Estrada de Ferro Leppoldina, mas · j á ·a'll'i 
-eonhéceooo as:•eoridiçõe's • a·:que·• ficou: · sújeftà' 'a .·Gl@)Q. G· após 
os trabalhos de saneainenfu::·eiecuW.dos .: nas 'zonàs: :antei'fO:. · 
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res, teremos, com segurança technica e economica, .a solucão 
exacta para esta regcião. . . · 

Abastecimento d'agita 

. Ao saneamento da Fazenda .. São Bento" torna-se irupre
cindivel provei-a d'agua potavel, o que present~?mente não 
existe. 

Neste particular, cumpre-nos apenas synthetizar aqui os 
conceitos emittidos no ante-projeeto apresentadr:~ por esta se
ccão em fins de Dezembro de 1933 e qu~ depois de devida
mente estudado pelo Departamento Nacim.al do ~avoamento, 
foi approvado pelo Exmo. Sr. Ministro do l'r9.baH1o, lndus
tria e Commercio, e m27 de Janeiro de :!934. 

A estimativa da quantidade d'agua necessaria foi feita 
admit.tindo-se a. possibilidade do aproveitament::. total deste 
Nucleo comportar a presenca de dez mil pe556as. 

Após as considerações technicas, e tendo em vista as fi
nalidades particulares de Nucleo Colonial, foi arbitrada em 
cento e eincoenta litros, a taxa attribuida ao consumo indivi
dual, ficando consequentemente avaliado em mil e quinhen
tos metros cubicos o volume total de agua a ser fomeeido em 
cada vinte e quatro horas. 

E.tn relação á obtenção da agua, cumpre-nos sa!ienta:
que a Fazenda "'São Bento" é atravessada peta'3 ~.1utora3 
Xerêm a Mautiquira numa extensão de mais de cineo kilo
metros, conforme .se evidencia da carta annexa á ~te traba
lho ..._ e cujos beneficios se tornaram extensiv;:,s a ~te Su
cleo, por força do officio N. D. E. cento e <retenta e ~is. 
de 5 de Maio de f 933, do Ministerio da Educação e Sande 
Publica. 

Somos por isso de parecer. que a sangria de u."tla. qual
quer destas linhas resolveria o nosso problema pela fónna 
mais simples e economica. 

E' fóra de duvida que, assim procedendo. as ":Jbras na
cessarias ao abastecimento se restringiriam á séde de distri
buicão (reservatorio inclusive), di;;pensando p.:Jr conseguinte. 
toda e qualquer despesa de: captacão, addu~o. proteer;ão de 
bacia, estação de tratamento e e!evacão - poi~ que o nivel 
piesometrico entre os lim1tes da Fazenda é proXimLI de s9s
senta me t.ros. 

·Não seria justo, entretanto, encerrarmos aqui esta es
tudo sem pelo menos mencionarmos as outras hypotbeses 
que poderiam, embora com visiveis desvan~--ens. ser ada
ptadas. Acreditamos mesmo que um exame das diversas 
formas pelas quaes pudessemos obter a agua Jece~sarta. me
lhor focalizaria o problema e o consequente acerto da so
lução apontada.. 

Fontes - Assim denomina-se o afloramento da camada 
aquiphera nas encostas. Nos serviços de e.~loracão que ex.a
cutamos não foi constatada, dentro da área da Fazenda, a 
presenca de nenhuma fonte, cuja vasão justificasse o seu 
aproveitamento tendo em vista o abastecimento geral. As 
mais prox:imas encontram-se respectivamente na E'azenda de 
Santo Antonio e na Serra de Petropolis (estrada de rodagem.) 

A adopcão de qualquer uma dessas soluções exigiria, !'em 
embargo, na melhor hypothese, obras de captação, proteccão 
e· adducão, perfeitamente dispensaveis no caso da sangria da 
linha Xerém. 

C. D. - i9 
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Resulta, pois, mesmo deste confronto summario, a su
perioridade da solução por nós indicada. 

Poços - Sobre o ponto de vista do modo de captacão, os 
poços se dividem em: excavados e perfurados. Os primeiros, 
obtidos pelos processos cotrixnuns de excavacão, com um 
diametro que oscilla. entre noventa centímetros e um metro 
e meio, no nosso caso teriam pequena. profundidade, o que 
lhes fMultariaxri apenas attingir o lençol freatieo, e por isso 
de custo relativamente baixo. 

Consideramos porém inaceeitavel esta soluljão, pois as 
valias recentemente abertas neste Nucleo, demonstram pelo 
máo cheiro que exhalam, a poluição do referido lençol. 

Quando não fosse bastante o valor do argumento fun
dado em tal verificação, outras observações referentes a 
factos incontestes, induziam a rejeição do aproveitamento 
das aguas do lencol freatico, que, encontrando-se a pequena 
profundidade, tenderá cada vez mais a ser poluído, como 
passaremos a esclarecer. 
· . Notamos com effeito que qualquer descuido verificado 
na impermeabilização de qualquer das fossas dissemina
das (uma em cada lote) pela área da Fazenda acarre~aria fa· 
talmente a contaminação e poluição do referido lençol. 

Para este fim igualmente contribuiriam os adubos ani
maes, empregados nas culturas agrícolas. 

Os poços perfurados, obtidos por meio de machinas es
peciaes, de diametro menor, e maior profundidade que os 
excavados, são evidentemente de custo superior a estes. A 
agua assim obtida, em face da filtração soffrida através das 
differentes camadas do sub-sólo, attinge a um grão de pureza 
capaz de satisfazer ás condições geralmente exigidas de po
tabilídade. 

No . caso do Nucleo Colonial "São Bento .. , seria impre
scinclivel, que taes poços fossem sujeitos a um· revestimento 
(ferro ou aço) capaz de. impedir .todo e qualquer contacto 
das aguas resurgentes assim obtidas com as do lençol frea-
tíco pelas razões já expostas. · 
. Comparando, todavia. esta solução com a saugria da 
linha Xerém, devemos salientar que esta ultima puscinde de 
qualquer despesa relativa á . perfuração e alevação, que 
aquell'outra acarretaria fatalmente, mesmo considerada na 
sua variante mais favoravel. 

Ri.o Pillar - Abordando esta hypothese procuramos des
encumbir-nos da tarefa erigida pelo officio D. N. P. 4 .144 
de 22 de Setembro de 1933, que nos foi distribuído em 29 do 
mesmo mez para. sobre elle. emittir parecer. 

E' indispensavel salientar, primeiramente, que o rio PU
lar ou Xerém, já se acha captado e adduzido a esta Fazenda, 
conforme mencionamos no inicio desta exposição. Suppo
nhamos. entretanto, que a per.missão a que se refere o des· 
pacho N. D. E. i76 de 5-5-33, do Ministerio da Educação 
e Saude Publica não existisse e que tivessemos de utilízar 
as aguas trazidas pelo rio Pillár ou Xerém para o abaste..; 
cimento deste Nucleo. Teríamos então duas hypotheses a 
considerar: · 

' I - A captação seria feita na serra numa quota inferior 
a que está feita actualmente. 

li - A capt.acão seria feita na baixada. procurando-se 
encurtar o mais possivel o conducto de adducão. 

·Na variante mais f.avoravel, ·a primeira bypothe!ii! exi
giria as seguintes obras: captação, protecção á montan~ da 
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eaptacão e addueoão de oito ltilometros approximadamente. 
Na segunda teriamos forçosamente; captação, instal

laoão e manutenção de uma estação de tratamento, instai
tacão e manutenção de uma estação de elevação e adduc~;ão 
de quatro kilometros approximadamente. '' 

Está claro que o aproveitamento do rio Pillar que n~a 
mais é do qrie o proprio rio Xerém (formado pela 5unccão 
dos rios Registro e João Pinto), acarretaria· em qualquer das 
hypotheses tres obras vultosas, perfeitament;e dispensa,·eis 
uma vez posta em pratica a solução que procuramos adaptar . 
· · Verifica-se, pois que nessa parte o nosso problema se. 

apresenta pela fórma mais simples e racional, graças á pos-
. sibilidade de utilizarmos uma obra já realizada, cujo apro
veitamento não apresenta nenhum inconveniente. ·Em face 
dessa situação especial, dispensamo-no~ de qualquer estudo· 
tendente a ·melhor esclarecer as outras soluções, por jul
garmos que assim procedendo economizaríamos tempo e ma
terial. 

Se contudo qualquer impecilho surgisse, que tornasse 
iuexequivel a solução proposta, seria indispensavel antes 
de adoptar uma qualquer das outras citadas, submetter a 
agua em questão á. uma analyse ehimioa . (qualitativa a 
quantitativa) e biologica para que melhor se aquilate do seu. 
aproveitamento, o que nos eximimos de fazer, tão sómente· 
pelo facto de já estar experimentalmente comprovada a pos
sibilidade ·cta utilização das aguas da add~ctora Xerém pelo 
serviço d~ abastecimento da cidade do Rio de Janeiro. 

Arbitrada a quantidade de agua necessaria, e resolvi.de> 
o problema de sua obtenção o calculo dos encanamentos da· 
rêde ramificada foi feito pela formula de Levy-Vallot, obser
vadas as características da descarga para cada caso ·parti-
cular. · · 

E' interessante notar que, embora a taxa atribuída ao 
consumo individual exceda dos limites não attingidos em' 
muitos centros urbanos do Brasil, a sua distribuição pode 
ser feita por intermedio de encanamentos de diametros mi
nimos, graças á pressão hydrodinamica existente nas linhas. 
adductoras, e que a localização do reservatorjo procurou con-
servar. · 

No dia t9 de Abril de t934, em obediencia ao despacho 
do Sr. Ministro do Trabalho, Industria e Commercio, de 27: 
de Janeiro de 1934, foi concluída por esta ser<.,.ão o projecto 
definitivo referente a: encanamento adductor, reservatorio de 
concreto armado, ramal do abastecimento da primeira e se
gunda gléba e distribuição na primeira, cujo orçamento total ' 
attingíu a cifra de setecentos e setenta contos. 

Tendo em v ista os conceitos expostos na parte relativa 
ao saneamento, resolvemos não estender os encanamentos de. 
distribuição além da Estrada de Ferro Leopoldina . · 

Para que melhor se :possa aquilatar das vantagens que 
decorrerão da adopção das linhas geraes apontadas no ante
projecto e aqui reaffirmadas, p~ssamos a transcrever um or-. 
çamento a])proximado das obras destinadas ao abasteci- · 
mento d'agua: · · 

E.ncanamento adductor, r eservatorio, ramal 
do abastecimento da primeira e se

. gunda gléba (já approvado) ..........• 
7 . 000 · metros de encanamento de O,i5 a 

41$175 .. •..•••..••..•• •••.•• ••••••••• 
fS.OOO metros de encanamento de 0,075 a 

f 9$46.t. .. . .. .... ..... .. ...... ........ . . 

770 : 000$000 

288:225$000 ' 

350 :352$000 
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25".000 metros de encanamento de o;os a · 
. i3$300 ......... ·••··· ............... . 

J:>ecas accessorias, quebras e eventuaes 

332 : 500$000 

L7U :077f000 

"20 o/o. • • • • ... .. • .. • • • .. • • • .. • .. • • • .. • 348 :2i5$400 

Total. ~ . . . • .. • .. .. . .. • • . . . . . . • .. • .. .. • • . • • 2. 089 :292$400 

Approximadamente ~ .1 00:000$000. 
A área total da Fazenda excluída a parte além da es

trada Leopoldina é de 78.956,572 metros quadrados. 
_ Do exposto conclue-se, pois, que as obras destinadas ao 

abastecimento d'agua, · gravando apenas de $026,6 réis, o 
preço do metro quadrad.o, impõe-se mesmo quando conside
radas sob ulll ponto de vista estrictamente eommereial, visto 
que· a sua. execu(:ã.o acarretaria fatalment~ uma valorização 
de mais de 53 o/o qualquer que fosse o valor actual. 

Apro11eitamento das terras 

Em nossa planta geral vão indicadas as áreas a serem 
aproveitadas, divididas em glébas: A. B, C, D, E e F, que· 
deverão ser loteadas, após levantamento rigoroso. 
- Passamos a indicar o numero de lotes por gléba, to
mando para eada um a área de t.O Ha: 

:!) -Gliba A 
Já levantada e loteada. 
Area total = 7. 427 . 600 metros quadl'ados. 
68 lotes. • 

2J -Gléba B 
.!rea toal = 15.509.200 metros quadrados. 

:· . Area destinada ãs estradas (2,5 % do total) = 387.730 
metros quadrados. · · 

Area util = i5.i21.470 metros quadrados. 
15:1 lotes. 

3) -Gleba lJ 

Área total = :15.707.542 metros quadrados. 
Área destinada ás estradas {2,5 % do total) = 4f7 .689 

metros quadrados. 
Area util = :16.289.853 metros quadrados. 
162 lotes. 

4J -Gléba D 
Ál'ea total = n. 872' 325 metros quadrados. 

· Area destinada ás estradas (2,5 % do total) = 371.808 
metros .quadrado$. . . · 

Are a util = f4. 500. 517 metros quadrado~. 
:145 lotes. · 

5) -Gleba E 
.Area total= t?'. 39J ._805 metros quadrados: 
Area destinada ás estradas (2,5 % do total) = 434.945 

metros quadrados. 
Area util = :16-.962:860 méh·os qÍladraclos.. . . 
:1_70 -lotes. . ........... : .............. ·. _ . 
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6) -Gléba F 

Esta área foi destinada á séde do Nucleo e ·aos campos 
experimentaes de agricultura. 
· · · Area total = T· ~~!: QOO m~tros qadràdo5 . 

7) -Gléba G 
A Glé~a G ou Zona III. por ora não cogitamos della. 

em virtude do já e-:-.::posto em outro locaL 
Area total= 25.043.400 metros quadrados. 
Área aprôveltavel = 8. 000. 000 metros quadrados. 
TotaL de lotes. 

Saneadas as Zonas L e II,. ~ere.qlos. ah~ . u~ tot(ll de 696 
lotes de 100.000 metros quadrados,. cada um, approxima
damente, promptos para serem colonizados. 

, ORÇAMENTO 

Avatíando em tres annos o prazo ~:ecessario ao com
pleto saneamento e levantamento da Fazenda "São Bento'\ 
sobre esta base fir~!J.!IlOs nossp orcap:~en.to : .. 

1 - Rectíficação do Rio Iguassú 
{Zona .1). 

Abertura do caixão. 
Volume: '10.450 ms. x :105 m. q. =.. :1.097.250 m. c. 
Volume a descontar·.;· .... ;, ." . ."." ... : · · 58.1545 m. c. 

Volume a considerar . . . . . . . . . . . . .. !.039.205 m. c .. 
Custo: 1$-i50 x L089.265 = ........ !.506~847$250 

Taludamento. 
Custo: 20$000 X 20.900 ms. ==- • • • • • • 4i8:000$000 

Custo total .... :1.924:847$250 

2 - Alargamento do Rio Iguassú ' · 
(Zona li). 

Custo: if450 x 300.000 m. c. = .... 
3 - Rectíficação do Rio Pilar . 

Volume: 8.630 ms. X 46 m. q. ==- •• 
Volume a descontar . • • . . • • ••..... 

Volume a considerar . . . . • • • . .•... 
Custo: 1$500 x 346.980 m. c. = 

4 - Reetificacão do Velho Iguassú. 

435:000$000 

396.980 m. c. 
50.000 m. c. 

346.980 m. c. 
520:470$000 

Volume: 2.500 ms. x 27,75 m. q. = .. 69.375 m. o. 

5 - Rectificacão do Rio Baby. 
Volume~ 2.660 ms. x 2'7,75 m. q. = 73.815 m. e. 
Custo: :1$500 x 73.815 m. c. = . . ... H0:722$500 

6 - Rectifícação do Rio Capiyary. 
Volume: 4.300 ms. x 27,75 m. q. = 119.325 m. c. 
Custo: f$500 x U9.325 m. c. = .. . . i78:987$500 
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7 - Dique Insubmersivel. 
Volume: 9 m. q. X 8.600 ms. = 
Custo: 2$000 x. 77 . 400 m. e. = ..... . 

Custo: 
8 - Rectificacões fóra da Fazenda. 

9 -Valias, Drenagens, Aterros, Des
mattamentos, Limpeza de Rios, 
etc. 

77.400 m. c. 
154:800$000 

·Custo: 1.000:000$000 

10 - Photographia aérea de toda 
Fazenda. 

Custo 15:000$000 

:H - Levantamento, Nivelamento, Scn
dagem, D~talhes, etc. 

Custo {50:000$000 

12 - Triangulaçà.ú. 
Custo 20:000$000 

13 - Serviço Sanitario. 
Custo 360:000$000 

i -i - Administracão. 
Custo iS0:000$000 

Custo total" 5.653:889$750 

Concltuil() 

A parte aproveilavel das· terras do · Nucleo Colonial 
"São :Bento", para colonização, garantem a esta 700 lotes de · 
100.000 metros quadrados, mais ou menos, cada um. 

Computando o valor de acquisicão dn Fazenda, avaliada 
em 4. 500: 000$000, as despesas constant~s <1e nosso Ante
Projeto: 5.293:889$750, o abastecimento d'agua para todo 
o Nucleo, arcado em 2.100 :OOOfOOO, os servicos sanitarios 
cal~u1ados em 360:000$000 e maJs 7. 000:000$000 pa;:oa os 
trabalhos agronomicios e de coloniza~ão, inclusive 700 
.casas, chegamos ao" séguinte resultado": 
Valor d:J. E'azenda • . .................. . 
Obras Hydraulicas e. Topographia ..••..• 
.Aba.st~c<cimenio d'Agua .............. . 
Servicos Sanitarios · . . .•...•...•... 
700 Casas •...........•.••...•..... 
Colonização • . . :: . ........• , •....... 
Agronon1ia . • .....•.....•....•.•.•• 

Total . .. .. .......................... . . , 

Cabe a cada lote : 

4.500:000$000 
5.293:889$750 
2.100:000$000 

S60:000$000 
4.550:000$000 
1. 45 o : 000$000 
1.000:000$000 

19.253:889$750 

19. 253 :ss9$750 + 7oo = 21 :505$556 
approximadamente: 27:500$000 (preço do lote) 
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Ássim sendo, o preco do metro quadradl) sahirá a $275, 
razoavelmente bai:J~o porquanto os terrenos circumvizinhos, 
não saneados e sem agúa encanada, P.stão sendo vendidos por 
$400 o metro quadrado, no mínimo. 

O aproveitamento das terras da Baixada Fluminense 
só serã possível graças ao seu beneficiamento integral tal 
qual o imaginou o Exmo. Sr. Ministro do Trabalh'l. razão 
porque fracassaram todas as tentativas anteriormente f~itas. 

A' boníficacão hydraulica seguir-se-á a bonificação 
agrícola conjugada com um serviço medico-prophylatico; 
após á bonificação hydrotelurica t cotonizac5.o, subordinada a 
uma legislação adequada que ainda nos falta. 

São medidas que se completam garnntindo n conserva
ção dos trabalhos hydrotechnicos e que transformariam a 
Bai~ada em grande campo agronomic:o, servindo de vasl.o ce
leiro á capital do paiz. - M. J. Cavalcanti de Albu1•querqve. 
- Horacio Mendes de Oliveira Castro Filho. - Henrique 
Vaz Corr~a. -Gustavo Gonçalves de Senna e Silva Filho.
Lafayette Herminio de Freitas. 

DISCURSO PRONVNCTADO PELO SR, DR. MANOF.TJ Rl!lS 

"Sr. .Presidente. 

~ ·esta a segunda vez que V. Ex:., na alta investidura 
de chefe· da Nação Brasileira, honra as terras de Iguassú 
com a sua distinguida presenca. 

Em ·Junho do anno p. p. V. Ex. assistiu ao lanca
mento da pedra fundamental para a construcção do Hospi
tal dos pobres, na séde do Munícipio. cujas obras estão 
bastante adeantadas. 'l'eve occasião de inaugurar ~A Casa 
da Laranja", apparelhamento especializado para o pre
paro dos fruetos da Ca1ifornia brasileira, mandado cons
truir pelo governo federal e cujos servicos á lavoura de 
Iguassú foram inest1maveís durante· a safra que acaba de 
terminar. 

Hoje V. Ex. volta á Iguassú por motivos bem mais 
relevantes . 

V. Ex. vem inspec:cionar pessoalmente o inicio das 
obras para a colonisacão e saneamento de lguassú. 
. Os bP.nedictinos vieram para o Rio rle Janeiro em t859, 
os -p!'imeiros regulares professas que ahi ;:.e eslaheleceram, 
primeiramente no local t>m que l'!t:tá a igreja do ~armo, de 
ond~ passaram no anno seguinte para o outeiro. onde ha 
mais de tres seculos conservam na capital do paiz o pres
hgio da sun benemerita Ol'dem. 

Ordem essencialmente votada ao culto e que mais tar
de se votou tambem á. alta missão de educadora da moci
dade catholica, não podia, entretanto, desligar-se das pre
occupacões mater·iaes, procurando obter do solo o com que 
pudesse desempenhar sua missão espiritual. 

Assim, fazendo-se possuidores de terras nas cercanias 
do outeiro, hoje no coracão da metropole, valiosns pelo seu 
local, estenderam seus dominios para além como em Iguas
sú, Nictheroy, na Ilha do Governador, em Campos e em 
outras paragens. 

Em Iguassú, obtiveram da munificiencia régia sesma
ria e meia, accrescendo-a de outras terras que foram ad
quirindo de seus l)rimitivos possuidores alargando seu la~ 
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tifundio. Aqui em lguassú mantiveram durante longos an-
. -nos a sua olaria e lavouras para:· uso proprio dispondo 

'aliás em beneficio do patrimonio da Ordem -do qne lhes 
sobrava e não era reclamado pelas necessidades da po
breza a que, como bons filhos de Christo soccorriam. 

Tambem, não precisando de tantas tel'ras para US(J 
proprio, conservando o seu domínio, arrendaram as dis
.pensaveis e dentro dellas se formaram outr'ora pequenas 
fazendas e excellentes sítios que constituíram, no inicio e 
em meiados do seculo as principaes abastecedoras da po
pulação da metropole, quando era difficil e penoso o trans
porte da producção de serra acima para a região da bai
xada. 

Veio depois a estrada de ferro, rasgando a lombada 
.das serras e facilitando o transporte: os rios iguassuanos, 
_que eram sulcados por centenas de embarcações. viram
se abandonados como foram abandonadas as situações agri
_colas, os engenhos e o cornmercio. Os rios C{lrn as te1·ras 
de alluvião, sem trato, foram se enchendo de obstaculos 
aos que se obstinavam em manter nas suas margens casas 
e lavouras. Vieram as enchentes, as inundações e em pou
cos annos, esta região onde os benedictinos tinham a gran
de fazenda, e suas visinhancas, em muitas leguas de exten
são, tornaram-se inhospitas, insalubres, mortifer.as. 

A mala-ria poso-g nestas uberrimas terras e ciosa do 
seu domínio, foi ceifando vidas, despovoando extensas zo
nas, e trazendo com isso, a decadencia de valiosas proprie
dades, sua destruição pelo tempo, e a perda- de importantes 
fortunas. 

Assim decorreram dezenas de annos: os governos não 
se animavam a enfrentar o problema de saneamento de 
lguassú, desta parte, sobretudo, em que mais distantes das 
·altas. se faziam sentir os effeitos da obstruccão dos rios. 

Subindo ao poder, por morte do Sr. · Conselheiro Af
fonso Penna, o saudosissimo estadista que foi Nilo Peca
nha, com aquella claríssima visão da grandeza da baixada 
fluminense, promoveu, então, o saneamento della, come
çando effectivamente, pela. região alagadiça do Iguassú, 
Pilar, E~trella, Sarapuhy, etc .. obra que foi iniciada; e 
embora não concluida e paralyzada subsequentemente, pro
duziu desde logo resultados immediatos, restituindo á aoti
vidade dos iguássuanos leguas de magníficas terras. 

Ao inolvidavel fluminense cabe o inicio e a tentativa 
patriotica desa resurreição. 

Entre taes terras se achava a fazenda de S. Bento, 
.onde os zelosos monges applicaram novamente uma parte 
de sua renda, promovendo a cultura do arroz, que foi en
~aiada com uma demonstração pratiea da sua possibilida
de, e de pequenas lavouras . Os resultados foram mais de 
beneficos effe1tos pare o saneamento local do que pro
priamente financeiros. 

P.arece mesmo que os Benedictinos não puderam co
lher resultados finaceiros compensadores, t3lvez por falta 
de amparo e auxilio para a dispendiosa obra !la desobs
trücção rio Iguassú, Sarapuhy, e Pilar. mas sua boa obrn 
foi a po!:sivel manutenção do saneamento local. A pro
priedade passou nara a Empreza de :Melhoramt>ntos <ta 
Baixada e em boa hora foi transferida para o patrimonio 
da União. 
. A operação financeira, decorr~nte da transferP.ncia re
ferida, foi um acto altamente· a\lspicioso para os cofres di 
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N~·ãO . O valo:- das terras · encamoadas pela União valem: 
_!~.·gora m~smo, sem nenhum beneficiamento por parte do 
g.overno federal, muilas vezes mais da quóta paga aquella 
,Erilpreza Commcrcial par~ a $Ua aequisição. . ~ 

· ·A localização desta colonia. aqui. · bem demon~tra a 
1risão .de V. Ex. como exprimentado administrador, P"rqu~ 
além da fert i! idade das terras da antiga fazenda de ~ão 
Bento, o colono dispõe de um rio grandemente pi::coso, o 
lguassú, com peixes finos, abundando o robalo. H a em 
toda a extensão alta da :fazenda mnitos cambocaseiros. qué 
produzem abundantemente e seus fructos são deliciosos e 
saudaveis; ha ainda grande quantidade de outr·os frnctos 
sylvestres, igualmente aproveitaveis. Para os colonos que 
tiverem officios, Iguassú que ~e cobre de mnravilho$:a flo
resta. dispõe das melhores madeiras do Brasil. roxinho. ca
nelleiras varias, ipê de todas as qualidades: massaranduba, 
páo ferro, jequet.ibá, tapinhoan, cedro. grauna. m\r indiba, 
ipê e outras para o fabrico de moveis. dormentes etc. 

Se o colono fôr apraciador da caca. as terras d~ Tguas
sú. possuem uma fauna das mais ricas. de todas as .aves 
e de todos os bichos mansos. ou rasteiros. como o veado e 

· o porco do matto até o coelho na capoeira. As terras de 
S. Bento, no· momento em que V. Ex. num feliz Tecent.e 
decreto, estabeleceu . medidas para incrementar a J.•roducção 

·do alcool motor, Uber1ando a nossa Patria do sacrificio da 
exportação do nosso ouro, e por outro lado dando trabali10 
ao operaria nacional valorizando a nossa moeda. são a solu
Ção do problema pois não só uelo sólo apropriado pelo 
plantio da cannn, te rreno. humiclo. nns !mas hai:xadas. c!1mo 
pela sua grande extensão. 

Iguassú., Sr. Presidente, que dá das suas r<'chas e 
montanhas verdejantes todas as aguas que abastP.cem a 
Capital, a formosa cidade do Rio ne Janeiro. cu.1a popul~
Ção se. orgulha de ingerir o melhor liquido pot,avel do 
Mundo, retribue, pela uberdade e fertilidade de ~P:u sólo. 
pela sua constante valorização, os sacrificios que o seu pa_: 
triotico governo faz agora. povoando-o. retornando·O a ter
ra babitavel que foi antes da proclamação do r~tnem re-
publicano . · 
· Lamentavel descuido dos governos que se foram, que 
immolaram com essa ímp.revidencia a!'. inn\lmel'M e wreeio
sas vidas, presas ao sólo querido, que não foi ingrato. mas 
foi esquecido, foi abandonado. 

Um do~ 11~to~ mais aeertario<: rlo sroverno urovisorio 
foi a creação do Ministerio do Trabalho. DPnnrtamento 
que todo· mundo civilizado po!'-SUP SÓJTI~>nte n Br11!'il. num 
cochilo censU"ravel, delle se resentia. Os serviços, por in
termedio do 1\finisterio do Trabalho. são inn11meros. A 
questão social, que tem a sua exist.encja normal ~m toda<~ 
às nacõe.r; tambem sempre existiu no Brasil. mas. nesta 
grande Patria. só ao ~roverno interes~a os patrõ~~- des
prezados os interesses do!! p~quenos servidores das cla!'l"es, 
que se viam privados do calor governamental. 
· O Ministerio do Trabalho foi recebido como uma. de
pendencia a mais para collocação dos bem apadrinhados. 
. Pôde V. Ex .• em breve tempo, demonstra:r :\ effícien
cia do apparelho pela legisl~ão trabalhista do gover_no 
provisorio; a syndicalyzac.ão das classes; o regimen das mto 
horas de trabalho na industria e no commercio; a regula
mentacão do trabalho das mulherês e dos menores; as con-
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vencões eollectivas de trabalho; as commissões mixtas de 
conciliação e arbitramento; a reforma em novas e melho
res bases das caixas de pensões e aposentadorias; as ra.. 
gras para fixação de salarios minimos, a nacionali:;;ação do 
trabalho brasileiro. 

O trabalhador de hoje muito deve ao seu grande go
verno e a qualquer classe que pertença tem, por interm.e
dio desta, os seus direitos resguardados e garantidos. 

Isto já não é mais rethorica é a realidade fria. Agora 
mesmo, pelo departamento de trabalho a cuja frente se en
contra a figura do joven administrador e notavel advoga.. 
do, senhor Salgado Filho, vem V. Ex., aproveitando esta 
vasta e rica área do governo nesta região outr'ora fertí
lissima, celeiro da Metropole, nos tempos do Imperio, 
abandonadas pelos governos que se sucederam, com exe
pção de Nilo Peçanha, como já disse, restabelecer a gran
deza desta maravilhosa zona do territorio de lguassú. 
Cabe a V. Ex. Sr. Presidente, a gloria de levar a eCfeito. 
com a inauguracão do presente marco, testemunha que 
será desse monumental melhoramento á terra J e Caxias, 
a realidade dessa obra, que mais parece uin sonho. anhelo 
dos filhos desta terra, em que Pedro I passava as horas de 
seus amores, ali naquella casa com a linda e tentadora 
Marqueza de Santos, cujas ruinas, ainda recordam a opu
lencia e o fausto daqnelle historico solar. 

Tambem Pedro II veraneava e visitava seguidamente 
o 60 districto deste municipio, fazendo as suas penitencias 
na tradicional Igreja do Pillar, onde Caxias se baptisou, 
em companhia do barã.> de Pillar, e de outros ornamentos 
da sociedade de lguassú. • 

O decreto de V. Ex., que saneia esta vasta região, 
é o que se póde chamar, sem nenhum favor, um acto de 
v~rdadeiro homem de Estado, homem de goveroo. 

Elle não só beneficia o prospero e rico município de 
Iguassú, mas tambem a Capital da Republíca, de onde 
afasta, o perigo dos males oriundos da transmissão da 
malaria. 

Os rios que outr'ora tornaram grande o nome de lguas.,
sú e a obra dos nossos antepassados, vão fazer retornar o 
privilegio deste invejavel sólo onde tudo produz, desde o 
café cuja rubiaeea se encontra em toda a encosta da mon
tanha como lembrança dt\ culturas passadas, até a laran
gP.ira agreste hoje beneficiada pela. enxertia, cujos fruetos 
hoJe enriquecem os cofres d:'!. Nacão com a importação da 
l:bra ouro, no intercambio commercial do nosso grande 
Paiz com ~ Nações ci·:ilizadas do mundo inteiro. A. obra 
é herculea, não ha negar, mas ao sahir V. Ex. <=e Iguas
sú pode crer, Sr. Presidente, levará as bençãos e os agra
decimentos immorredouros deste povo. ·laborioso. que ~ns 
horas atormentadas de seu patriotico governo esteve co
heso e firme ao lado do chefe da Nação Brasileira. Essas 
grandes realizações da Republica Nova são os fructos da 
victoria da Revolução, Sr. Presidente, encabeçada e ven
cida por V. Ex. como seu principal chefe, cujas pro
messas vão se toroando uma realidade risonha. As febres 
vão desapparecer deste rincão; e as suas victimas, lá no 
infinito e o grande Nilo, no descanco da paz de seu espí
rito, bemdirão o chefe riograndense que se mostrou um 
grande amigo de Iguassú, dos flum inenses, da Metropote; 
da Patria e da Republiea. . 
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10• Sessão, em 1 de Agosto de 1934 

Presidencia do Sr. .Antonio Carlos, Presidente 

i 

A's i4 horas, eompareGem os Srs. : 

Antonio Carlos, Christovão Barcellos, Clementino LisbOa, 
Waldemar Motta, Alvaro Maia, Lacerda Werneck, Lemgru.ber 
Filho, Cunha Mello, Mario Chermont, Veiga l.abral, Leandro 
Pinheiro, Moura Carvalho, Joaquim Magalhães, Lino Ma
chado, Costa Fernandes, Carlos Reis, Adolpho Soares, Godo
!redo Vianna, Ma:rimo Ferreira, Hugo Napoleão, Pires Ga
yoso, Freire de Andrade, Luiz Sucupira, Waldemar Falcão, 
Pontes., Vieira, Xavier de Oliveira, Silva Leal, Kerginaldo 
Cavalcanti, Ferreira de Souza, Alberto Roselli, V'elloso Borges, . 
Irenêo Joffily, Arruda Falcão, Herectiano Zenayde, Luiz Ce
dro, Arnaldo Bastos, Simões Barbosa, Humberto Moura, Gó~s 
Monteiro, Valente de Lima, Guedes Nogueira, Deodato Maia, 
Arlindo Leoni, Arthur Neiva, Homero Pires, 1<'1ancisco Rocha, 
Fernando de Abreu, Carlos Lindenberg, Gotlofredo Menezes, 
Jones Rocha, Henrique Dodsworth, Amaral Ptixoto, Sampaio 
Corrêa, Pereira Carneiro, Olegano Marianno, Adolpho Ber
gamini, Nilo de Alvarenga, Prado Kelly, A'ipio Coshllat. 
Acurcio Torres, Gwyer de Azevedo, Fabio Soc:t-é, Soares Filho, 
.Buarque Nazareth, Manoel Reis, Francisco Marcondes, Mello 
Franco, Ribeiro Junqueira, Pedro Aleixo, Negrão de Lima, 
Gabrel Passos, Augusto Viegas, Vieira M'lrques, Rau! Sá, 
Simão da Cunha, Furtado de Menezes, DaniP.l de C..:.~>t'Valho, 
Aleixo Paraguassú, Waldomiro Magalhães, Jacques MC\ntan
don, Anthero Botelho, João Alves, José Christiano, Moraes An
drade, Zoroastr o Gouveia, Cincinato Braga, Plinio Tout-inho; 
Nereu Ramos, Adolpho Konder, Carlos Gomes, João Simplicio, 
Renato Barbosa, Demetrio xavier, Ascanio Tubino, Fanfa 
Ribas, Raul Bitt.encourt, Gaspar . Saldanha, Alberto Diniz, 
Acyr Medeiros, Ferreira Netto, Vasco de 'l'oledo, Antonio 
Rodrigues, Waldemar Reikdal, Martins e S1lva, Francisco 
Moura, Antonio Pennafort, Sebastião de OlivPir:~, João Vitaca, 
Albert.o Sureck, Armando Laydner, Guilherme Plastér, Eamar 
Carvalho, Mario Manhães, Ricardo Machado, \Valter Gosling, 
Augusto Corsino, João Pinheiro, Pedro Rache. Euva!do Lodi, 
Mal'io Ramos, Gastão de Brito, Teixeira Leite, Abelardo :Ma
r_inho, Thiers Perissé, Moraes Paiva. (125) • 

Deixaram de comparecer os Srs. : 

Pacheco de Oliveira, Thomaz Lobo, Feroandes Tavora, 
Mario Caiado, Luiz Tirelli, Alfredo da 1\latta, Abel Chermont, 
l\fagalhães de Almeida, Agenor Monte, José Borba, Leão 
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Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Jeovah Motta, Martins Veras. 
Odon Bezerra, Pereira Lira, Barreto Campello, João Alberto, 
Souto Filho, Solano da Cunha, Mario Domingues, Arruda 
Camara, Augusto Cavalcanti, José Sá, Alde Sampaio, Osorio 
Borba, Izidro Vasconcellos, Sampaio Costa, Antonio Mach3do, 
Leandro Maciel, Augusto Leite, Rodrigues Doria, J. J. Seabra, 
Prisco Paraíso, Clemente Mariani, Magalhães Netto, Medeiros 
Netto, Edgard Sanches, Alfredo Mascarenhas, Leoncio Galrão, 
Attila Amaral, Manoel Novaes, Gileno Amado, Negreiro!:; 
Falcão, Aloysio Filho, Paulo Filho, A.roold Silva, Lauro 
Passos, Lauro Santos, Ruy Santiago, Mozart Lago, João Gui
marães, Raul Fernandes, Cezar Tinoco, José Eduardo, Cardo~o 
de Mello, Bias Fortes, José Braz, A:delio Maciel, Martins Soa
res, Matta Machado, Delphim Moreira, José Alkmim, Cle
mente Medrado, João Penido,: João Beraldo, Christi'lniJ Ma
chado, Polycarpo Viotti, Levindo Coelho, Belmiro de Me
deiros, Licurgo Leit1l; Celso Machado, Campos do Amaral, 
Bueno Brandão, Carneiro de Rezende, Plínio l:orrêa de Oli
veira, Alcantara Machado, Theotonio Monteiro de Barros, 
'.José Carlos, RodrigUes Alves, Barros Penteado, Almeida Ca
·margo, Mario Whately, Vergueiro Cesar, Guaracy Silveira, 
·Hypolito do Rêgo, José Ulpiano, Carlota de Queiroz. Abreu 
"Sodré, Antonio Covello, Cardoso de Mello Netto, Moraes Leme, 
"Henrique Bayma, Sampaio Vidal, José Honorn.to, Domingos 
Vellasco, Nero de Macedo, Generoso Ponce, João Villasbôas; 
Alfredo Pacheco, Francisco Villanova, Lace-l'da Pinto, An
tonio Jorge, ldalio Sardenberg, Aarão Rebello, Simões Lopes, 
Carlos Maximiliano, Mauricio Cardoso, Annes Dias, Frederico 
Wolfenbutell, Victor Russomano, Pedro Vergara, Adroaldo da 
Costa, Minuano de Moura, Cunha Vasconcellos, Gilbert Ga
·beira, Edwald Possolo, Eugenio Monteiro de Barros, Milton 
Carvalho, Horacio Lafer, Alexandre Siciliano, Pacheco e 
Silva, Rocha Faria, Roberto Simomsen, Oliveira Passos, Da
vid Meinicke, Pinheiro. Lima, Nogueira Penido (i27). 

O Sr. Presidente - A lista de presen~a accusa o compa
recimento de i25 Srs. Deputados. 

Está aberta a sessão. 

O Sr. Lacerda Werneck (Servindo de 2" Secretario) 
procede á leitura da acta da sessão antecedente, a qual é, 
sem observações, approvada. · 

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

O Sr. Lemgruber Filho (Servindo de ia Secretario) 
decl~ra que não ha expediente a ser I. ido. 

O Sr. Presidente - Acha-se sobre a mesa e vou sub
metter a votos os seguintes 

REQUERIMENTOS 

Requeiro a inserção em Acta de voto de pesar pelo 
fallecimento do ex-Deputado e Senador pelo Districto Fe
deral, Dr. José Maria Metello Junior. 

Sala das Sessões, i de Agosto de i934. - Henrique 
Dodsworth. 

Approvado. 
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Requeiro a tr~nscripcão, nos Anna.es, da conferencia 
feita, em Friburgo, pelo illustre Dr. Alfredo Sertã. sobre o 
que é· o Communismo • 

. Sala das Sessões, t de .Agosto de t934 . - Lemgruber 
Filho. 

O Sr. Presidente - · Não h a oradores inscriptos na hora 
destinada. ao Expediente. 

a· 

O Sr. Adolpho Berga.mini - Sr. Presidente, peço a pa
lavra . 

. O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado 
Adolpho Berga.mini. 

O Sr. Adolpho Bergamini (Pela ordem) requer e obtem 
permissão para falar da bancada. . . . 
~ O Sr. Adolpho Bergamini - Sr. Presidente, venho 
tribuna para, attendendo ao appello qu9 me faz a "Socie
dade· dos Amigos de Alberto Torres," dar conhecimento á 
~aQão .'' do Memorial dirigido ao Sr. Marçúes dos Reis, 
actual detentor da .pasta da Viação. 

EStá assim redigido o dooumento que me foi, por co
pia, enviado: 

"A · · Sociedade dos Amigos de Alberto Torres 
pede a attenção de V. Ex. para o seguinte. certa de 
que não deixará de attendel-a na causa justa que 
eHa traz ao julgamento sereno do illustre Ministro 
da Viação. 

Nos ultimos mezes do anno passado, a população 
do Rio de Janeiro viu levantarem-se sobre as linhas da 
Estrada de Ferro Central do Brasil, na Estação de 
de S. Cbristovão, as tórmas em que se devia vasar 
o concreto de um viadueto para passagem de pe
destres e vehículos. Acceleradamente as obras mar
charam e se precipitaram para nossa lendaría Quin
ta da B6a Vista, am~acando penetrar em suas ala
medas, derrubando arvores velhas e lindas, que com
põem o mais bello parque do Brasil! 

Ante semelhante selvageria e desrespeito á. . ma-
gestade do parque bist1:lrico, levantem-se a op inião 

publica desta cidade. Levantou-se em vão porque, 
apezar das declarações do ex-Ministro José Americo, 
as obras· nunca .foram suspensas e estão prestes a 
ter seu desfecho .com a devastação da Quinta. O In-· 
terventor do Districto' Federal nom~ou um3. com
missão de urbanista-a para dar parecer sobre aquelle 
mostrengo. Esta, composta dos Srs. Nestor Fi
gueiredo e Armando de Godoy, condemnou o . via.-

, ··dueto ·poT· motivos teehnicos e por _ attentar vanda
. "licaniente · ao parque dos nossos imperadores . · · 

·. . O Sr . José Americo, em nota á im"Ç~rensa, na 
··data de 19. ·de Abril deste anrio, prometteu cum
J)ril' n parecer daqbella · commissão. Entretanto, 
contrarjando a elegancia de actos anteriores, des-
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mentindo a bravura de gestos mais ousados em ou
tras oceasiões, o romancista da ".Bagaeeira" não cum
priu sua palavra empenhada. 

A Sociedade Alberto Torres pede a Y. Ex. sua 
proteccão para a Quinta da Bõa Vista, impedin
do que o Director da Central do Brasil a mutile. 

Pede ainda que V. Ex. mande publicar o pare
cer da commissão de urbanistas até hoje inédito, o 
que é inexpricave1 J Accresce ainda que o Codigo. 
Florestal, que o Governo Provisl)rio deu ao Paiz, 
prohibe que se derrubem arvores dos parques na
cionaes. E a Quinta, porventura, não é o primeiro 
parque do Brasil? 

O Interventor do Districto Federal num acto 
deselegante vem de doar á Central do Brasil o tre
cho d~ Quinta para o Sr. Mendonça Lima mutilar I 
Apenas o Interventor carioca deu . o Q.ue não era da 
Prefeitura, pois esta apenas conserva o Parque que 
é do Dominio da União. 

V. Ex. tem hoje um nome, .Ql.IG é um patri
monio para o Brasil depois · de sua actuação bri
lhante e destemida rui Constituinte! Não quererá 
V. Ex. ficar credor de nossa gratidão, impedindo 
que nossa selvageria . administrativa mutile o Ieu
dario parque da Quinta da Bôa Vista, scenario onde 
se preparou a independencia do Brasil~ 

Raul de Paula, Secretario Geral.,. 

·Sr. Presidente, realmente, · revolta a . todos os cario
cas ·a mutilação pretendida daquelle recanto da Capital 
da Republica; e a questão dos transportes, das Mmmuni-. 
caoões entre o ·bairro de São Christovão e o centro da ci
dade, · vem de muito sendo . objecto daquelles que · amam a 
terra carioca. 

Em governos p11ssados, desta mesma tribuna, tive 
opportunidade de eondemnar o fechamento da rua Figuei
ra de Mello, para ·se satisfazer a uma empreza particular 
de transportes, quando a via ferrea nacional, Central do 
Brasil, elevára suas linhas, afim de não interceptar o 
accesso áquelle bairro, que é o mais industrial e o de 
maior desenvolvimento commercial da Capital da. Repu-
hlica . · . 

Sr. Presidente, em attingindo a. direcção do Gove~no do 
Districto Federal, não me esqueci do que fizéra da tri
buna da Camara, como parla~entar; e eis que apenas exa
minei, com os elementos de que dispunha, maia profun
damente a questão, dirigi-me, officialmente, ao Sr . José 
Americo, então Ministro da Viação, solicitando- lhe pro
videncias no sentido de ser restabeleeida aquella via tl6 
comrounicação. 

Offereço, Sr . Presidente, um exemplar do .. Diario de 
Noticiasn, de 20 de Agosto de 1931, contendo vibrante re
portagem sobre · esse mesmo assumpto e no qual jornalista 
houve por bem transcrever o officio que, naquella époea, 
como Interventor do .Districto Federal, eu enviára ao Sr. 
José Amer1c.o. 
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_Eis o que diz a referida reportagem: 

"Ao eXpirar o período do governo Artbur Bernar
des, isto é, pelos mezes de Setembro ou Outubro de 1.926, 
eonsummava-se um dos mais famosos attentados con
tra a harmonia arterial da cidade, o que occorreu com • 
a índisfarçavel e impatriotica deliberação de bem at
tender a antigas e interesseiras aspirações da Leopoldi
na Railway. Referimo-nos ao escandaloso fechamento 
da rua Figueira de Mello, que tanta celeuma. levantou e 
que tão combatido foi, sem que nenhuma das vozes que, 
então, se elevavam, lograsse alterar os proposit.os da
quelles que, de perto, bem satisfaziam as desmedidas 
ambi~ôes da companhia ingleza, inutilizando tão util 
quão movimentada via publica, - escoadouro prefe
rido e natural do grande e populoso bairro de São 
Christovão. 

Ligeiras recordações 

Desde a ephemera passagem, pelo palacio do Cat
tete, de Nilo Peçanha, ao completar o quatriennio do 
saudoso conselheiro Affonso Penna,. que a Leopoldina. 
Railway, sob compromisso de trazer suas linhas até a. 

_ então Avenida Central (praça Mauá), pleiteava. dos 
- nossos homens de governo, entre outros favores, o de 

lhe ser concedida a mutilação da rua Figueira de 
Mello, ·acautelando-se, dessa fórma, contra os consi
deraveis dispendios em que, fatalmente, teria de en
trar, construindo viaductos. 

A' evidencia de tão exaggeradas pretenções, as 
demarches entaboladas foram soffrendo, através do 
tempo, significativas soluções de continuidade. Repu
gnava, facil se torna a<lvinhar, a muitos dos que ti
nham accão directa nas secretarias do Paiz, a. coopar
ticipacão directa ou indirecta em negociações que 
conduzissem a uma concessão dessa natureza. 

Os interessados, porém, nos bons negocios da 
companhia estrangeira, não desanimavam nunca. A 
"semente" estava lancada, pensavam, e algum dia a 
"terra" -lhes havia de ser propicia. Bastavam, para 
tanto, audacia, persistencia, tacto, esperteza. E não se 
enganaram. Senhores, como eram, desses attributos, lá 
chegou o quatriennio 1922-26, ··em o qual, redobradas 
as actlvidades em favor dos velhos desejos da Leo
poldina. Railwa.y, o tempo não se fez perdido, ao con
trario, se tornou precioso aos impenitentes defensores 
da. concessão, quer agindo no Ministerío da Viação, 
quer advogando na Prefeitura. No primeiro eram as 
difficuldades aplainadas junto ao titular de entãl3, 
Dr. Francisco Sá; na. segunda, rompiam-se os ulti
·mos impecilhos, que possivelmente creava o ex-gover
nador, Dr. Alaor Prata. 

E, ao apagar das luzes . .. 

Foi assim que, ao apagar das luzes desse governo, 
se verificou a realização de. semelhante escanda.lo : a 
Leopoldina. conseguindo, emfim, mutilar a rua Fi
gueira de Mello, via-se. ao abrigo dos gastos avult.a-
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dos com :a . consLrucção de "elevàdos", que ·envolviam 
o seu pesadello maior, e-que não .foram -temidos pela 
administração da nossa principal vla-ferrea. 

Um memorial ao Dr. lo11é Americo, minutro da Viação 

Como mnguem póde ignorar, essa concessão ficou 
sendo uma fonte inesgotavel de queixas e _protestos 
de proprietarios e commercíantes das cercanias, onde 
o attentado se perpetrou. 

Ainda recentemente, no começo deste anno, fot 
dirigido ao Dr. José Americo o seguinte memorial: 

"Os abaixo assignados, propriet.arios, negociantes 
e moradores da. rua Coronel Figueira de Mello e ad
jacencias, confiantes nos elevados e· rectos principtos 
de justiça. que .a.nimam os actos de V. Ex., empenba
do em collaborar dignamente com o honrado goveruo 
revolucionario, .do qual. é figura proeminente, e ce :to~ 
de que um dos pontos do vasto e grandioso programma. 
de V. E.x. é o de corrigir os erros funestos pratica
dos pelas anteriores administracões, passam a e~Or 
. o seguinte caso, certos de que o mesmo encontt•ará 
uma .solução satisfatoria para os abaixo-assignados, 
victim;ls das -eonsequencias que elle acarretou. 

Trata-se do fechamento da rua Coronel Figueira 
de Mello, no trecho comprehendido entre o Boulevard 
de S. Chrh;to,ão e a rua Francisco Eugenio, rua "lUe 
facilitava consideravelmente o transito e o fazia mais 
curto para. todo o bairro de S. C~is~vão. 

A companhia ingleza Leopoldina Railway. tendo 
necessidade <ie construir uma nova estação .. porque a 
que então possuía na referida rua Figueira de Mello 
era um attentado aos fóros de uma cidade civilizada, 
como o Rio de .Janeiro, ou bem que para isso tivesse 
sido intimada pelo goveroo da. época, resolveu erigir 
a sua nova séde na avenida Francisco Bicalbo. Como 
o .terreno situado entre esta avenida e a rua Figueira 
de Mello era reduzido, não dando margem á constru
ec;ão das respectivas "gares" da citada estacão, a Leo
_poltlina nã,o · cogitou de meios termos, não procurou 
levantar a sua estação como seria de direito nos enor
mes terrenos que possue no Cáes !lo Porto. que lhe 
permittia construir viaduetos sobre a avenida Fran
cisco Biealbo e Figueira de Mello, a exemplo do que 
fez a Es~rada de Ferro Central do Brasil . Não, Sr . 
Ministro. 

Isto custar-lhe-ia algumas centenas de contos 
mais. Achou melhor alvitre. sacrificar o já espezi
nhado povo desta terra, em beneficio dos seus interes
ses. E , com os seus conhecidos recursos de insinuacão, 
tantas vezes postos á prova. resolveu facilmente o 
problema, conseguindo do Mínisterio da Viacão a na
cessaria· -permissão para effectuar o maior - tlentado 
ao ordeiro e laborioso povo de São Cbristovão: inuti
lizando a sua mais vistosa e uti1itaria \'ia publica. Não 
satisfeita em fazer-se dona do trecho da rua inutili
iada em seu proveito, foi mais além .a cobiça da Leo
:poldina, assenhoreando-se de uma ponte existente na 
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referida rua sobre o rio Joanna, .eüja .construeção ha
via custado varias centenas de contos ao governo. 
Sobre es~ pimte construiu a. companhia ingleza um 
barracão para guarda de ferramentas dos seus ope-
.rarios . · 

· Para acalmar as iras da imprensa e do povo pr-e
judicado, mórmente daq.uellas pessOas q-qe tinham 
pr opriedades pr:oximas ao l~ito da estrado., que :10 
momento se revoltaram contra tamanha barbaridade. 
entrou em funcqão a Prefeitura, fazendo a desapro
priação das propriedades, allegando para isso a con
struc.;ão de uma grande avenida, que seguiria o curso 
do rio Joanna. Até hoje não passou de projecto . Al
guns dos signataríos, soffreram prejul.zos superiores a 
duzentos contos de réis, pois a interdicção da referi
da via publica provocou-lhes ·o immediato fechamento 

. das suas casas de negocias, por falta de transeuntes e 
tambem pela completa falta de locatarios, que rejei
tavam as suas propriedades; por estarem localizadas 
em um logar acurralado, isto é, que por conveniencia 
da Companhia Leopoldina aquelle trecho de maior mo
vimento da rua F igueira de Mello, ficou t ransformado 
em um becco sem saída . . 

·São de.corrictos seis annos,. Sr. Ministro, e os pro-
. prietarios, apesar dê estarell'). pagando os mesmos im

postos que pagavam quando' 8.!! sua;; casas estavam 
.alugadas pelo seu justo valor, e apesar das "demar
cbes" a que têm vindo procedendo, até hoje, estão es
perando que a Prefeitura se digne effectuar . o paga-
mento taxado pela desapropriação . . 

·E', pelo exposto, Sr . Ministro, que os signatarios 
acodem ao elevado criterio de V. Ex. com o fim de 
conseguir uma medidCI. que_lhes resolva a afflictiva 
situação em que se encontram: ou annullando o acto 
que mandou interdictar a :r:ua Figueira de Mello em 
beneficio dos cofres da companhia ingleza, ou que a 
cada proprietario lhes seja paga a indemnizacão que 
lhes corresponde pela desapropriação e pelos pr-ejuí
zos causados ás suas propriedades. " 

Ouvindo um velho com merciante 

:O "DiariQ· de. Notícias", interessado por conhecer, 
mais de perto, o que pensam os commerciantes cujos 
estabelecimentos estão situados nas redondezas do 
trecho onde foi fechada a rua Figueira de Mello, dessa 
concessão e seus resultados, ouviu hontem, entre ou
tros, o chefe da firma A. L. Fernandes, com negocias 
de botequim e restaurante, respectivamente installa
dos á rua Francisco Eugenio ns. i24 e i43. 

Logo á nossa primeira })ergunta nos foi dizendo 
esse negociante, que ali está estabelecido ba mais de 
doze annos :. 

-Esses muros, que fecharam o accesso ao gran
de bairro de São Chris toyão, fecharam tambem as es
peranças financeiras de commerciantes e propr-ietarios 
situados em toda esta redondeza. Os nossos prejuízos 
foram incalculaveis. '{)mas casas fecháram as suas 
portas p~r nã_o- .Ill<!.is poderezn . se\ls..pr;oprte.tar~os sqs-

C. D . - .20 
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·. tentâi.:.a:s · abe~tas. · ·outros, menos a~f!àdos; deixal'am. se ir até' a . fallencia. .e os predío! que, par aqui, se 
desalugam, ficam mezes e mezes vasiO"S. Já firmei um 
memoriat ao illustre Dl'. José Americo e estou prom
pto a tudo fazer no sentido de que seja restituída á 

·rua. Figueira de Mello a vida que ella sempre teve, 
antes de soffrer esse attentado, custando crer que ti
vessem passado pelo governo, brasileiros eapaze~ de 
permittil-o. 

A outros negociantes que fa!ámos obtivemO!! iden
ticas declarações. 

A attitude do InterventOr J<,ede-ral 

O Dr. Adolpho Bergamini, Interventor federal,. 
levando em justa conta as successivas reclamacõ~ que
essa obra. nefasta tem suggerido, e demonstrando a.t
titude desassombr:Idamente patriotica, está no finne 
proposito de reivindicar para a rua F igueira àe 
Mello o seu antigo tracado, reabrindo-a ao trafega, 
fazendo-a novamente escoadouro do gra!We bairro lfe 
S. Christovão. 

Com esse objectivo S. S. enviou ao Ministro- da 
Viacão o seguinte ofíicio: 

"Repetindo o lapidar conceito do insigne mes-t.r& 
Dl'. J oão Monteiro - "que todo direito violado· ol.!i. 
meramente ameaçado, fa~ nascer uma•forca reactiva-, 
que o põe virtualment e em estado de defesa, en, gos
tosamente, me permitti chegar até V. Ex., para sa
licitar qUanto caiba em suas providencias, relativa
mente ao fechamento do trecho da rua Figueira da 

· Mello. 
Levado a effeito ha já alguns annos, sem. inter-:

venção do Conselho Municipal, e sob a allep.eão d"e 
que o f~chamenta daquelle logradouro public(4. entre
o viaducto da Estrada de Ferro Central do Brasil e a 
rua Francisco Eugenio, "era necessario á exeencão do 
projecto de construccão da estação inicial das linhas 
de bilota estreita da· Capital da Republica", não pl5d·e a 
i>refeitura do Distrieta Federal deixar de lamentar. 
:POr exnquanto, que o · decreto n. 17 .2~9, de 24 d~ Mal'ç.(> 
de 1926, que desapropriou aquelle trecho, e que gerou 
o decreto municipal n. 2 .338, no mesmo mez e anuo, 
encerre, com o fechamento de um logradouro pttblico~ 
principal escoamento de um grande e longínquo bairro 
o de S . Christovão, um mol)opolio, que me dispense 
.de adjectivar, que não quero classificar, mas que at
t enta contra ·o espirito moderno que repelle taes oon
·cessões, um favor a uma empresa estrangeira, e par
·ticular, em detrimento do interesse publico. 

De facto : sob o fundamento de ser "necessario o 
f echamento para ·a execução do projecto de constru
-ocão da estacão inicial das linhas de bitola estreita na 
Capital da Republica ", beneficia-se sómente a Com
panhia. Leopoldina, unica a usar e gozar da estacão, 
deixandp-se que, além do trecho fechado, ficassem os 
trilhos da Linha Auxiliar da Estrada de Ferro Central 
do Brasil e da Estrada de Ferro Rio d'Ouro. · 
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Não esperarei que se me · objectem que a ·Estrada 
de Ferro Theresopolis tambem. ali. traz as suas com
posições, porque o seu trafego é nullo, resumido a 4 
trens diarios, de passageiros e alguns, mensaes e fa-
cultativo, de encommndas e mercadorias, cobrando a 
Leopoldina dessa Estrada, crue é da União, 50 •ro de 
todas as passagens e o total dos fretes entre as ~sta~ 
cões de Mauá e Magé. 

E note-se, relevantemente, que a desapropriação 
foi feita para a eonstrucção da "estação inicial das 
linhas de bitola estreita na Capital da Republica ", 
exonerando a Leopoldina todas as demais Estradas 
como se tivesse o domínio da área occupada. 

A concessão é tanto mais odiosa quanto a Leo~ 
poldina recebe um tal !avor depois que a Estrad'l de 
Ferro Central do Brasil, para não feehar logradouros 
publicos, nem impedir o seu constante funcciona~ 
rnento, construiu a linha elevada, de resultados abso
lulamente profícuos. 

E' a Leopo!dine ~inda que occupa a estação e 
todas as suas dependencias com seu.s escriptorios; é 
a Leopoldina que, ainda mais. corta a Avenida Fran
cisco Bicalho, com os ~eus trilhos, na direccúo de ar-

-. mazens externos, seus, onde descarrega e carr~ga as 
suas cargas. 

Intoleravel seria, Ex:ma. Sr. Ministro, e Gu me 
cobriria de enfado por mim mesmo, se, na hora em 
que se emendam erros, se convocam retardatarios, se 
pedem contas de desvios e se apuram responsabi
lidades, ficasse a Prefeitura da Capit:ll da Repuhlica, 
impassível, por seu . Interventor, deante de uma rei
vinclicacão qual seja a abertura, de novo, daquelle 
trecho, reivindicação que não é só sul. porque é de 
tooos os municipes que clamam e recl:tmam pelo em
bargo e dH'ficuldades que a concessão n:onopo!izadora 
trouxe á sua. locomoçã9 e á sua. actividnde. 

V. Ex. que empresta ~ administração publica o 
fulgor de sua intelligencia irradiante, o espirilo da 
mais elevada justiça e o inflexivP.I desejo de depôr 
em seus lagares o que o interesse particular deslocou 
da communhão, ha de, 'por certo, permittir que eu, ani
mado de iguaes sentimentos, emparelhe com V. Ex. 
para restituir á cidade aquillo que ella não poderia 
ter perdido, senão por erro ou defeituosa comprehen
são de administrações antel'iores. 

Desejo sua meditaç§.o sobre o a!!Stlmpto, que col
loco superiormente, no numero daquelles que mais 
de perto interessam ao hem publico - esperança que 
tenho o direito de nutrir em face ria sua. accão alta· 
mente proveitosa, exemplar e energica. - At.tencio
sas saudações." 

O Sr. José Americo prometteu providenoias. Essas 
providencias são até agora esperadas pelo povo da Capital 
. da Republica. Te mrazão, e razão sobeja, a Sociedade dos 
Amigos de Alberto Torres no protesto que levantou, ao qual 
dou toda a minha solidal'iedade, em nome da pópulação do 
Districto Federal. (Muito bem; muito bem. O o-rador é 
cumprimentado.) 
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o Sr. Presidente - Se mais nenhum dos Srs. Depu

. tados que usar da palavra, na hora destinada ao expedi
ente, passa-se á 

ORDEM DO DL-\. 

Trabalhos de Commissão. 

O Sr. Presidente - Constando a ordem do dia de Tra
balhos de Commíssão," vou levantar a sessão, designando 
para amanhã a mesma · 

ORI)EM. DO DlA 

Trabalhos de Commissão. 

Levanta-se a sessão ás 1.4 horas e 28 mi
nutos. 

4 

Dccumento a quo se refere o requerimento do Sr. De
putado Lemgruber Filho: 

O QUE É O COM.MUN!SMO 

O Partido Communista nasceu do Partido Social Demo
cratico Russo. No fim do seculo XIX, sob a direccuo primei
ro de P!ekhanov (grupo da liberdade do trabalho}, delfois 
-sob a direeção de Lenine (grupo da união para liberdade da 
classe operaria} e sob propagandistas marxistas, formaram-se 
· organizacões secretas operarias em S. Petersburgo e no 
interior. Em 1897, uma dezena de delegados destas organi
zações illegacs fez um congresso em Minsk . É dahi qu& (lata 
o partido social democratieo russo. Organizou programma 
e estatuto e foi publicado na "Gazeta Operaria.", jornal se
creto. Em virtude de perseguições o comité central veio se 
estabelecer no estrangeiro. Então foi feito o jornal "lskra", 
impresso na Suissa e introduzido na Russia por contrabando. 

Era a ligação com a Russia. Uma escola especial pre
parava, em uma pequena cidade das costas da Italía, propa
gandistas profissionaes escolhidos entre os operarias mais 
avançados, aue faziam um curso de manismo. Em Agosto 
de 1934; em Londres, foi realizado o segundo congresso do 
partido social democratico russo, que acabou com uma sei
são eentre seus membros em duas facções- os "menchevlkí" 
e os "bolcheviki". Foi causa as relações com o partido bur
guez, a socialização das terras e os estatutos do partido. Os 
menchevíkí queriam uma federação de comités locaes do 
partido, sendo o comité central. um orgão, ao passo que os 
·boleheviki queriam um partido centralizado e unificado com . 
plenos poderes diJ comité central. Este~ tomaram grande 
parte na revolução em i905. Organizaram o terceiro con
gresso em que os mencheviki não tomaram parte, ém 1905. 
Novamente perseguidos transportaram o comité central 
para o estrangéiro. No começo da grande guerra. os bolche
viki 1ixaram-se na Suissa e organizaram os agrupamentos 
internaciol}aes. Depois da revolução de l'"'evereiro de 1917, 
voltaram á Russia, redobrando a a.ctívidade enviando pro
pagandistas e agitadores ao exercito, marinha, centros in
dustríaes, ao interior, promettendo a conclusão immedia.ta 
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da paz e divisão das terrás. Em resultado do movimento 
3[4 de Julho o governo provisorio decretou a pri::;ão de Le~ 
nine, aoousado de Ugacões com a Al!emanlw. e de outros 
chefes. Com a revolucão de Outubro, sobe sozinho ao !)Oder 
o partido bolchevista e convoca o setímo congresso para pre
parar e ratificar o tratado de paz de Brest-Litovsk, c~m. Mar
co de 1918. Foi então que o partido tomou o nome ele "Par
tido Comunista". Soviets, ou conselho de depu lados, opera
rios a.pparoceu, pela primeira vez, em Outubro de 1.905, por 
occasião da greve geral, que acabou pela capitulação do po
der absoluto do tzar e pe~o manifesto de 17 de Outubro. 

Em 12 de Outubro, um grande "meeting" de operarias, em 
S. Petersburgo, criou ·o primeiro Soviet, coniclho de ope
rarias de São Petersburgo, constituido por deputad~ destes, 
correspondendo um deputado por cinco mil opera1·ios. (Vide 
B. Radins, pag. 7 e seg. Soviet) . N. Soukhanow - ~o ta;;.) 

O soviet, ou conselho de deputados operarias, desappa
receu em f906, perseguido pelo governo do Tzar, devido aos 
excesso~ praticados, inclusive concitando o povo a não pagar 
impostos. 

Reapareceu em 27 de Fevereiro rle 1917, antes da n.bdi
cação de N:ieolau 11, que foi feita em Marçl) deste anno. O 
soviet de 1905 era constituido sómente por deputadas ·ope
rarias e o de t 9l7 tambem tinha depu lados de soldados: 
dahi o nome: Soviet de deputados operarias e de soldados 
de Petrogado. Em 27 de Fevereiro de 1917, com o auxílio 
dos deputados da "esquerda", na Duma e "leaders" opera~ 
rios militares. que acabavam de ser soltos. formaram um 
com'it.é ex:eeutivo, ás H horas. Em 20 de :\bril deu-se a pt·i
meJra scisl1o do governo com o soviet de Petrosrado. a pro
posito da questão de finalizar a guerra. Em 3 dA ~tnip foi 
organizado um governo de conciliacüo. De 3 a ã de Junho 
os bolchevistas fazem manifestações armadas nas ruas da 
capital, devido a cessão da Finlandia e da Ukrania e reli~ 
ram a collaboração ao governo. 

Em 25 de Outubro os soviets fazem nova revoluc.ão 
para obter a plenitude do poder. Foi uma victoria racil e 
prompta, que ::;urpr~hendeu oss propl'ios sovie~s. sem pro
gramma conereto, ficando desorientados. Ate então, a pro
paganda era em tot·no da cessação da guerra, divisão das 
terras, controle operario e convocação immediata da consti
tuinte. O soviet no poder abandona as bases seductoras da 
propaganda. e põe em pratica as theorias de Kal'l Marx, com 
o estabelecimento da dictadura proletaria, consequencia da 
theoria da lucta de classes. Segue o periorlo (]e te1•ror, que 
os ideologos bolchevistas chamam de "communismo miliw 
tar" .5 k~ o pode:r na3 mãos do partido communista. - (Vide 
Lydia Bach, pag. 87.) . 

O terror devorou na Russia, no primeiro período, pro
priamente chamado o communismo militar, tres milhões de 
vidas, a começar pela familia do Tzar; n, sob a influnncia c 
dominio da Techeka c da G. P. U., seis milhões, chegando 
Lenine a proclamar: " Que importa a Irl()rte de 90 % do povo, 
contanto que ·os sobreviventes sejam convertidos á fé com
munista". 

Mas, senhores, si no communismo reside a felicidade 
- para que é necessario o sacrificio de nove milhões de 
ereatui·ns para se mantes de pé na Russia ?_ 

A felicidade é subjeetiva; sente-se mas não se define 
nem se impõe a outrem. Depende da mentalidade de cada 
um. Só póde nos vir pela mão da liberdade guiada pelo 
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direito·· e pela jnstica; · Impôr a fellcidade a algueml IstO 
só . póde ser ooncebido por um cerebro igual ao de Lenine·. 

Foi estabelecida ·urna guerra atroz á burguezia, ele· 
merito conservador por e:xcelléncia das ·tradições, ponto de· 
união do: passado eonstructor com as realizacões do futuro, 
para engrandecimento da nação. Ella é a depositaria do que 
já se fez para levar a cabo o que se ha de fazer. 

Guerra a ·burguezia. Guerra ao capital, que é guerra 4 
iniciativa. · 

Guerra á iniciativa é guerra ao trabalho e á producção. 
Capital é trabalho e sacriflcio aocumulados . 

Ê a produccão, o alicerce de todo o edifício social de 
uma. nação. Della vivem o governo, as classes armadas, o 
transporte, o commercio, a justiça e toda organiza~ão so· 
cial. Pet-seguir o capital, a iniciativa, é aspbyxiar a pro~ 
duccfio·quando não estancai-a. O capital é medroso. A.ini
ciativa é medrosa. Se não sentir um forte e decidido apoio 
- reLrahe-se ou foge. Dabi a angust.ia que assistimos em 
todo o mundo: a fallencia do ract.or confiança, gerando o 
descredito, parnlysando ou retrahindo as iniciativas e lan
çando o mundo neste cháos horrível da falta de trabalho. 

Existem 50 milhões de homens sem trabalho no mundo, 
actualmente. E' o factor psychologico. E' a insegurança. 
E' a ameat;n suspensa, sobre a. cabeça de todos nós, que gera 
essa situacão. · 

Pela facilidade de communicacão o mundo transfor
mou-se em uma serie de engrenagens ligadas umas ·ás ou
tras: quando uma falha as outras todas se res~tem. Se
não vejamos. A Allemanha, por exemplo, tem uma popula
ção de 70 mllhões de habitantes, com o trabalho, pol' esta 
ou por aquella razão, enormemente reduzido; produzindo 
pouco e ganhando pouco, portanto, com o poder acquisitivo 
da população enormemente reduzido, não póde adquirir. 
Acontece que este paiz vinha supprir necessidàdes de ma
teria prima na America; perdendo o seu poder acquisitivo 
v.ae refieclir immediatarneote nos centros productores. 

As leis, que regem a harmonin mundial que o Direito 
regíslra, são leis fataas. Ningu~m ])óde fugir a ellas impu
nemente. Ninguem póde fugir impunemente ás consequen· 
cias de seu desprezo. Elias têm que ser verificadas quer 
queiram quer não ·queiram. Não sãc. decretos lavrados sobre 
o joelho de legisladores ignorantes ou inexperientes que 
il·ão impedir a sua realização. 

A sciencia do direito affirma a inexistencia dellas, ve
rificando o seu impet:'io através seculos. 

Não é um decreto do Tzar impondo a desgermanizacão 
da l\ussía (vide Eca de Queiroz) , nem a legislação de Le~ 
nine determinando a morte de Deus e a divinizsçãé> de Judas, 
que farão mudar a face das coisas. As leis de sociologia, de 
finanças, de economia política, de psychologia e rodas as 
outras têm que ser verificadas na Russia ou alhures, a des
peito da vontade de todos os despotas e tyrannos que aptJa-
recerer.n . · 

E' necessario a protecoão ao capitàl, á iniciativa. ao pro
dueto, bem como é necessario o amparo ao trabalho, ao 
braço, num ambiente de paz e de barr.nonia, de segurança 
e de justiça. 

Garantir o braço, o trabalho, na sua appticac:ão pre
sente e futura e amparar o producto J)ara que este possa 
realizar as aspirações daquelle, eis o que deve ser feito. 
Tanto é iojuslica proteger o capital co:zn detrimento do tra-
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-balho, como é injustiça. proteger e:1te com detrimento da.
.quelle. . . 

Os governos não devem intervir directamente no com
-mereio nem nas industrias, para não alterar a ordem nat.ural 
das coisas, nem pretender modificar, impedir, forçar, a rea
lização da lei da oferta e da procura, para não aggra.-var a: 
situacão no presente ou no futuro. 

O governo intelligente, como o homem, é aquelle que: 
prevê. 
. E' muito preciso prever, senhores. A previsão é o ge:.. 
nio bemfeitor dos estadistás, das administra~ões e dos ne
gocios. 
· A lei da. offerta e da procura é uma lei fatal em sua 
realizacão; tem que ser verificada a despeito da vontade de 
'quem quer que seja. 

Não serão os decretos dos despolas nem a vontade dos 
tyrannos que impedirão a sua realização: Qunndo ba muita 
offerta o valor do produeto baixa e no caso de muita pro
cura e pouca offerta, o producto subirá por força inevit.a
vel. Os ·•estadistas communistas", improvizados na Russia, 
desprezando estas leis ou ignorando os princípios de Di
reito, resolveram apresentar aos olhos do mundo um mon
stro até então desconhecido - o Estado Senhor - depois 
de terem ·enganado o povo com as seductoras promessas da 
divisão das terras, cessacão da guerra, controle operaria 
(que era a garantia da liberdade) e convocação immediata 
da constituinte. 

O que é o "Estado Senhor"? O Estado Senhor ê o com
munismo. E' um tyranno crudelissimo, é um despota sem 
entranhas. O eommunismo, na propaganda, havia prometti
do todas aquellas vantagens e a divisão de bens; o commu
nismo no poder, no governo, estabelece o regime do Es
tado Senhor - e confisca todos os bens, guardando-os para 
si. Passa elle mesmo a. explorar todos os emprehendimentos 
'industriaes, o governo., o Estado, inclusive as terras e todos 
os bens. No primeiro momento, deante daquellas promes
sas seductoras, o comm.unismo _conseguiu 601). 000 adhesões, 
porém, o povo, vendo que tinha sido enganado, já sentindo 
o desastre na nova orientacão, reage juntamente com parte 
do exercito e a classe intcllectual do paíz, tendo como resul
tado o massacre em massa, do qual já temos noticia, com 
3. 000. 000 de victimas. 

Para o "Estado Senhor" levar a cabo a exploracão das 
terras, das industrias e dos bens em geral era preciso o 
bra~o; mas o braço fazia a reaccão passiva, negava-se ao 
trab:llho não remunerado, fugia. Então, o "Estado Senhor .. , 
pelos seus genios diabohcos, depois de muito espremerem 
aquelles cere.bros sem massa cinzenta, resolvetl fazer uma. 
~reação phenomenal para os nossos dias - a escravidão -
o t;erviço obrigatorio. 

Quereis a prova, senhores? Vêdc o "manifesto" dos ope
rarias independentes de Moscou e Leningrado, Kiev. Rostov
sobre-o-Don, lan<:ado ao \)OVo russo em Abril de i 925: "O 
regimen bolchevista (communismo) é um regimen de fome 
e de violencia, de oppressão e de imperialismo. Submette 
os operarios russos a um jugo que não tem semelhante na 
memoria dos homens". 

Trotsky, o prestigioso do Kremlim, onde o seu voto era 
uma lei, não teve pejo de confessar que: "o ideal do com
munismo só póde realizar-se pelo ferro e pelo · sangue". 
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: . · Diz Del amare! "'E' sob esse poder draconiano de vio
Iencias brutaes, áelaoões diariag, morticínios sem conta, ar
-bitrariedades continuas, vexações borriveis. que vive o 
·proletariado russo humilhado, emasculado, explorado, en
.ganado, eseorchado pela dictadura imperante e inoperante, 
cuja actuação no govvrno tem servido apenas para demon
strar ao mundo, de mddo. brilhantissimo e fórma evidente, o 
absul:'do do marxismo destruidor ( applicado pelo commu
nismo) a fallencia completa do regime anarchico e ty
r.annicc". 

O direito de greve fo'l. supprimido do Codigo de Tra
bv.lbo da Russia. Foi nelle estabelecido o trabalho obriga
torio, de ecujn deserção é considerado crime político de su
prema gravidade. Ninguem póde faltar ao trabalho sem 
ríseo de ser enviado aos campos de concent.racã~, que não 
é outra coisa que a morte lenta nos gelos das ilhas do Mar 
Branco. 

· P.ara se podor manter no podei.', o communismo ereou 
nos primeiros tempos a Tcheka, que era ao mesmo tempo 
uma policia secreta, com os recursos de fiscalização, uma 
commis~ão juJgndora e executora summaria de suas deci
sões pelo fuzil e por outros instrumentos de martyrio. A 
·Tcheka é hoje a G.P.U. E' a mesma com outro nome. Com 
uma ligeira differenca: aquela! matava rapido e esta mata 
mais lentamente, á fome e á frio, nas ilhas do Mar Branco, 
nos campos de concentracão, quasi constantemente cobertos 
de gelo. 

Dizem Hahrte Bellaris "La mort d'un prisoniel' dans le 
-camps de concentration est !'unique delivrance •.• " E' o 
instrumento para manter a escravização. • 

Já passamos ligeiramente em revista como foi tratada 
n propriedade e a liberdade pelo communismo; já vimos 
com a rlura exJ.)eriencia alheia, como é f.acil prometter e 
differente o cumprir. 

Agora vejamos como foi tratado POJ;' este regime1 o 
institulo da familia. 

Quereis julgar o valor de um paiz? Examinai a insti,.. 
tuicão da familia. Ella 6 a escola onde são ror-mados os ci
dadãos, onde, desde o berço, a criancinha recebe as primei
UlS direccões para o bem ou para o mal, para corrigir suas 
tendencias más e para apurar as boas, indo depois rece
ber os acabamentos na escola. VMe o numero de filhos 
que têm as mulheres e a maneira por que são educadas, 
formadas, as crianças. 

Vejamos o que se passa numa e noutra. Abri o Codigo 
Civil do Soviet e ahi encontrareis, no art. 86, o Divorcio e 
no art. 87 a inteira, completa amplitude do divorcio, au
toriumdo a seJ)araQiio dos conjuges por um simples ca
pricbo, admittindo que é sufficiente a simples notificação 
·em Cartorio por um delles para que fique desfeito o ma
lrimonio. A simples citação deste artigo é surficiente para 
-d_emonstrar a instabilidade deste Instituto, ahi nesse paiz, 
thspensando qualquer outro eommentario: porem. cumpre 
notar (lue .o monstro de Lenine declarou, em rclaoão á mu
lher, no congresso de Novembro de i924 (Vide P. Fran'=a, 
~. J .. O Divorcio) : "Para o triumpho de nossa causa pre
císamos da mulher, preeísamos depravai-a, de extirpar do 
seu coração o instincto materno, a mulher que amamentar é 
.uma ... ";· não me aLrevo a repetir o resto .•. 
· O aborto é autorizado no Codígo, que determina que 
poderá ser empregado todas as vezes que. houver convenicn-
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'cia · piú.'ticular ou indicação medica. Isto vae sem commen
f.a.río. E' o amor livre officializado, é o combate á natali
dade. Com todos estes loucos á frente desse infeliz paíz, 
dirigindo esta Torre de Babel, esse povo não podia deixar 
de ser levado para onde foi - para a fome. 
· Espeetaculo tristíssimo: a Russia do Tzar suppria a 
Europa toda de trigo e sob o Soviet não tinha trigo para 
comer. Reduziram á escravidão os operarios. os campone
zes, os intellectuaes e todo o povo já diminuído pelos fu.zi
·lamcntos, pelos martyrios, ou pela fome, nos campos de 
concentração, mas o povo respondia.· com a reaccão pas
r:iva. 

Sabeis o que é a reaccão passiva? A reaccão passiva é 
a forca dos fracos, é a forca da inereia, é a força de não 
fazer nada. E' della que lançou mão o nosso patricia, o uegro 
Henrique Dias, no norte do Brasil, para resistir á. invasão 
hollandeza - e os hollandczes acabaram sendo vencidos. 

A mulher teve tal consideração por parte do Estado. 
E como foi tratada a crianca? Nascida a criança é proprie
dade do "Estado Senhor", que a. torna para a sua forma· 
~ão, islo é, para que seja applicada nella a orientação da 
fé communista. A pedagogia do "Estado Senhor" é toda 
.~ui generis. Toma a cr1anca para educa l-a, isto é, para 
não corrigir-lhe as más inclinações, deixando que se desa-

~ broche por si, como diz ella, sob o argumento de que é lou
vavel este criterio, porque um pé dentro de um 8apato 
toma outra fõrma do que aquella que deveria tomar, por
tanto, a criança fica á solta, sem ser torcida sua inclina
cão, para que esta se manifeste em toda a sua pujança. 
Bella orientação pedagogica! Bella fórma de educar! E' o 
homem entregue aos seus proprios instinctos. 

Podeis facilmente calcular as consequencias desta orien
tação na forma.;:ão do povo. A terra é o homem que a ha
bita: unidade má, população pessima. 

Depois de todas estas loucuras, depois .de todas estas 
experiencias d<>lorosissímas, depois de todos os fracassos 
confessados, Stalin lancou as bases da futura política eco
nornica do Soviet, a N. E. P .. como taboa de salvação, que 
estava destinada a novo 'insuccesso e que era: "Desenvol
vimento cada vez maior da. venda. dos produetos russos no 
exterior, com a creação immedíata de novos mercados de 
consumo e prohibição rigorosa de entrada de qualquer arti
go de fabricação estrangeira no paiz, principalmente de ge
neros alimentícios"_ 

Todas estas coisas não são obtidas por um simples de
~reto. Não se manda na vontade do estrangeiro e nem se 
hwa em conta a reaccão passiva dos operarias, dos cam
ponezes, dos intellectuaes, do povo emfim; e sendo assim, 
foi um novo fracasso e com elie o fracasso Jo regime, a. 
.fallencia do communismo com o estabelecimento do "Es
tado Senhor". Mas, antes da confissão do fra(~:J.sso dll regi.:. 
me, Stalin mandou para o Mar Branco milhares de fa
milias para morrer á fome. A fallencia do regime já ti
nha sido confessada em 1920 pelo proprio Lenine, podeis 
lêr no Pra.vda n. 248, de 3 de Novembro de 1921 :· -Enga
namo-nos, vamos em auxilio de nossa economia agricola,.. 

Dahi por deante o .Comité Central Executivo concedeu 
aos camponezes o que delles ·tinha · tirado sem permissão, 
:'lutorizando a exploração de suas terras com o mil:ximo de 
20 homens. Os novos pràprietarios eram chamados, por 
despreso, de '"kulaks", tidos como exploradores e· não po-
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diam votar~ E'· o· começo ·da VQlta ao capital, á propriedade 
e - ~ ·liberdade. Fatta. agora- o triumpho completo da ia-
filha.... _ . . . . . 
. Meus senhores: o communismo boje, nos nossos dias, 
não existe mais, nem mesmo na Russia. 

O professor Saro.léa insere, no jornal de Edimburgo, o 
"Scotsman ", de 7 de Novem,bro de 1923 os tot<Ws seguintes; 
(S. P. Me!gounow, O Terror Vermelho na Russi(l, pag:. 16i.) 

Mortos: 28 bispos, 1.219 sacerdotes, 6;000 profess~ 
res primarias e secundarias, 9.000 doutores, 5LOOO offi
oiaes, 260. 000 soldados, 70. 000 políciaes, 12.950 proprieta
rios, 355.250 inteltectuaes e profissíonaes, 193 .290 opera.,
rios, 815.000 camporiezes. (Dados officiaes publicados em 
toda -parte. ) . 

. Num estudo sobre o terror russo, a commissão de in
querito de Denikine sobre as manobras dos bolchevistas, 
uurante o período de f 918-1919, registrou L 700.000 victi.:. 
mas. Um calculo theorico foi feito igualmente por Ev. 
Komnine, no Raul (s. VIU, .1923). "No invet·no de 1929, 
A U.R. S.S. compreendia 52 governos, com 52 commis:~ões 
cxtraordinarias (Tcbékas), 52 secções especiaes. 52 lribu
naes revolucionarios, além de incontaveis "Erte-Tchekas". 
Tcbékas nas rêdes dos transportes, .tribunaes dos caminhos 
de ferro, tribunaes d~s tropas de segurança interior. tribu
naes ambulantes, enviados de um lugar para outro, para as . 
execuções conectivas. A esta lista é peciso accrescentar ás 
secções especiaes, 16 tribunaes do exercito e das divisões. 

Devemos, pois, calcular mil camaras de tortura e, se 
considerarmos que havia ainda Tchekas secundarias, o seu 
numero só póde ser maior . • 

~Mais tarde, a lista de governos da U.R.S . S. augmen
tou: a Siberia, a Criméa, o Extremo-Oriente foram con
-qui~tados e o numero de Tchékas cresc.eu em progressão 
~eometrica. . . 

~Pelos dados sovieticos de i920 (o terror não .decrescera 
e ainda não haviam sido reduzidas as informações relativas 
aos massacres) podia-se estabelecer um total medio diario 
para cada tribunal: de cincoenta e:x:ecu<;ões, nos grandes 
centros, e cem, nas ultimas regiões eonquistadas pelo exer
cito vermelho. As crises de terror eram periodicas, sepa
radas por intervallos. de modo que podemos calcular a mé
dia modesta de cinco victimas diarias, que multiplicada 
pelos mil trihunaes, dá 5. 000 e, num anno, cerca de ...•.. 
!.500.000 I 

Hoje os dados do registro official eleva o numet·o de 
victitnas da propaganda communista, no regimen do terror, 
a mais de 3 . 000 . 000. 

Léon de Poncins, em seu trabalho magnífico sobre as 
forças secretas da Revolução, pag. i63: ·Por mais incríveis 
que parecam esses algarismos, as tres citações, provenien
tes de fontes diversas, concordam bastante e .devem conter 
uma grande parte da verdade. 

O Terror Vermelho attingiu a taes -proporções, que não 
é po&sivel inserir nestas paginas os detalhes exactos dos 
principaes meios empregados pela l'chéka · (substituida 
actualmente pelo Guépeou) para dominar as resistencias; 
um dos mais usados foi o dos refens, escolhidos entre todas 
as categorias sociaes e que, considerados responsaveis de 
tcdo movimento anti-bolchevista (revoltas, exercito branco, 
~éves, recu~a de entrega das colheitas das . aldeias, etc.) 
eram immed1atamente axecutados. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 07/10/2015 15:29 + Pág ina 17 de 20 

-315 --

Assim, após o assassinato do judeu Ourit.zky, membro 
Lia commissão extraordinar,ia de ~etrogrado, diversos nri--:
lhares de refens foram mortos e muitas vezes suppliciados, 
pois muitos desses infelizes, homens e mulheres, sup-por
iaram, antes de morrer, as torturas ·mais diversas appU~ 
cadas friamente nos reductos da Tchéka. Lenine proeta
moci: "Que importa a morte de 90 % do povo contanto que 
os sobreviventes sejam convertidos á fé communista ?" · 

A Revolução Bolchevista tem uma significação radi
cada no judaismo~ contém as idéas da revolul(ã() de 17S9; 
destruição da civilização actual. 

Diz Webster, no seu trabalho A~sociaçõés secretas e mo
vimentos subversivos, pag. 334: "O intuito final da revo
lução mundial não é o socialismo, nem o proprio commu
msmo; não é a transformação do systema economico pre-
5ente, nem a ruina da civilização, sob o ponto de vista ma
Lerial. A revolução desejada pelos chefes é moral e espi
ritual; é uma anarchia de idéas, em virtude da qual rui.:. 
rão todas as bases estabelecidas ha dezenove seculos, serão 
espesinhadas todas as . tradições veneradas e, mais do que 
ludo, devel'á ser obliterada a idéa christã." (E' a lucta 
entre duas differentes concepcões do mundo: a judaica e 
a ~c~ristã). Léon de Poncins affirroa categorieamente: · 

"O 'Pensamento recondito de Moscou Darece ser t-ste: 
obServando ha vinte seculos a doutrina de Ghristo, a huma.:. 
nídade seguiu um caminho errado. Já. é tempo de reparar 
esse erro de dír.ecção, creando uma moral e uma civilização 
novas,' baseadas em princípios muito diversos. 

Julgo que foi esta a idéa que os chefes communistas 
quizeram symbolizar, quando, ha alguns mezes, propuze
ram que se erigisse, em Moscou, uma estatua a Judas Is
carioth, esse homem de bem tão m.al apreciado, que se en
forcou, não, como estupidamente se acredita, de arrepen~ 
r.llmento por ter trahido o mestre, mas de desespero, coi. 
tado, de pena da humanidade, que -pagaria com innumeros 
males o caminho errado que se dispunha a seguir. " 

Dizem J. e J. Tharaud, Palestra sobre Israel, pag. 38 
(Circular communista que illustra este ponto): "Nos· nos
sos decretos, ficou definitivamente assentado que a reli
g;ão é assumpto individual e particular; mas, desde que os 
opportunistas parecem crer que estas declarações signifi
cam a adopcão, por parte do Estado, da politica dos bra~s 
cruzados, os revolucionarias marxistas reconhecem como 
dever do Estado a luta energica contra a religião. por meio 
de influencias ideologicas ( 1) sobre as massas prolatarias." 
(A lula contra Deus desenvolveu-se com pertinacía feroz 
P. odio cruente .e com o emprego dos meios mais degradan
tes, taes como: desmoralização systematica da mocidade pela 
propagação. nas escolas, dos mais baixos instinctos; destrui-. 
cão organizada da familia pela abolição do matrimonio e 
pela socialização das mulheres; massacre do clero russo e 
transformação dos templos em tabernas e salas de dansa; 
!'!cisão espiritual da Igreja pela creação da Igreja viva, etc. 
Notas comicas apontam, ás vezes, nessa tragedia sombrin.) 
Em 1923, Trotsky e Lounatcharsky presidiram, em Moscou, 
um comieio organizado pela seccão de propaganda do par
Lido communísta, para julgar Deus. Assistiram ao processo 
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cinco mif homens do exercito vermelho. O bolchevismo é, 
portanto, a applieação logica, da Russia, do plano a cujo 
desenvolvimento assiste o mundo, desde 1789. A essencia é 
identica; y1mos até agora a phase dest.ruetiva, que assume 
formas diversas, conforme os paizes e as circumstancJas. 

O bolchevismo é a forma russa, ou melhor, a forma-ap
plicada á Russia, visto que é russa só porque se applica á 
Hussia e são russos os que lhe soffrem as consequencias." 

Diz Léon de Poncins: "O caracter principal da religião 
b~braica consiste em não cogitar da vida 'futura e ser, 
unica e essencialmente, uma religião terrestre". O homem 
s:ó pode sentir o bem e o mal neste mundo; se Deus o quizer 
punir ou recompensar, só póde ser durante a vida. Logo, 
é na terra que o justo deve prosperar e o ímpio soffrer . 

Diz Werner Sotnbart em seu trabalho - Os judeus e 
a vida eco-nomica, pag. 291: "Hoje, essa mentalidade de 
ouro difíunde-se pelo mundo. dando origem a um mate
riali~mo geral, a uma insensibilidade responsavel em parte 
pelo odio de classe que é uma dos element-os destructores 
da nossa época. (Conceito do mesmo auto ... ) 

Foi um judeu quem disse: "As guerras e as revoluções 
são as searas dos judeus". Depois da guerra appareceu um 
dncumento de repercussão enorme: "Os Protocollos dos Sa
bios de Sion". Foram publicados pela primeira vez na Rus
sia, em 1911, por Sergio .Nilus e quasi na mesma época por 
G. Butmi; um dos seus exemplares foi depositado, em 10 
de Ago-sto ele 1906, no British Museum de Londres. A prin
cipio. este singular documento passou despercebido e foi 
considerado como obra de um demente visionario. M3s, 
quando a guerra e o bolchevismo realizaram o que ~stava 
annunciado nos Protocollos .. estes. apesar de todos os impe
dimentos. tornaram-se conhecidos em todo o mundo. Con
Sistem. na exposição de um plano mundial da accão judaica 
que teria sido furtado durante uma conferencia sionista 
secreta, realizada na Suissa, numa localidade que se ignora, 
em 1877. Eis ns suas linhas gel'aes : · 

"I. Ha e houve. desde muitos seculos, uma organiza~ão 
judaica secreta, politica e internacional. 

II. O espírito, que anima esta organíza<;ãl), parece ser 
lim odio tradicional e eterno contra o chdstianismo e uma 
amb1cão titanica de domínio universal. 

UI. O fim almejado durante seculos é a destruição dos 
Estados nacionaes e a sua substituição pelo domínio ju1ai-
co internacional. · 

fV . 0 methodo, empregado ·para enfraquP.O(!r primeiro e 
depois anniquilar os corpos politicos actuaes, consiste em 
inocular-~he idéa.c; politicas desorganizadoras. Estas idéas 
resumem-se nos princípios revolucionarias de 1789." 

. Pelo que acabais de ouvir proponho a organização de 
uma "União" de chefes de família e proprietarios para de
fesa da liberdade, da familia e da propriedade, devendo . ~er 
asbllelecida · uma contra-propaganda do "communismo"; 
(São feitas varias considerações a respeito.) 

Resumindo, temos_: o communismo é um ·meio que· lan
ç;,u mão o judaismo l)ara ''er realizado na terra o reino de 
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Israel. Ou, admittindo somente os factos, é uma fórma de 
governo experimentada na Russia, no Texas e no Paraguay, 
\Vide \Vebster) com insuccesso e que consistia no Estado 
confiscar todos os bens partículares e reduzir o povo á 
escravidão, e.st.abelecendo o serviço obrigatorio para o es
tudo, afim de explorar os mesmos bens em >eu beneficio. 

Como haveis visto, o communismo confisca os bens. es
tabelece a escravidão, destróe a familia., depravando a mu
lher. avilta o povo, corrompendo a criança, e, pel&. impos
sibilidade da execução do regime, pelo desprezo das leis 
estabelecidas pela sciencia, leva o povo á miseria e a nação 
á ruina. 

Ide aos centros operarias, ide aos eamponezes, ide aos 
t.<entros intellectuaes, aos consultorias medicas, aos escri
p:.oríos de advocacia, aos oartorios, ás pharmaeias e dizel 
!l esta gente: o communismo quer reduzir-vos á escravidão, 
cofiscar os vossos bens em beneficio do Estado, que.r de
pl'avar as vossas mulheres e as vossas filhas, corrompendo 
::ts vossos filhos, e depois voltai á mim e dizei-me se ha mais 
alguem que deseja esiJosar as idéas communi~tas, a menos 
que haja dentre elles, algum que não tenha noção nenhuma 
do que seja dignidade humana •.• 

Realizae a uunião Conservadora" para honra vossa, 
grandeza da Patria e triumpho glorioso de nossa escola 
pbilosophica, de nossa civilização christã. 

•, 
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11" Sessão~ em 2 de Agosto de 1934 

Presidencia do Sr. Antonio Carlos, Presidente 

A's 14; horas, comparecem os Srs.: 

. Antonio Carlos, Thomaz Lobo. Clementino Lisbôa, Wal
demar Motta, Alvaro Maia. Cunha! l\lello. Mario Chermont, 
·Veiga Cabral, Leandro Pinheiro, Moura Catvalho, Joaquim 
Magalhães, Lino Machado, Costa Fernandes. Adolpho Soares, 
c';odofredo Vianna, Maximo. Ferreira. Hugo Napoleão, Pires 
.Gayoso, Freire de·,Andrade, Luiz Suoupira, Waldemar Falcão, 
Leão Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Ponte:; Vieira, Xavier 
de Oliveira, Silva Leal,. Kerginaldo Cavalcanti, Alberto Roselli, 
Velloso Borges, Irenêo Joffily;. Pereira Lira, Barreto Cam
pello, Arruda Falcão, Luiz Cedro, Arnaldo Bastos, Augusto 
·Cavalcanti, Alde· Sampaio, Simões Barbosa, Osorío Borba, 
Humberto Moura, Góesl Monteiro, Valenie de Lima, Guedes 
Nogueira, 'Arlindo Leoní, Arthur Neíva, Edgard Sanches, Ho
mero Pires, Francisco Rocha, Paulo Filho, Carlos Linden
berg, Jones Rocha,f Henrique Dodsworth, Amaral Peixoto, 
Sampaio Corrêa, Pereira Carneiro, Olegario Murianno, Mozart 
Lago, Ado\lpho Bergamini, João. Guimarães, Prado Kelly, 
Raul Fernandes, Cesar Tinoco, Alipio Costallat, Acurcio Tor
res, José Eduardo, Gwyer de Azevedo, Soares Filho, Buarque 
Nazareth, Lemgruber: Filho, Francisco Mat·condes, Ribeiro 
Junqueira, Pedro\ Aleixo, Augusto Viegas, Matta Machado, 
Clemente Medrado, Raul Sá, Simão da Cunha, João Penído, 
Furtado de Menezes, Daniel de Carvalho, L~vindo Coelho, 
Aleixo Paraguassú, Waldomiro Magalhães, Anthero Botelho, 
João Alves, José Christiano, Moraes Andrad€', Zorastro Gou
veia, Cincinato Braga, Lacerda; Werneck, Nero de Mac!OJdO, 
Alfredo Pacheco, Francisco· Villanova, Plínio Tourinho, La
cerda Pinto, Antonio Jorge, Adolph'o Konder, Aarão Rebello, 
Carlos Games, Carlos Maximilíano, Frederico ·wolfenbuttel, 
Renato Barbosa, Demetrio Xavier, Ascanio 'fubino, Pedro 
Vergara, Fanfa Ribas, Raul Bittencourt, Gaspar Saldanha, 
Minuano de Moura, Alberto Diniz, Acyr MedeirOs, Vasco de 
·Toledo, Antonio Rodrigues, Waldemar Reikdal, Antonio Pen
·nafort, Sebastião de Oliveira, João Vitaca, Alberto Surek, 
Edmar Carvalho, Ricardo Machado, Walter Gosling, João Pi
nheiro, Pedro Rache, Alexandre Sicilia.uo, Em·a.ldo Lodi, Mario 
Ramos, Teixeira Leite, David Meinicke, Abelardo Marinho, 
Thiers Perissé, Moraes Paiva, Nogueira. Pemdo (132). 
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Deixaram de comparecer os $rs. : 

l?acheco- de Olivera, Christovão Barcellos, Fernandes Ta
vara. Mário Caiado, Luiz Tirelli, Alfredo da Matta,• Abel 
Chermont, Magalhães de Almeida, Carlos Reis, Agenor Monte, 
José Borba, Jehovah Motta, Martins Veras, Ferreira de Souza, 
Odon Bezerra, Herectiano Zenaide, João Alberto, Souto Filho, 
Solano dá Cunha, Mario Domingues, Arruda Camara, José Sá, 
Izídl'C' Vasconcellos, Sampaio Costa, Antonio Machado, Lean
dro Maciel, August.o Leite, Rodrigues Doria,' Deodato Maia, 
J . J. Se abra, Prisoo ·Paraíso, Clement;e Mar1ani, ·:Magalhães 
Netto, Medeiros Netto, Alfredo Mascarenhas, Leoncio Galrão, 
Attila Amaral, Manoel Novaes, Gileno Amado, Negreiros 
Falcão,- Aloysio Filho, Arnóld Silva, Lauro Passos, Fernando 
de Abreu, Godofredo Menezes, Lauro Santos,· Ruy Santiago, 
Nilo de Alvarenga, Fabio Sodré, Cardoso de Mello, Manoel 
Reis, Bias Fortes, Mello Franco, José·. Braz, Adelio Maciel, 
Martins Soares, Negrão de Lima, Gabriel Passos, Delphim 
Moreira, José Alkmim, João Beraldo, Chriotiax;to Machado, 
Polycarpo Viotti, Belmiro d~ Medeiros, Licur~o Leite, Celso 
Machado, Campos rio· Amaral, Bueno Brandão; Carneiro ; de 
Rezende, Jacques Montandon, Plinio Corrêa de Oliveira, Al
canla!·a Machado, Theotoni() Monteiro de Barros, José Carlos, 
Rodrigues Alves, :)Jarros Penteado, Almeiila Camargo, Mario 
Whately. Vergueiro Cesar, Guaracy Silveira, Hypolito do 
Rego, José Ulpiano, Carlota de Queiroz, _.\.hreu Sodré, Antonio 
Covello, Cardoso de 1\fello NP.tto, · MoruP.~ L~>mt, Henrique 
Bayrna, Sampaio Vida!, José Ronorato, DomingO.!I" Vellasco, 
Gr.neroso Ponce .. Toão VillasMas, Idalio Sard<lmherg, Nereu 
Ramos, Simões Lopes, Mauricio Cardoso, Annes Dias, .J'oão 
·simplícío, Victor Russo mano, Adroaldo Cosf a, Cunha Vas
ccmc..-ellos, Ferreira, Nett~. Gilbert Gabeira, Martins e Silva, 
Francisco Moura, Armando Laydner, Edwald -Possolo, Gui
lherme l'Ius ter, Eugenio !\lonteiro de Barros, Mario Manhães, 
i\lilton C:'!T"Valho, Augusto Corsino, ,Horacio• Lafer, Pacheco e 
Silva, Rocha Faria, Gastão de Brito, Roberto Simonsen, Oli
veira Passos, Pinheiro Lima ( :1.20) • 

O Sr. Presidente- A lista de presença aecusa o .compa-
recimento de i32 Srs. Deputados. · -

Está aberta a sessão. 

O Sr. Alvaro Maia (Supplente, servindo de 2o Secretario) 
procede á leitura da acta da sessão antecedente, a qual é 
posta em discussão . 

O Sr. Presiden.~ - Em discussão a Acta. 

O Sr. Clemen1,ino Lisbõa- Peco a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, sobre a Acta, o 
Sr. Deputado Clementino LisbOa . , 

O Sr. Clementino Lisbõa (Sobre a A. c ta) - Sr. Pre
sid~nte, não é habito meu trazer a esta Camara assumptos 
regtonaes, quasi sempre deturpados por interesses políticos 
de momento e, ás mais das vezes, tendo por fim, apenas, 

· crear um alllPiente de -animosidade contra as auto1'idades 
consti tuidas. . 
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. · .· éoroo, porém, houve por bem o nobre Deputado senhor 
.Mozart Lago, cujo nome cito com a devida venia, occupar-se 
aqui do meu Estado no caso da "Folha do Norte", e se haja ~ 
vehiculado que o Governo do Major Magalhães Barata e a 
sua Policia não tomaram em tempo utíl, as necessarias pro
videncias para acautelar os interesses daquelle diario, d'.l 
suppostas depredações de que se julgava ameaçado, só o 
tendo feito depois que o Chefe da Região Militar, Sr. Gene
ral Horta Barbosa, a isso obrigou, venho ler desta tribuna, 
para conhecimento da Nação e afim de que conste dos Anna~s 
desta Casa, a nota que aquelle illustre general endereçou ~c 
redactor-chefe do referido jornal, desmentido categorico e 

. formal á ba!lela urdida contra o intemerato revolucionad o 
que, desde i 930, se encontra á frente do governo do Pará, 
realizando a mais fructuosa das administracões de minha 
terra, levando-a a ·caminho dos seus verdadeiros destinos, 
pela sua grandeza e pelas suas inestimaveis riquezas. 

E is a carta do General Horta Barbosa: . 

~Belém. 19 de Julho de 1934. Exmo. Sr. Dr. 
Paulo Muanhâo Filho, M. D . Director da "'Folha do 
Norte". Com o intuito de C\'itar mal entendidos ou 

·concorrer com o meu silenc10 para um julgamento in
justo, peço-lhe o obsequio de tornar publico que na 
noite de 16 do corrente, quando transmitti á reparti
cão de policia o aviso de que o edificio da "Folha do 
Norte" estava sendo at.acado, fui informado de que as 
autoridades policiaes já tinham seguido para essa rt-
daccão, afim de tom!lrem as provídencias necessarias. 
Affirmo-lhe- ainda que tenho observado, por parte do 
Sr. Major Interventor, todo o empenho no sentido de 
que nenhuma depredacão seja feita no edificio da 
.. Folha do Norte"~ Subscrevo-me, agradecido. - Ge
neral J. C. Burta Barbosa" ; · 

E', Sr. Presidente e Srs. Deputados, a palavra insus
peita de um respeít;rvel chefe do nosso Exercito, a procla
mar justiça perante a Nação e perante a historia. 

Nada mais tenho a accrescentar á verdade ahi resplan
dencente. (Muito bem}. 

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

O Sr. Presidente - Pa.ssa~se á leitura do Expediente. 

O Sr. Thomaz Lobo (1" Secretario) declara que não ha 
E~pediente a ser lido. · 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Henrique 
Dodsworth, primeiro orador in5rripto. 

O Sr. Henrique Dodsworth . (Pela ordem) requer e obtem 
permissão para ~·arar da bancada . 

O Sr. lienriqne · Dodsworth ..- · Sr. Presidente, a Com
missão Directora dos Partidos Economista do Brasil e De
mocratico do Districto Federal, entregou, hoje, ao Sr. Pre-

c. D .• - 2t 
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~iciente da Republica, um documento de grande signiÍicacilo 
e que se refere ás condições anomalas em que· se encontra a 
administração da Prefeítura do Dístrieto Federal. 

E' tão e:s:pressivo, por si mesmo, e de tão alta relevan
eia, o documento a que alludo, que passarei, sem commenta
tarios, a fazer a leitura do mesmo, para conhecimento da 
Camara dos Srs. Deputados e o devido registro nos Annaes 
e no Diario da Camara dos Deputados. 

Eil-o: 

"E::ccllentissimo senhor Doutor Getulio Dor
nelles Vargas, Dignissimo Presidente da Republica. 

O ~Partido Economista do Brasil" e o "Partido 
Democr:.ttico do Districto Federal", por seus repre
sentantes infra-assignados, vêm á presença de V. Ex; 

· -pedir ·providencias que lhes parecem indispensaveis 
para que o proximo pleito eleitoral se revista de todas 
as garantias promettídas pela Constituição promul
gada. 

Na eleição realizada em1·3 de Maio do anno pas
sadc, para a escolha dos mandatarios do Povo á As
sembléa Nacional Constituinte, observou-se um phe
nomeno á primeira vista inexplicavel: - O "Parti
do Autonomista", nascido ás vespe'ras do pleito, con
seguiu eleger a maioria dos Deputados pelo Distrl
cto Federal. 

Ninguem acreditará na possibilidade desse mila
gre de se ver triumphante um partido, improvisado 
para justificar candidaturas, sem tempo para fazer, 
sequer, conhecido o seu programmá. A causa da Vl
ctoria, a explicação do phenorneno, está na organiza
ção da chefia do novo partido, apparecendo, ostensi
vamente, os nomes do Interv-entor do Districto Fe
deral, do Director da Estrada ·de Ferro Central do 
Brasil e o do Che.:.w de .1-olicia desse Disu·1cto .• 

O resultado desse pleito tem sido cantado pejos 
aproveitadore;:. da época, como a mais escorrella 
expr~ssão da nossa democracia. Esquecem-se da 
que a eleicão não é, exclusivamente, o momento do 
voto, mas os dias antececentes, o periodo da propa· 
ganda, e os dias posteriores em que se processa o 
ajuste de contas com os eleitores desobedientes á8 
ex1gell(.aas uu::; .IJ~~,;.u::;u::;. 

Foi essa garantia anterior e posterior ao pletto 
que faltou e deu a victoria aos improvisadores do 
partido. 

Não preelsamos rememorar todo~ os fuctc.s qu~ 
jus~ificam essa arguiçã::1 e do conhecimento das au~ 
torldades do Governo Provisorio presid1do por v. Ex. 
:tasta lembrar que até os d!~c..:.~:~os de propaganda 
politica, transmittidos pelo radio e pronunoiado!! pP.
los adversarios do "Partido . Autonoll"ista", foram 
s'?ie_itos á censura. De todos os modos, crearam-se 
dlffwuldades á propaganda dos candidatos que se 
insurgiram contra aquella aggremiação." 

0 SR. AMARAL PEIXOTO - V. Ex, pó de provar que 
ht.uve censura na. campanha eleitoral? Desconhece inteira~ 
men.te. ess~ cem;ura. 

. ; 
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O SR. HENRIQUE DODSWORTI; Não sei se V. E.1t. 
assistiu ao inicio do meu discurso, em que eu áec1a::oei que 
ia proceder, sem commentnrios, á leitura de um documento 
entregue hoje, pela Commissão Executiva dos Partijos Eco
nomista do Brasil e Democratico do Districlo Fejeral, à'o 
Sr. Presidente du Repulllica, representando contra a actnal 
situação da Prefeitura. 

O Sa.. AMA!\At. PEl:':OTo - V. E:<:. póde proseguir, por
que lambem não fa1·ei mnis commenlarws. 

O SR. HENRIQU.I'..! DODSWORTH - · t.tas prosegue 11. 
representação : 

"Era o bn~l.untc para dar ao eleitorado a Im
pressão de insot;.Ut'U!lCn e crear o temor das vindi
ctas fut uras por po.rte das autoridades que, ostensi
vamente, pt•e:~idtam um partido e se mostravam de~
gostos-.~ .. com a ucçiio élls outros. 

V. Ex. ao Inaugural' o regime constitucional, am seu manifc:>to, se ufanou da lisura das ultimas 
eleições, cerlo l)Ol'Qtlc nem semp: c ás altas autor i
dades chega o coulwcimento de t;~es abuso$. 

Um dos postulados dO IJl'Og~·amma ua Allianr.a 
Liberal é dar ao voto, tnn .·u quanto possível, a ver-

·, <ladeira expressão da vonlad a popular. Esse fito mi.c 
!OBrá attingido se ni\o für modificado o ambiente 
ac:tual . 

Veja-se o qu~ sr. passa no Districto Federal. 
O interventor eontinun na chefia do "Partido 

Autonomista", c, se ua ultima eleição enganou as pro
messas de iiberdúuc, out1·o não e o obJecüvo a JUl
gar pelo seu procedimento. 

Creado esse pnntdo em cuja chefia se conocou 
e, pode-se dizer, empolgou-a inteiramente, depois d{) 
ple1to, todo o Lt'abatho como admm1strador ela CJ.Ja
de, foi no sentido de montar e aperfetcoar a znacht
na eleitoral, cau::sn d..: todos os males do regime que 
a revolução destruiu. 

Nenhum governo consegu:rá uma eleição lisa, 
escorreita de vícios, emquunto os chefes ostensh·o~ 
ou dis~arçados de um dos partid.s forem os deten
tores da forca e dos cofres publicas. 

Para condemnar o actual Interventor no Dis
tricto F ederal, le\'anln-se o clamôr dos orgão.s mai5 
autorizados da imprensa destn Capital. Não são o:; 
jornaes systematicamcnte em opposição; não são os 
adversarios impenitantes do Governo ; não são os que 
em tudo procuram pretexto para atacar, desvirtuan
do intenções no empenho de uma campanha de des
credito . Ahi csté o "Diario Carioca", insuspeito a 
v. Ex. porque tem sido um dos mais denodados de
fensores dos actos de \'. Ex . Não ·obsta.nle, vem de
nunciando os desmandos do Inter..-entor no Districto 
Federal e os processos de que lanca mão para empol
gar a situação polit!ca local, usando e abus~ndo do 
cargo de que lhe foi confiado . . 

A gravidade da situncão decorre das recentes de
clarações feitas em publico pelo Interventor Pedro 
Ernesto, eom uma ligeireza Y<>rdadeiramente inacre
dítavel. Depois de accentuar, em tom messianico, que 
a ~sua permanencia no cargo se impõe", o Sr. !Jedro 
Ernesto accrescentou, ha p·ouco, deante dos funccio· 
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narios municipaes: "Trabalharei pela victorla do 
Partido que dirijo exclus]vamente para gal·ailtia vo.5-
sa" . .Essa declaração porém, imporla numa eloquen
te e escandalosa conf1sssão de que S. Ex. nenhuma 
importancia liga á Carta Política promulgada a 16 de 
Julho findo~ CQrn effeito, o Título VII da Constitui
ção Federal, artigo 170, alinea 9, determina: "O Func
cionario que se valer da sua autoridade em favor de 
um Partido Político, ou exercer pressão partidaria 
sobre os seus subordinados, será punido com a perda 
do cargo, quando provado o abuso em processo ju
dieiario". 

A opinião publica, estarrecida ante o desembara
ce do Interventor no Districto Federal, não acredit;l 
que S. Ex. conheça a lei fundamental da Republica 
Se, entretanto, o gestor dos negocias municipaes che
gou a ter conhecimento da existencia daquelle artigo 
do nosso Estatuto basico, então, o que elle acaba de 
arfirmar ássume as proporções de uma apostropbe 
atrevida ou um desafjo aos brios do eleitorado livre 
desta Capital. 

Pelos compromissos que V. Ex. assumiu de re
formar os viciados costumes politicos da nossa fal
sificada dernocraci~. sentimo-nos no dever de salien
tar a situação insustentavel do Sr. Pedro Ernesto na 
lnterventoría do Districto Federai, em cujo cargo 
servirá aos interesses eleitoraes do "Partido Autono
mista", de que, ainda outro dia, se proclamou chefe 
devotado. Não é admissivel, em nome .dos mais ele
mentares principias da moral polllica, que o actual 
Interventor assista, como Chefe ào Executivo Muni
cipal, ás eleições dos Conselheiros Municipaes, O& 
quaes, mais tarde, em retribuicão do amparo que lhes 
fõr dispensado, o elegerão successor de si mesmo. 

"É, pois, imprescindivel que ·o. Sr. Pedro Ernesto, 
tão interessado no desfecho da campanha eleitoral, 
que se avizinha, não continue á frente da administra
cão municipal, onde poderá mobilizar, a. serviço dos 
seus immediatos interesses parlidarios, a somma im
mensa de poderes, que a lei e a moral politica só 
confiam ás mãos de autoridade serena e imparcial. 

Aliás, o caminho já foi aberto por uma das mais 
legitimas expressões revolucionarias. O digno In
terventor Ary Parreiras, querenda assegurar a liber-
dade do pleito no E5tado do Rio de Janeiro, acaba 
de fazer publico que serão substituídos todos os pre
feitos que tiverem ingerencia na chefia dos partidos. 

Só dessa maneira se desmontam as maêhinas 
eleítoraes, se dá liberdade. para a propaganda e para 
o vo!o ~e se garantem os eleitores contra futuras per
segmçoes. 

O appello feito tem ainda o apoio de um facto 
que diz respe.ito a V: Ex., occorrido quando da cam-
panha da Alhanca Liberal. _ 

Nas vesperas do plei._to, o Sr. João Neves da Fon
toura, representante do pensamento de V. Ex., na 
Camara Federal, conhecendo os processos usuacs dos 
nossos políticos e sabendo que os Governadores de 
Estado, parcializados na luta, seriam um entrave á 
livre manifestayão do pensamento, propóz aos seus 
adversarios a designacão de · fiscaes em cada Estado 
homens ele lloilra e in&uspeitos, para dois mezes an~ 
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tes das e!éicões assumir a chefia dos governos e fis• 
calizar assim com a necessaria amplitude a lisura 
dos prélios eleitoraes. Essa proposta foi feita em 
nome das correntes alliancistas e em nome de V. Ex., 
então presidente do R~o Grande do Sul, assim como 
no dos PresidP.ntes de Minas Geraef e da Parah:-ba,. 
com.promettendo-se :lO afastamento desses tres che
fes de Estado e dos respectivos substitutos politicos, 
com a necessaria antecedencia para que a eleicão 
fosse livre em todas as suas phases. 

Fugindo á proposta honrada, os adver.sarios da 
Allianca Liberal excusavam-se com frageis razões de 
ordem constitucional, que não existiam. Considera
vam esse alvitre como uma verda!'leíra intervenção 
nos Estados e a sentença desses representantes da 
confianca nacional, ~~omo uma a:.:sorpcão das prero~ 
gativas do Congre~so, · 

· Esses sophismas menos colhem, no momento 
Mtual, porque tudo depende de V. Ex., em . eu.io 
nome, pelo representante autoriz::do, foi feita n pro
posta di:na. Accresce ainda a circumstancia de que 
não têm cabimento os melindres '">nst:tuc:onaes. nor
que a permanencia no cargo de Interventor no Dis
trícto Federal, depende, unica e exclusivamente, de 
v. Ex. 

·, Durante a existen:ia do Governi5 Provisorio hou-
ve dissídios, queixas e reclamacões partidos de to
dos os c:uadrantes de opinião do paiz, explodindo, afi
nal, no movimento revolucionaria de São Paulo. Não 
é opportuno examinar a razão ou sem razão dos des
contc:ltes. Cita-se· o incidente, para dizer que .. m 
São Paulo, a pacificação só comecou quando o Go
verno garantiu umc c!eicão livre em que ficou. pro
vado que os descontentes eram a maioria. 

Neste inicio de vida constit.ucio!:.:~.l, ouvem-se, 
em todos os ins~antes, àos governantes aos gove!"na
dos, os appellos á co::tcordia, ao esquecimento de to
dos os aggravos. ao silencio perpetuo sobre torlns as 
razões de divergenci ~. para que na união, cimentada 
pelo desejo de bem servir á Patria, os ~-~&sileiros 
trabalhem para a grandeza commum. 

Pp~irnos a V. Ex. recorde o ca~o paulista, lem
bre tudo quanto foi feito para trazel-o á tranquilli
dade e que esta só foi conseguida quando se deu ao 
povo a liberdade pedida para exercer o direito, in
contestavel, de escolher os seus representantes. 

Deante da mesma situação que se des"nba para 
o Paíz, se o de~ejo do Governo é receber a coliabora
cüo de todos os bons patriotas que querem servir a 
sua terra, cumpra-s~ a c::mdição primordial que é a 
de dar ao povo o direito que a lei lhe confere, fa
zendo-se, realmente, a reforma dos costumes que 
tanto degradaram a Republica. 

Rio àe Janeiro 2 de Agosto de 1934. - Saura
ções respeitosas.~ 

Est~ documento, Sr. Presidente, com a data de ho,ie, 
está ass1gnado pela Commissão Dírectora dos dois Partidos, 
Srs. Do~ingos José àa Silva Cunha, João Daudt d'Oliveira, 
Pedro VlVacqua, Adolpho Murtiuho, Ovidio Meira, Arih-ut 
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Cumplido de Sant'Anna, Rodrigo. o atavio Filho e. Adolpho 
Bergamini; 

Era o que tinha a dizer. (Mt4-ita bem i muitp l.lem. O 
orador é cumprimentado.) 

8 

O Sr. Raul Bittencourt (Pela ordem) requer e obtPm 
permissão para falar da bancada • 

o Sr. Raul Bittencourt ..:..,. Sr. Presidente, Srs. Depu
tados: duas sessões antes de ser promulgada a nova. Consti
tuicão, o Sr. Minuano de Mow-a, meu illustre adversario po
litico na representacão riograndense, foi á tribuna e for
mulou um discurso em continuação a outro, ambos fazendo 
critica e contestação a dois pareceres relativos ao aspecto 
financeiro da administracão actuat do Rio Grande do Sul. 
pareceres publicados, a requerimento meu, no Dia.rio desta 
Casa. 

Attentei o melhor que pude ao discurso de S. Ex., e 
colhia mesmo dados e notas para uma resposta immediata. 
quando adverti, pela abundancia de cifras e calculos, que 
fOra mais ponderado lêr primeiramente o trabalho do ora
dor para uma replica apropriada. 

Aguardei, Sr. Presidente, até agora. a 'PUblicaQão desse 
discurso no orgão official da Camara. Como. porém,· a des
peito de não ter elle ainda sido publicado, tive hontem co
nheeimento de que o Sr. Minuano de MoL.ra Pietende au
sentar-se desta Capital, apresso-me em vir responder á 
oração de S. Ex. 

0 SR. MINUANO DE MOURA -Publicado, aliás, no Jornal 
da Commercio de 14 de Julho. 

O SR. RAUL BITTENCOTJRT - Valer-me-ei, pois. do 
discurso na publicação da imprensa popular a que se re
fere S. Ex. 

Primeiro, o Sr. Deputado Minuano de Moura impugna · 
a minha affirmativa de que restam disponibilidades, no 
erario do Rio Grande do Sul. de 83. 9i4 :000$000, e procura 
chamar· de rectificac:.ão á arfirmativa que faz de que nem 
nos pareceres tal cifra figura, visto como o que lá consta., . 

O Sa. MINU.ANo DE MJURA -E uma cifra. rectificada. A 
affirmativa não é minha, mas do Relatorio. 

O SR. RAUL BITTENGOURT - ••• é a citação da im
portancia de 67 .13 O : 00 0$000 . 

Ora, meus Srs., r1o parecer do representante da 
Associação Brasileira: de Imprensa, o Sr. Dr. Frederico Ba
rata, quasi ao terminar, figura o enunciado da somma to
tal dessas disponibilidades como wnsequencia da enumc
racão dl' três parcellas hem distinctas e claras. · 

O dinheiro existente em bancos, no Thesouro e em 
"bonus" retidos, respectivamente, é de 53. 13 e 16 mil con
tos, desprezadas as fraccões, donde resultam 83.914:000$200· 

Diz o nobre Deputado que a somma abriga paroellas re
petidas, o que não me parece exacto, porque o que declara 
o parecer do Dr. Francisco Barata é que o saldo financeiro 
do exercício de 1933 está inclui do nos depositas bant!arios: 
de maneira. que· se, além das tres parcellas, houvesse uma 
quarta, falando no saldo de 33, haveria repeticão mesmo, 
tomado em separado,· de um lado e incluído na parcella ge
nerica - "Em bancos", de outro lado. . 
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Uma vez, porém, Que figura primeiramente a. eifra dP. 
depositas em bancos. depois "disponibilidades no Thesouro" 
e em "bonus" retidos. e nenhuma outra parcetla mais appa
rece, isso significa que o saldo tie 33 incluído nos depositas 
bancarias, nllo está repetido . E a ~(lmma, portanto. é exa.cta: 
83.9 i4 :Q00$000. 

O que. Sr. Presidente. na _verdade se me affigura mai9 
Interessante é resistir á argumentação do meu nobre cal
lega, Sr. Minuano de Moura. a retlpeilo da situação f inan
ceira do Rio Grande do Sul, por isso que S. Ex . faz affir
mal}ões apprehensivas sobre a situação do Estado. 

Desde logo, S . Ex. estranha a .grande differença 1mtre 
a receita orçada e a receita arrecadada, cousa .iá confess:vin. 
indicada;. e 'explicada tambem por ambos os pareceres publi
cados no Dia1'io desta Camara . Primeiro. porque opera.zões 
de credito autorizadas oelo Governo Federal e aue não ch"!l
garam a se realizar eram consl.antes da receita, elevando
se á cifra de 36.7i7 :000$000: não se verificando a tran!>a
ccão. evidentemente o Thesouro não racolheu esta ·lrnpor
tancia, não a recebeu. e a arrecadação teria de ficar, como 
ficou. descontada desta parcella. 

O SR . MINUANo DE MouRA - E onde teria ficado essa 
parcella de 36 mil e tantos contos? 

O SR. RAUL BITI'ENOOURT- Vou, a seguir, respon
der a V. E1: . 

A outra razão, assignalada por ambos os pareceres, é 
que a receita estimava em 27 mil contos o produeto lia li
quidacão do acervo no Banco Pelotense, previ são que não 
foi ·alcançada na realidade pratica, baixando a arrecada~ 
ção a . .. 

O Sa. MINUANo DE MoURA- Oitó mil contos. 
O SR. RAUL BITTENCOURT - ••• 8.124:0000:000. 

· E, afinal. a terceira razão, equi'valente á segunda, é que 
o producto da venda de terras. que tinha sido avaha:lo, na 
organi.zacllo do orcamento. em 1.300:000$000. n:l arreca
dação proporcionou apenas a r endá de 200:000$000. 

Ora, meus Srs., antes do mais, deseJo evidenciar 
que 1'1âo ha nada de espantoso. nem mesmo de ~mporta.nte, 
quando se v·erifica que a renda estimada não corrt>sponde á 
renda arrecadada. a não ser quando a baixa da r9nda, pas
sando da previsão para a arrecadação effectiva. corresponde 
a uma queda da arrecadação de impostos. o que si~nifica, 
muito provavelmente, grave situação economica ... 

O Sa. MINUANo DE MoUR.\ - Aliás. o que aconteceu; · 
todos os impostos cahiram . . 

O SR. RAUL BITTENCOURT- ... o que não acon·· 
teceu . 

O SR. PEDRO VERGARA - No orçamento é estimad-a :t. 
arrecadação com relação ao anno anterior. 

O SR. RAUL BITTENCOUR1' - Não aconteéeu o que 
affirma neste instante o nobre Deputado Sr:. Minuano de 
Moura, porque, na verdade, como diz o meu collega, compa
nheiro de representação liberal. Sr. Deputado Pedro Ver
gara, um dos pareceres reproduz dois quadro!!'. um dos quaes 
estabelece o confronto entre a receita orçada e a ar recadada. 
Então, sim, .•. 

O SR. PJIDao VERGARA - Ahi houv~ decrescimo. 
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·o SR. RAUL· BITTENCOURT - •• : se verificam de· 
cresci mos em todas as rubricas. 

O Sa. MINUANO DE MouRA -Em todas ellas, de acMrdo 
com a pro11edente critica qu~ fiz, da situacão financeira do 
Rio Grande. 

O Sa. Pe:oRO VERGAR.o. - 1t preciso levar em conta as 
arrecadações anteriores. 

O SR. RAUL 'BITTENCOURT - Quer dizer, a estima
tiva tinha errado para mais. 

Não quero, no momento, commentar es•e ponto. Daaui 
a um instante tratarei da questão. 

O que importa, do ponto de vista financeiro e -profun
damP.nte do ponto de vista economico, é verificar se o !õe
gtlndo quadro, em que se confrontam as cifras da arreca
dacão de 32 e as de 33. registra baixa ou augmento de 
r enda. 

O SR. MJNUANO DE Moun.A - Anno anormalissimo para 
o Rio Grande do Sul, não podendo · servir de confronto. com 
o de 33 . 

. O SR. RAUL BITTENCOURT - Lá chegarei. Ora. o 
que se verifica desse confronto é que. com exce-pção de uma 
unica rubriM, a do imposto de iodustrias e profissões. em 
que ha differenca para menos, na arreeadn-ção ·ct·e-·:roõ contos: 

Imposto de iildustrias e profissZies: 

1.932 •. 
i933 .. 

8.806 contos 
• 8.529 contos 

. . • em todas as outras rubricas, taes como a chamada 
taxa de expediente. os impostos de consumo, territorial. de 
sello, de transmissão inter-vivos, viação, consolidação rodo
viaría, as taxn s escolar. hospitalar e 'flrOfi;.sional, a renc.la 
dos portos de Porto Alegre e Rio Grande, viacão-ferrea .. em 
todas as demais, a ascenção era sensível, ás vezes para mais 
de mil contos. · 

Isso significa que, na _ realidade, a producção do Rio 
Grande do Sul, expressa na tributacão, cresceu. 

O Sa . . PEDRo VERGARA - A ssim como houve augmento, 
em 32, com relacão a 3i. 

O SR. RAUL BITTENCOURT - Qnl'r.o. agora, abordar 
a questão que prcivisoriamrnle afastei, qual se.ia a dos mo
tivos que .f izeram a estimatin ser superior á arrecadação 
depois verificada. 

Todos sabem a tradic:ão seguida na feiluro. dos orca
rnenlos e até subordinada á lei. çomo no Codigo dos Inter
ventores, entre nós. e universalizada me~mo, de fazer as 
previsões orcamentarias sobre a basr: de dois ou tres annos 
anteriores. · 

Foi sobre essa base que a estimativa se verificou. So
bre ella foi orçada a receita. As condições de abundancia d,e 
um e de outro anno, equilibrndà:s. inspiraram todos os cal
cules dos organizariores rin orcamtmt.o dP 33. ao e,:tabeleC'~>
r em taes cifr.~s. Eram ellas, portanto, legitimas, do ponto 
de vista tbeorico. Eram autorizave1s do ponto de vist.a da 
technica orçamentaria; eram até indicaveis, em obediencia 
ao Codigo dos Interventores . · 
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· A pequena quéda, entretanto. entre a estimativa de ca
da rubrica e a arrecadacão não chegou ao ponto riP. corrt>s
ponder a um decrescimo de anecadat;;ão de irnpnstos de :1'2 
para 33. A ascenção proseguiu. 

Não h a, pois, surpreza alguma. H a, apenas. a verificil
cão de que todos os calculos, todas as previsões human:.~. 
!heoricas. têm. sempre,· a necessidade de arlaptação, afim rl•! 
se amoldarem á;; realidade~ pratirns. 

O mesmo se passou particularmente em relação á ven
da de fArras, a qne se n•fer·iu S. E:\: . , o Sr. Deputado Mi
nuano . de Moura. 

O art. 13, n. II. do Codigo dos Interventores. diz: 

"A receita deverá ser orçada sobre a base rnt"l
dia da rendo apuracJn. nos trcs exerciciM anteriores. 
excluida a proveniente de q\1aesquer emprestimos ... " 

E• esse o processo chssico, não só na confeccão dos or
camentos federae~ nn Bra:il, como, tambem, na~ nncões mais 
adiantadas. 

Posso, portanto, nrantir' qüe a estfmaÚvn ~i>'feren'te no 
nrodncto da venda de t.errM. n') orMmento na receita do 
lÜo Gl'andt? para :1.933. na importllnc.ia rlP. f .300 contos. P.~tá 
perfeitamente enauarlrada nos prineinio~ m1P. rP.L!em a ma
teria. ' ' isto que o r eferido crP.dito. rendendo 7fi0. 2. 2fiA e 
854 contos nos annos de M. 31. 32. r,.mectivnmente. dá a 
média dP r~>nda an•mnl dP 1. 2~~ cnnfos. l'Pn~ivP.lffiPTlt.P. o 
total de i .300 contos, que figurou no orçamento do E stado 
para 1933. 

O SR. MtNU.\NO DE l\{ot.,"RA -.Será bom esclarP.cer que 
es~a renda, em 32, estava estimada, apenas. em 200 contos . 

O SR. RAUL BITTENC01JRT- "P.' equivoco de V. Ex. 
O SR. MrNUANo o r:: l\founA - :'-Tão é tal; está no parecer 

da Commissão. 
O SR. RAUL BITTENCOURT- Repito que é equivoco. 
O Sa. 1\lr:-:uANo DF. MoUJV. - Rendeu. r~;>almente, eomo 

V. Ex. diz, 800 contos, mas estaYa estimada, apenas, 
em 200. 

O SR. RAUL BITTENCOURT- Mas~ o calculo para a es
tim:it.iva se faz da arrecadacão, porque calcular sobre dados 
thP.oricos é afastar-se tanto da real idnne financeira do Es
tado que equivale a ir para o imprevisível. 

O SR. MtNUANO DF. MouRA - Como eram os orçamentos 
do Rio Grande do Sul. 

O SR. RAUL BITTENCOURT- Como são os orcamen
tos dentro das regras technicas, isto é, se a previsão falhou 
em minucias, não f oi, nem por negligencia, nem por espi
rito bravateir o de querer assi~alar rendas extraordinaria!; 
para o 'F.:sta~n. Foi :.lnP.n~s rnraue. nhedPcendo ao propr io 
artigo i3, n. II do Codigo'. dos· Interventor~s. as rubricas res
pectivas, avaliadas na bal'P. nos trp.s annos anteriores, in
dicavam aquellas cifras e não h::rvia outra attitude a to
mar senão respeital-as. 

O SR. MrNuA~o DE MouRA - De qualquer maneira, es~ 
tava errado o orÇamento cto Rio Grande do Sul. 
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O SR. RAUL :BITTENCOURT -:- 'Engana~se V. 'Ex .. 
porque em 32 o calculo linha rlP.. Fl'r fetlo não na base do 
anno anterior (2. 154 contos), mas dos- t.res annos anteri01·es. 

O SR. MI~UA.'õl) DE MouRA · - Não ha duvida alguma. 
Por isso nunca poderia ter aquP.Jle orçamento de duzentos 
contos. 

O SR. RAUL BITTE:!'l'COURT .:_ V. Ex. cita o resul
tado da arrecadaciio de 29? 

O Sn.. MrNUA.'\'o ·nro: MouRA- Não ; a estimath·a ae 32. 
O SR. RAUL BITTENCOURT- Assim, meus Srs. 

mesmo no caso parliculat· da venda de tel'l'a~. o facto lia 
e~timativa ser de 1.300 contos e a arrpcartaciio de 200. não 
r;ignifica, de nenhnma fórma, que O!'i elaboradores do I)['Ça
mento ~t=-tavam com o es'J)irit.o entregue á fantasio, mas. =im. 
que obedeciam ao Codigo dos Interventores, ás regras rJ
gidas do . art. :iS. 

Desejo ainda referir-mp á interpellacão do nobre Depu-
tado quanto aos 36. 7-t 7 :000$000. 

Onde estão P.!;ses 36.717 ;000$000? 
Ro~pondo a S. Ex. 
O Rio Grande do Sul não os recebeu. 
O SR. MtNUANO DE 1\fomv. - O -representante da Asso

ciacão de Imprensa diz que o Estado os conservou a credito, · 
no Banco do · Brasil. 

O SR. RAUL BITTENCOURT - Se o Rio Grande do 
Sul t:vesse recebido essa importancia. tál significaria que a 
operacão de credito se tinha verificado. • 

O Governo Federal. de facto. a autorizara, e. na espe
ctativa dessa nutorizacão ser effectuacfa. o Conselho Con
sultivo. por probidade financeira. ao · elaborar o orçamento, 
incluiu na receita es;sn importancia. A.<1 <meracões de cre
dito, entretanto. não chegaram a se realizar .. 

O SR. MINUA~o DE MouRA - Na totalidade, porque o 
rP.presentante da Associação de Imnrensa declara que o Go
verno Federal deu ao estadual f6. 000 e tantos contos. 

O SR. RAUL BITTENCOURT- E' outra questão; nadà 
tem que ver com os 36 mil contos. 

O SR. MINUANo DE MouRA - E' uma parcella dos 36 
mil contos. 

O SR. RAUL BTTTENCOURT - Ora. Sr . Presidente, se 
esses 36.717 :000$000 tivessem sido, de facto, recebidos pelo 
governo do R10 Grande do Sul, figul'ariam na arrecadação. 

Se figurasse tal importancia, verificando-se em 193:1 
um saldo de i4 mil e tantos contos, ter-se-hia de sommar 
a esses i4 mil e tanto:! contos a· import.anc-ia de 36.7 i7 con
tos e dizer que o salde de 1933 seria ri~õ 50 mil contos, em 
cifras redondas .. ~ 

O SR. Ml:KUANo DE MorTR..-\ - Aliás, os numeros não es
tão cer tos pela argumentação de V . Ej: ... 

O SR . RALíL BITTENCOURT - Não posso responder 
em globo; estou respondcnào parcclladamente. 

0 SR . MINUANO DE MoURA - . • • porque o represen
tante . da Associação Bl.'asileira de Imprensa a.ffirmou que, 
dos 36 mil contos, o Estado gastou 16 mil. 
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·O SR. R.A U!. IHTTENCOURT - Não disse isso. 
O Sa. MINUANo ÓE. MoURA - Está aqui. 

·O SR. RAUL BITI'ENCOURT - Declara o representante 
da Associação Brasileira de Imprensa que o Governo do Rio 
Gr~nde do Sul teve amparada a manutencão da Força Pu
blica pelo Governo Fedeul, e, havendo o Sr. Frederico Ba
rata encontrado a cifra de 15 mil e tantos contos, como a 
arcada para a despesa da Força Publica. entendeu que essa 
seria a cifra despendida no auxilio. Nada tem que ver com 
os 36 mil contos. 

O Sa. l\IINUANO DE MoURA - V. Ex. rectifica, então, o 
parecer do representante da Associação? 

O SR. RAUL BITTENCOURT - Estou declarando que 
os 36 mil contos •.• 

O Sa. MINU.A.No DE MoURA - Elle tomou uma verba, er
rada, segundo affirma V. Ex. V. E:t. asseverou que elle equi
parou a verba que competia á Força Publica do Estado como 
sendo a sua totalidade. . . 

O SR. RAUL BITTENCOURT - Foi interpretação de 
S. Ex. que, em nada, projudica os calculos finaes dos pare
ceres. 

O Sa. MINUANo DE MoURA - Mas em que assenta perfei
tamente minha argumentação. 

O SR. RAUL BITTENC:OURT - O que eu d igo é que 
essas duas rendas são completamente independentes; uma foi 
a verba do Governo Federal para manutenção da ordem pu
blica, atravez da. Força Policial do Estado . .. 

O Sa. DEMETRio XAVIER - · Não '~opríamente auxilio, 
mas dever. 

·O SR. R.o\.UL BITTENCOURT - . • , cutra foi a somma, 
~:<ob a rubrica de auxilií.s, convenios e operações de cred~to 
:Jutorizados pelo Governo Federal e qu~- autorizados embo
ra, não chegaram a se realizar. 

Se náo sommarmos os 36 mil contos ã a1·r·ecadacão, isto 
é, se acceitarmos o saldo apenas de 14 ll'1il contos f\ não de 
~O mil, c.omo, de :facto, entendemos e entendem os pare
ceres .•• 

O SR. MINUANO DE MotJnA - Os pareceres não entendem 
tal. 

O SR. RAUL BITTENCOURT - Os pareceres declaram 
que ba um saldo de perlc• de 15 mil contos. Se. portanto. bn 
um saldo aproximado de i5 mil contos e não de 50 mil. é 
que os 36 mll contos autorizados não foram recebidos pelo 
governo do Rio Grande. 

O Sa. MINUANO on MoURA - Pelo menos, esses 50 mil con
tos estão correndo por conta da palavra imaginosa do orador. 

O SR. RAUL BITTENCOURT- A pala:vra imaginosa do 
orador estará sempre n serviço das grandes causas liberaes 
pelas quaes se bate .• . 

O SR. MINUANO DE MoURA - Acertará sempre com a 
minha. 

O SR. RAUL BITTENCOURT- ... e se baterá sempre 
o Partido Republicano Liberal. Mas a. minha im.aginação não 
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se turvará jámais, quando, á luz dos · numeros, á luz das 
realidades concretas de documentos insopbismaveis •.• 

O SI\. MINUANO DE MouRA - Longamente apreciados 
por mim. 

O SR. RAUL BlTTENCOURT - ..• demonstrar, não a 
má intenção de V. E:t.. - do que nunca suspeitei - mas o 
equivoco, o engano de interpretacão, que pode ser multipla 
~obre dados communs, e que foi erronea no discurso de 
v. Ex. 

O SR. MIJ:IollANO DE Mov"RA :_ A minha interpretação foi 
sempre precisa; espero e desejo, até, vel-a destruida pelo 
orador. Seria isso em favor do Estado. 

O SR. RAUL BITTENCOURT - Contra todas as minhas 
tendencias constructoras. até o momento não fiz outra cousa 
senão destruir, neste meu discurso, a argumentação de que 
se serviu... · 

Meus Srs., o mais importante, porém, é assignalar 
o facto de haver o illustre Deputado Sr. Minuano de Moura 
focalizado a sua or11ção na discordancia ·entre a receita or
Çada e a receita arrecadada, coisa que não tem capital impor
tancia, porque do confronto de ambas estas sommas nunca 
se chegará a qualquer consequencia sobre o estado finan
ceiro do Rio Grande do Sul. <Muito bem). U que importa é 
confrontar a arrecadação real com a àespe~ effectiva. 
(Apoiados). Esta é a realidade financeira do Estado. 

O SR. MINuANo DE MoURA - Realidade apreciada de-
talhadamente por mim. • 

O SR.. DEMET.'tto XAVIER - E chegou á · conclusão, que 
teve de acceitar, de que o Rio Grande do Sul está bem. 

O SR. MINUANo DE ~loURA - Está mal, muito mal. 
O SR.. DEMETlUO XAVIER - Na opinião de V. Ex. 
O Sa. MlNUANo DE MoURA - Dos relator1os, de cujas ci

fras me utilizei. 
O SR. DEMETRIO XAVIER- V. Ex. contestou os pareceres 

do representante da Associação de Impr~nsa e do Conselho 
Consultivo. 

O SR.. MtNUANo DE MoURA - A despeito mesmo dos pa
receres, a situac;ão do Estado é precarissima. 

O SR. DEMETRIO XAVIER - Felizmente só na opinião de 
V. Ex. 

O Sa. MINUANo DE :MouRA - Na dos relalorios, em que 
me baseei. 

O Sa. AsCANro TUBINO - O Sr. Deputado Minuano de 
Moura gosta de fazer suas poesias tamhem ... 

0 SR. MINUANO DE MOURA - Mas com OS numeros do 
Governo do Rio Grande do Sul. . . 

O Sa. ASCANIO TUBINO- S. Ex. é um espírito alado . . . 
O SR. RAUL BITTENCOURT- O que o nobre Depu

tado não póde atfirmar é que das, pa.rcellas publicadas no 
Diario desta Casa resultou a interpretação de que o estado 
financeiro do Rio Grande do Sul é máo. S. Ex. procurou 
demonstral-o. sim. através dos dados daquelles pareceres; 
mas,. os ·relatores foram animosos das consequencias, nas in
ferencias colhidas através do estudo que fizeram da conta
bilidade e da situação financeira do Rio Grande do Sul. 
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O que importa, dizia eu, é confrontarmos a arrecadacâd 
real com a despesa tambem real, effectiva, porque só assim 
saberemos o que resta no Thesouro: se alguma causa, se 
pouco, se muito. O mais é expressão approximada e 
theorica, tanto para a despesa orçada, quanto para a receita _ 
orçada - mera estimativa. 

Si não fosse assim, cbegariamos a conclusões absur
das. S. Ex. acredita que o ~deficit" do Rio Grande do Sul 
é de 20 mil contos. Si S. Ex. confrontasse - o que seria 
absurdo, por preferir as estimativas á realidade - a des
pesa arcada, 229 mil contos, com a receita effectiva, 169 
mil contos, então o ~deficit" seria abundante e evidente, de 
60 mil contos. Mas, não se póde confrontar a despe:>a orçada, 
apenas intenção da des"[)esa., com a realidade da receita, por
que, neste caso, eu procederia - o que deixo de fazer, 
apenas citando para argumentar - ao confronto da receita 
arcada, de 229 mil contos, com a despesa effectiva de 154. 
mil contos e chegaria ao saldo, ao "superavit" fanta.sl!co, 
mas exacto no calculo, de 80 mil contos. 

O SR. MrNUA:>S"O DE MoUR..-\ - Exacto, de modo oenhllm, 
porque não eram pagas as dividas externas, a Jorca pLJblica 
do Estado, nem a divida fluctuante. 

- .O SR. RAUL BITTENCOURT- De sorte que o que nos 
cabe· confrontar é a despesa effectiva com a arrecadar;ão ef
fectiva. Ora, a despesa effectiva foi de 154.733 :577$000. 
Qual a arrecadação~ Ella foi de i 59.547 :835$000. 

O Sa. MINUANO DB MoURA - Dahi nasce o sald;; de 14 
mil e tantos contos. 

O SR. RAUL BITTENCOURT -Que V. Ex. acaba de 
confessar. 

O SR. MINUAN'o DE MoURA ....:... E V. Ex. acaba de des
conhecer o "deficit", porque não eram pagas as dividas pu
blicas do Estado, como a fluctuante, nem, pelos cofres do 
Estado, a força policial. 

O SR. RAUL BITTENGOURT - Chegarei ainda ao 
momento azado de dizer das consequencias que occorreriam 
para o mundo e, especialmente, para o Brasil, se V. Ex. 
quizesse seguir essa trilha .•• 

O SR. MJNUANo DE MoURA - Só invejaria a felicidade 
dos paizes que seguissem as finanças do Rio Grande do 
Sul.., 

O Sa. PRESIDENTE - Attenção. Devo advertir ao no~ 
bre Deputado que faltam apenas quatro minutos para findar 
a hora do expediente. 

O SR. RAUL BITTENCOURT- Neste caso, Sr. Presi
dente, interrompo aqui minhas considerar;ões e peco a 
V. Ex. se digne inscrever-me para proseguir o meu dis
curso em expllcacão pessoal. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Presidente ~V. Ex. será attendido. 

Passa-se a ordem do dia, 

A lista de presença continua accusando o compareci
mento de 132 Srs. Deputados. 
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Tenho sôbre a mesa e vou submetter a votos o seguinte 

4 

REQUERIMENTO DE URGENClA 

Requeremos urgencia, afim de figurar na ordem do dia 
da sessão- de amanhã, para discussão, o Projecto de Reso-:
lução n. i-A, de 1934. 

Sala das Sessões, 2 de Agosto: de 1934 . - Ascanio Tu
bino. -C. de Morae! A11àrad.e. -Abelardo MarinltO . .-:
Henrique Dod&worth. - Cunha Mello. 

Approvado. 

5 

O Sr _ Raul Fernandes (Pela ordem) requer e obtem per
missão para falar da bancada. 

O Sr. Raul Fernandes (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
está ofi'icialmenle annunciado o fallecimento do Marechal 
Hindenburg, presidente do Reich. 

Cumpro um dever elementar vindo propOr á Camara dos 
Deputados as homenagens que são devidas á memoria de tão 
considex-avel personagem. Bastaria qge elle fosse o chefe 
da na.cão allemã, com a qual o Brasíl mantém relações di
plomaticas as mais cordiaes e as relações commerciaes a~ 
makl intensas, para que não fossemos indifferent.es ao luto 
com que se cobre hoje aquclle povo amigo; mas, além de 
l residente do Reich, cóncorriam na individualidade do Ma
rechal Hindenburg, ~irtudes tão eminentes e qne o recom
mendava.m de tal maneira ao apreço dos pa.izes civilizados, 
que, mesmo desprovido da alta inves~idura de Chefe de Es
tado, a Camara dos Deputados do Brasil teria de se curvar 
reverente á sua egregia memoria. 

Não quero louvar os dotes do insigne militar, beroe da 
batalha de Tanenberg: são aconteciment.os que pertencem á 
historia militar do seculo, · que poderemos apreciar com, o 
nosso Ct'ilerio individual, mas qúe escapam ao exame de um 
dos poderes polit.icos do Brasil. O Marechal llindenburg 
deu ao mundo um exemplo de probidade politica tão alto 
que, no momento em que elle passa da vida terrena á· pos
teridade, cumpre, sobretudo, aos parlamentos, rememorar 
esse exemplo, para liccão dos .contemporaneos e dos porvin
douros. Era notaria, Sr. Presidente, a sua fé monarchica 
inabalavel, na qual perseverou até os ultimos dias. Ao ser
viço das suas convicções políticas, elle tinha o mais e.lto 
prestigio militar que já existiu, num paiz de tão gloriosas 
tradições militares como é a Allemanha. Não obstante eleito 
Presidente da R.epublica, teve a attitude moral, que nunca 
será bastante gabada, de ofiservar com a mais inde!ectivel 
lealdade a constituição politica do seu pai~ havendo presi
dido, com a mesma imparcialidade, primeiro um governo 
soeialista, depois um governo de coalisão conservadora, e, 
finalmente, o governo revolucionado, que levou HiUer ao 
supremo poder da Allemanha. 

Regimens varios, todos em contt·a :Ji~ção com seu_;credo 
politico, ao serviço do qual nelD um só momento seu im .. 
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ír.enso prestigio foi posto: collocou ácima de tudo o bem da 
- patria, para que na Allemanha houvesse ordem, respeito á· 

autoridade. 
Este, o exemplo legado pelo graBde marechal aHemão, 

exemplo que deve ser meditado por todos os povos cultos. 
Proponho, Sr. Presidente, que, como manifestação do 

nosso sentimento muito sincero deante do Reich e da 
grande e laboriosa colonia allemã no Brasil, seja, em signat 
de luto, inserto na acta dos nossos trabalhos um voto e le
vantada a sessão. ( lJ!uitu bem; muito bem. O orador e 
aúraçado.) 

O Sr. Presidente - A Camara acaba de ouvir a oraçãr• 
pronunciada pelo nobre representante de Estado do Rio e fJ 
requerimento de S. Ex. no sen~ido de que, nn Ac!.a de ho_je, 
se lance um voto. de pezar pela morte do Presidente da 
Republica allemã e de que, em signal ainda desse pezar, 
seja levantada a sessão. 

Os Srs. que apprl)vam o requerimento do Sr. Depu
Lado Raul Fernandes, queiram levantar-se. (Patl$a.) 

Foi unanimemente approvado. 
Em consequencia do voto da Casa, vou levantar a ses

são, marcando para amanh~ a ~eguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão unica do projccto de resolucão n. 1, de 1934, 
organizando o Regimento Interno da Camara dos Deputados 
(em· virtude de w·gencia). 

Levanta-se a s~ssão ás 1!'> horas e i7 rni
nutes. 
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12- Sessio~ em 3 de Agosto de 1934 

Presidencia dos Srs. Antono Carlos. Presidente, 
e Thomu Lo:ho, io. Secrewio 

A's U horas, comparecem os Srs. : 

• 

Antonio Carlos, Thomaz Lobo, Clemeotino Lisblla, Wal
demar Motta, Alvaro Maia, Cunha Mello, Mario Cbermont., 
Veiga Cabral, Leandro Pinheiro, Moura Cal""'alho, Joaq.tir.o 
Magath~s, Lino Macbado, ~sta Fernandes, Carlos Reis, 
Adolpho'Soares, Godofredo Vianna, Ma::timo Ferreira, Agenor 
Monte, Hugo Napoleão, Pires Gayoso, Freire de Andrade, Luiz 
Sucupira, Waldemar Falcão, Le§.o Sampaio, Figueiredo Ro
drigues, Pontes Vieira, Xavier de Oliveira, Silva Leal, Ker~ 
Campello, Joio Alberto, Arruda Falcão, Arnaldo Bastos, Au~ 
ginaldo Cavalcanti, Alberto Roselli, Irenêo Joffily, Barreto 
gusto Cavalcanti, José Sá, Alde Sampaio, Simões Barbosa, 
Góes Monteiro, Valente de Lima, Guedes Nogueira, Arlindo 
Leoni, Arthur Neiva, Edgard Sanches, Hometo Pires, Fran
cisco Rocha, Paula Filho, Henrique Dodsworth, Ruy Santi
ago, Amaral Peixoto, Sampaio Corrêa, Olegario Marianno, Mo
zart Lago, Adopho Bergamini, Nilo de Alvarenga, João Guí
marães, Prado Kelly, Cesar Tinoco, Alipio Costallat, Acurcio 
Torres, José Eduardo, Gwyer de Azevedo, Fabio Sodré, Car
doso de Mello, Buarque Nazareth, Manoel Reis, Francisco 
.Marcondes, Ribeiro Junqu.eira, Pedro Aleixo, Augusto Viegas, 
llatta Machado, Vieira Marques, Clemente Medrado, Raul Sá, 
João Penido, Furtado de Menezes, Daniel de Carvalho, La
vindo Cot!lho, Aleixo Paraguassú, Waldomiro Magalhães, Bel
miro de Menezes, Antbero Botelho, José Christiano, Moraes 
Andrade, Zoroastro Gouvia, Cincinato BJ:>aga, Lacerda Wer.: 
neck, Nero de Macedo, Generoso Ponce. Alfredo Pacheco, 
Francisco Villanova, Plinio Tourinho, Lacerda Pinto, Antonio 
Jorge, Idalio Sardemberg, Adoldho Konder, Frederico Wol
fenbutell, João Simplício, Renato Barbosa, Demetrio Xavier, 
.Ascamo Tubino, Pedro Vergara, Fanfa Ribas, Raul Bitten
court, Gaspar Saldanha, Minua.no de Moura, Alberto Diniz, 
Acyr Medeiros, Gilbert Gabeira, Vasco de Toledo, Antonio 
Rodrigues, Waldemar Reikdal, Antonio Pennafort, Sebastião 
de Oliveira, João Vitaca, Alberto Surek, Ed"Wald Possolo, 
Edmar Carvalho, Ricardo Machado, Walter Gosling, João Pi
nheiro, Pedro Rache, Alexandre Siciliano, Euvaldo Lodi, 
Mario Ramos, Gastão de Brito, Roberto Simonsem, Teixeira 
Leite, David Meinicke, Pinheiro Lima, Abelardo Marinho, 
Tbiers Perissé, Moraes Paiva, Nogu~ira Penido (:1.35). 

C. D. - 22 
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Deixaram de comparecer os Srs. : 

Pacheco de Oliveira, Christovão Barcellos, Fernandes Ta
vara, Mario Caiado, Luiz Tirelli, Alfredo da Matta, Abel 
Chermont, Magalhães de Almeida, José Borba, Jeovah Motta, 
Martins Veras, Ferreira de Souza, Velloso Borges, Odon Be
zerra, Herectiano Zenarde, Pereira Lira, Souto Filho, Luiz 
Cedro, Solano da Cunha, Mario Domingues, Arruda Cama.ra, 
Osorio Borba, Humberto 1\lonra, Izidro Vasconcellos, Sampaio 
Costa, Antonio Machado, Leandro Maciel, Augusto Leite, Ro
drigues Daria, Deodato Màia, J. J. Seabra, r·riseo Paraíso, 
Clemente Mariani, Magalhães Netto, Alfredo Mascarenbas, 
Leoncio Galrão, Attila Amaral, Manoel Novaes, Gileno Ama
do, Negreiros Falcão, Aloysio Filho, Arnold Silva, Lauro Pas
sos, Fernando de Abreu, Carlos Lindenberg, Godoíredo Me
nezes, Lauro Santos, Jones Rocha, Pereira Carneiro, Raul 
Fernandes, Soares Filho, Lemgruber Filho, Bias Fortes Mello 
Franco, José Braz, Adelio Mac~el, Martins Soares, Negrão de 
Lima, Gabriel Passos, Delphim Moreira, José Alkmim, Si
mão da Cunha, João Beraldo, Christiano M3chado, Polycarpo 
Viotti, Licurgo Leite, Celso Machado, Campos do Amaral, 
Bueno Brandão, Carneiro de Rezende, Jatlques Monta.ndon, 
João Alves; Plínio Corrêa de Oliveira, Alcantara Moohado, 
Theotonio. Monteiro de Barros ,Jasé Carlo~. Rodrigues Alves, 
de ·Mello Netto, Moraes Leme, Henrique Bayma, Sampaio 
Vidal, José Honorato, Domingos Vellasco, João Villasbôas, 
Nereu Ramos, Aarão Rebello,· Carlos Gomes, Simões Lopes, 
Carlos Maximiliano, Mauricio Cardoso, Annes Dias, Victor 
Russomano, Adroaldo da Costa, Cunha Vasconcellos, Ferreira 
Netto,. Martins e Silva, Francisco Moura, Armando Laydner~ 
Guilherme Plaster, Eugenio Mo~teiro de Bll.rros, Mario Ma
nhães, Milton Carvalho, Augusto Corsino, Horacio Lafer, Pa
checo; e Silva, Rocha Faria, Oliveira Passos (H7). 

o Sr. Presidente.- A lista de presença accusa o compa
recimento de 135 Srs. Deputados. 

Está aberta a sessão • 

O Sr. Alvaro Maia (Supplente, serviiulo de 2a Secretario) 
procede á leitura da Acta da. sessão antecedente, a qual é 
posta em discussão. 

O Sr. llrlatta Machado - Peco a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra sobre a Aeta, o nobre 
Deputado. 

O Sr. Matta Machado (Sobre a Acta) - Presente á. ses
são do dia 1, o jornal da Casa, entretanto, Sr. Presidente, 
mencionou m~u nome na lista das ausentes. 

Requeiro a V. Ex. se digne de mandar fazer a compe
L€.nte rectificacão . 

O Sr. Presidente- V. Ex. será attendido. 

2 

O Sr. Kario Chermont- Peço a palavra, sobre a. acta;. 
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O Sr. Presidente - Tem a palavra, sobre a acta, o nobre . 
D~putado. 

O Sr. Mario Chermont (Sobre a Acta) - Sr. Presidente, 
na intenção de bem esclarecer a verdade dos factos oc;!Orri
dos em Belém do Pará, com relacão ao jornal "A Folha do 
Norte", trazidos ao conhecimento da Casa pela palavra do 
illustre Deputado Sr . Mozart Lago, que fez éco das acr,u;;a- .. 
·;ões ao honrado Sr. Interventor, Major ~ara ta, peco a Vossa 
Ex. mande transcrever, na acla dos trabalhos desta Camara, 
os documentos de que, no momento, faço entrega, e pelos 
quaes os illustres collegas poderão julgar os acontecimentos. 

Afim de que á Camara seja dado ajuizar da fertil idade 
oom que se procurou descrever os factos, collorindo-os numa 
imaginação da mais viva phantasia, trago a narração das 
occurrencias. feita pelo proprio orgão interessado, "A Folha 
do Norte", documento em que fica bem clara a irresponsa
bilidade. do Governo, além de se patentear a prompta e im
mediata acção da política do Estado, na e:t!'cução das medi
das tendenks a assegurar a ordem e a propriedade. 

Na outra transcripeão feita no "Diario do Estado". de 
:t9 de Julho ultimo, estão os acontecimentos relatados como 
realmente se verificaram. · 

E, Sr. Presidente. apenas o que tenho a dizer. (Mu.ito 
bem; mu.ito bem.) 

·, Em seguida, é approvada a Acta da sessão an
tecedente . 

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

O Sr. Waldemar Motta (4• Secretario, servindo de 1°) 
declara que não ha Expooiente a ser lido. 

3 

O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Rnul Bittencourt, 
primeiro orador ínscripto. 

O Sr. Raul Bittencourt pede e obtém permissão para falar 
da bancada. 

O Sr .. Ranl Bittenconrt - Sr. Presidente, Srs. Depu
tados I Prosigo o discurso,- hontem interrompido por motivo 
regimental. Como já accentuei; nada adianta, para julgar da 
existencia, ou não, de saldo no exercício de 1933 na admi
nistração do Rio Grande do Sul, o confronto da Receita e da 
Despesa orçadas, senão o confronto da Reeeita e da Despesa, 
effeetivas, reaes, do que. com translucida evidencia, resulta 
a vcrifir.acão de um saldo de i4.8H :000$000, deduzida da 
arrecadação, de :1&9.000:000$000, para a despesa effectiva, 
de i54.733:000$000. 

Quero, até, accentuar, que é muito interessante e digno 
de especial louvor á administração actual do Rio Grande dll 
Sul, apurar a differen~a, a quéda, entre a Despesa e a Re
ceita orçadas, quando se leva em consideração que, a des
peito dessa difíerenea para menos, entre Receita e Despes:\ 
ainda assim o saldo real se verific~; porque, Srs . , se o 
Conselho Consultivo do Río Grande do Sul avaliou a Receitu 
em 229. 000:000$000 e· mais uma fra~. o natural era que 
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ci administrador, ao começo do anna, ·fixasse as despesas, 
no senWio de corresponderem á Receita, isto é, ·· a 
229. 000 :000$000. E, á meia altura, quer dizer, transpostos 
apenas os primeiros seis mezes, seria o administrador co
lhido pela difficnldade de estar empenhado· em despesas taes 
que não corresponderiam ás possibilidades do erario, por 
isso que a arTeca.dação estava sendo inferior á estímativa. 
Tal, entref:ailto, não oooorreu, tanto assim que, no decurso 
de todo o exercieio, sendo a receita real, não como fôra esti
mada, em 229. 000 :000$000, mas, apenas, em i 69. 000:000$, 
o anno financeiro se encerrou havendo sómente a despesa 
effectiva de 154.000 :000,000. Quer dizer que o Govero~> 
actual do Rio Grande do Sul, desde o primeiro instante, desde 
a primeira hora .. : · 

O SR. MINUA~o DE MoURA- Excluiu a divida externa, a 
diYida fluctuante e a desi>esa com a força policial do Estado. 

· O SR. RAUL BITI'ENCOURT- Responderei a .E Vx. 
Desde bontc-m tenho acentuado que. pela impossibilidade 
material da linguagem humana, não posso responder á vasta. 
argumentação do discurso de V. Ex. em bioco; a condição 
de articulação verbal impõe que as palavras se · succedam ·. 
uma a uma; e, assim, terei de t·e.sponder, parcelladamente. ás 
accusaçõcs levantadas por V. Ex. · 

O SR. MmuANo DE MouRA -V. Ex. chegará sempre a'> · 
mesmo resultado . 

.. O SR. RAUL BITTENCOURT - Chegárei sempre á; 
conclusões, ás consequencías dos dois pareceres publicados 
no Diario desta Casa: as de que, no Rio Grande do Sul; ba 
14 mil contos, quasí f5 mil, de saldo no exercício de 1:933, e 
83-.9H de disponibilidades. 

• 
O SR. 1\IINUANO DE 1\Iomu - Darei parabens a V. -Ex •• 

se descobrir essa mathematica ..• 
O SR. RAUL BITTENCOU:RT - Dê V. Ex. esses para

bens ao Rio Grande do Sul, a qrie ambos devemos .servir. 
Significa, pois; dizia eu, que o- governo · actual do Rio 

Grande do Sul, desde o primeiro instante, estava com o es
pírito attento á arrecadação, isto é, ao equilibdo rea~ e não 
apparentc, dos orçamentos; não repousou sobre a. receita 
avaliada, prevista, o que não seria completamente despro
positado, visto como o Conselho Consultivo estimára a re
ceita rlentro das normas tradicionaes da tecbnica orcamenta
ria e em obediencia ao proprio Codigo dos Interventores, 
isto é, avaliando cada rubrica na média dos tres · exercícios 
anteriores. O governo riograndense, entretanto, só autori
zava as despesas com a cautela eonveníente, sob a ínspiraçã() 
da arrecada~ão progressiva, em cada mez, em cada instante, 
conducta tanto mais sábia, tanto mais apropriada, tanto mai;; 
indicada ao momento quanto esse era de instabilidade, não só · 
no ·mundo, como, especialme~te, no Brasil, paiz que transita
va por um "li'E!gime de governo de facto, em que a segurança · 
publica está . sempre exposta a imprevistos e a · Slli.'prezas • 
.Assim, a despesa real foi ainda inferior á receita real, a des
peito desta ter sido inferior á estimativa, restando :1:4.814 
contos·de saldo. 
. 1\fas, o illustre Sr. Deputado Mimlano (fe Moura aão 

concorda na ponderação, no acertado dP.ssas despesas, ass!m 
coínrnedidas, assim postas sob o contróle de uma rigida eco--
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nomia. _porque censura a e:x:istencia das ires razões· que mq
tivaram essa despesa, inferior á orcada, e que ambos os pare
ceres, do Conselho Consultivo do Estado e do representante 
<ia Associação Brasileira de Imprensa, evidenciam. 

A primeira razão é que o Estado suspendeu o pagamen
to da umoi'tizacão e dos juros da divida externa num total 
de 26.430 contos. 

0 SR. MINUANO DE MOTJRA- Que não é o reaL 
O SR. RAUL BITTENCOURT - Que é o real, como 

.abundantemente provarei a V. J<.;x. 
0 SR. MINUANO DE MOURA- Terei muito prazer nisso. 
O SR. RAUL BITTENCOURT - A !>egunda é o facto de 

o Governo da · Republica ter, como ambos os pareceres de
claram, conl.ribuido, em grande parte, materialmente, na 
manutenção da. forca publica estadual; a terc~ira, uma geral 
repressão, de gastos, maneil'a que as despesas orçadas, em
bora pr~sentes na lei or-çamenta.ria, não eram effectivadas 
pelo cuidado, pelo comedimento da au~ori.zal}ão de despesas. 
por parte do Sr. Interventor. 

Ora, Srs. i:!Sta controversa qu~stão do Governo da 
Republica favorecer, como dizem os pareceres, em grande 
parte, a manutenção rla forca publica do Rio Grande do Sul, 
sobre a qual tanto se tem fixado o espírito combativo do 
f!t. Mínuano de Moura, não creio que cause maior sm·pre;;a 
para quem attentar para essa circumstancia tão evidente, 
tão clara, tão recente, porque é quasi actual, de que, aLé i6 
de Julho, o Brasil esteve sob um governo de facto ... 

O SR. DEMETRio XAVJEa - Num regime unitario. 
O SR. RAUL BITTENCOURT - • . • e sob regime uni

tario. 
Esse segundo aSI~ecto da questão, que o nobre Deputado 

assignala ... 
O S:a. DEMETRIO XAviER - E' fundamental, para justiff ... 

car o auxilio do Governo Federal no Rio Grande do Sul. 
O SR. RAUL BITT&""''COURT- ••. é. o nó do problema, 

é o amago da questão. Si a segurança puhlica é basica em 
mn govel'IlD de facto, quer dizer, em um governo de força; 
pois si estavamos, até i6 de Julho, sob um regime unitario, 
não havendo autonomia nos Estados, a tai ponto que as po .. 
pulaçües não escolhiam os governantes, mas era o p;roprio 
dicf.fldor quem wmeiava pessoa de sua e.stricta confiança 
para dirigir a Mmi.nistr31,;ãa, tambem dict.atarial, com breves 
restricoões no Codigo dos· Interventores na jurlsdil.;ão de cada 
Estado : si o Rio Grande do Sul tinha pelo espirito sofre
ga e tradicionalmente belicoso de seus filhos e pela vizi
nhança com as nações estrangeiras, maiol'es opol'iunirlaQ.es 
de agitações da ~rdem publica - que mai.or surpresa p6de 
haver em que o Governo dí.et.atorial do .Brasil haja,.. nesse 
Estado, contribuido financeiramente, orçamental'iamente, com 
o dinheko public-o, que, sendo da JJnião, era de todo o Brasil, 
*'" era oo todo o .Brasil. não apenas ·no sentido moral, mas no 
seDtido material, porque estavamos num regunen unitario? I 

O SR. DE.:METRio XAVIER - Muito bem. 
O SR. RAUL BITTENCOURT - Não era surpresa qud 

Q Pai2 contribuísse materialmente na manutenção da forca 
publica do Rio Grande do Sul, não da força publica ·effeeti-
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va, da Brigada Militar, paga até o ultimo ceitil pelo dinheiro 
arrecadado. pelo Thesouro do Estado, mas de forca occasio
nalmente constituída, os corpos provisorios, que tinham 
sido organizados sob a necessidade imperiosa do movimen
to revolucionaria de 1932, e que o Governo da Republica en
tendia necessarios, para conservação da ordem publica. 

O SR. ASCANIO TuBINO- E estão, agora, dissolvidos. 
O SR. RAUL BITTENCOURT -Ainda em dictadura, 

em começo deste anno, o. então Chefe do Governo Provisorio 
reduziu o credito relativo aos provisorios do Rio Grande do 
Sul, de maneira que um grande numero, a metade dos cor
pos provisorios, foi dissolvido e agora desappareceram todos 

. esses corpos, á excepção talvez de um 'JU dois que, se me 
não engano, perdurarão ainda por tempo curto, mas já pagos 
pelo Governo Estadual. 

O SR. MINUANo DB MoURA - V. Ex. está em desoccordo 
com o parecer dú re-presentaute da Associacão Brasileira de 
Imprensa. 

O Sa. DEMETRIO XAVIER - Aliás, quem está em deocor
do é V. Ex., que não acceitou aquelle parecer; contestou a 
palavra do representante da Associação de Imprensa. 

O SR. RAUL BITTENCOURT - Promulgada a Consti
tuição a f6 de Julho.do corrente anno, desappareceu o regime 
unitario, rígido, em que nos encontramos na Dictadura, 
estabelecendo-se uma transição entre ·a QI'8'anizacão dictato
rial unitaria em que vivíamos. e a FederMâO agora caraç:te
rizada e só não alcancada ainda de modo completo, porque 
é preciso um interregno para a eleição das Constituintes 
Estaduaes e dos Governadores de Estado. 

Desde já, porém, ficam insulados. nas proprias frontei
ras, os problemas de ordem financeira de cada Estado, de 
modo a não ser mais possível, salvo lei federal, o transito 
de dinheiro da União de rendas federaes, para subvencionar, 
para auxiliar no que fôr_ considerado de utilidade nacional, 
algum Estado, em particular. 

O que quero, portanto, reaffirmar aqui é que jámais al
guem, no Rio Grande do Sul, a principiar pelo seu Interven
. tor, escondeu que o Governo dictatorial do Brasil, no período 
discricionario, auxiliou a manutenção da ordem, favorecen
do, materialmente, a e:tistencia de corpos provisorios. Assim 
fazendo, asegurava melhor a· ordem publica no Paiz inteiro. 

Srs., o illustre co:ritradictor declarou que a divida 
publica do Rio Grande do Sul, que deixou de ser paga no 
exercicio de 33, não era de 26. 436 contos, mas sim de 
31 . 000 contos, mais um accreseimo, por motivo cambial de 
50%, dando um total que montava a 47.000 contos e algu-
ma coisa mais. 
. Em primeiro logar, nenhuma surpresa ha deante d9 
facto do gover-no do Rio Grande do Sul ·ter suspendido o pa
gamento .de dividas durante o --exercício de 1933, porque esse 
era o regimen vigorante em todo o Paiz, porque isso se ve
.rifícava não apenas com o Estado do Rio Grande, mas com 
todos os Estados; porque essa era a norma seguida por todos 
os municípios; porque assim procedia a propria União . 
. (Muito bem). E foi essa orientação sabia ... 

O SR. MINUA:No DE MoURA- Não ve.io em que tenha sido 
sábia.· · - , 
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O SR. RAUL BITI'ENCOURT - Sabia, sim, como de
monstrei. 

O Sa. MINUANo DE MoURA - Fóra dos contraotos e dag 
obrigações. 

O SR. RAUL BITTENCOURT - Foi essa orientaÇão 
sabia que deu opportunidade, durante o anno de 1933, de 
reequilibrar-se a situação financeira, com repercussão na 
economia de todo o Paiz, ao mesmo tempo que se estudava 
uma solução cabal qne não poderia corresponder de forma 
alguma ao não reconhecimento das dividas para que, ao cabo 
desse tempo, a 5 de Fevereiro do anno que corre, florescesse 
o decreto n. 23.829, decreto de verdadeiro reajustamento fi
nanceiro da divida externa, acceito pelos nossos credores, os 
banqueiros ínglezes e norte-americanos. 

0 Sa·_ DEMETRIO XAVIER- 0 que demonstra a sabedoria 
do acto do Governo suspendendo os pagamentos . 

O SR. RAUL BI'ITENCOURT- Os governos, da Repu~ 
blica, do Rio Grande, dos Estados e municípios, em 1933. 
não tinham a intenção, de negar as dividas juridicamente, 
politicamente, internacionalmente contrahídas. Elles apenas 
seguiram uma norma geral necessaria . 
.• O SR. RENATo BARBOSA -Universal. 

O SR. RAUL BITTENCOURT - Universal, como diz o 
nobre collega, Deputado Renato Barbosa. 

Convido o illustre Deputado, Sr. Minuano de Moura, se 
ainda não teve a sua curiosidade inclinada para esse rumo, 
a attentar ·para o estado financeiro e econ<Jmico de todo o 
mundo e a interrogar como é que as grandes potencias, as 
fortes nações, inclusive as que são nossas credoras, se com
portam relativamente ás suas dividas. 

O SR. MtNUANO DE MoURA - V. Ex. conhece bem a 
actuacão dos Estados Unidos nesse sentido. A Inglaterra 
accudiu ao pagamento; a Italia, do mesmo modo. 

O SR. AsCANio TUBINo - Nem a França, nem a Alie
manha, o fizeram. 

·' O SR. RAUL BITTENCOURT- Não quero citar nomes 
de paizes. Convido o nobre collega ao exame .. . 

O Sa. MINUAN<I DE MoURA - Esse exame não será favo
ravel ao Rio Grande, nem ao Brasil. 

O SR . RAUL BITTENCOURT - A f firmo que é favoravel. 
O Sa. MrNUANo DE MoURA - Acceito o convite para de

monstrar cabalmente que a razão não está com o orador. 
O SR. RAUL BITTENCOURT - Faça-o V. Ex. em 

tempo opportno, e verá que nacões, das mais poderosas; se 
encontram em graves aperturas a esse respeito. 

O Sn. MINUANo DE MouRA- Por isso mesmo, extranhei 
que o Rio Grande do Sul viesse contar facilidade aqui neste 
recinto. 

O SR. RAUL BITTENCOURT - Não quero agora des
viar-me do curso do meu raciocinio mas responderei daqui a 
instantes. · 

E eu explicar ia aos que extranham ter o Brasil suspen
dido o pagamento de suas dividas externas, que essa extra-
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.nhesa só ~:e dá justamente pelo facto do Brasil não ser con
siderado grande potencia. 

O Sa. DEMETB.Io XAVIER- Só quem tem essa extranh.eza 
é o Deputado Minuano de Moura . 

O SR. MINUANo DE MoVRA - Não· me abalanço a compa
rar o Brasil - que não esteve sob os horrores da grande 
guerra - com as nacões que della sahiram depauperadas. 
Não commetteria semelhante· heresia, perante o Parlamento 
do Brasil. 

O Sa. RENATO BARBOSA.:....... V. Ex. sabe que a guerra teve 
uma repercussão universal. 

O SR. RAUL BITTENCOURT - Não permittirei, de 
minha parte, que a seducção de uma referencia de ordem. 
bistoríca e sociologica sobre o moxnento mundial transvie a 
discussão pratica e localizada das finanças do Rio Grande do 
Sul para um commentario academico e theorico, que parece 
brotar nesta hora. 

Quero lembrar apenas que, se não ha motivos de e:x.tra
·nheza do Brasil ter suspendido o pagamento da amor tização 
e juros de sua divída externa, comtudo ·demonstrou, pelo de
creto n. 23.829, a sua intenção sadia de satisfazer, dent~o 
de suas possibilidades, apenas pela transferencia no tempo, 
uma por uma, as obrigações juridicamente contrahidas. 

O importante, porém, Srs. Deputad<Js, o que verdadei
ramente constitue argumento primacial, pelo menos o que 
mais me impressionou, no discurso do Sr. Minúano de Moura, 
foi o asserto de que o total de pagamento de amortiza.cão 
e juros da divida externa do Rio Grande do Sul, no exercício 
üe 1933, não correspondia a 26. 436 contos, camo estava 
oomputado na lei do orçamento, mas a 47 mil contos de 
Téis. 

Seria perturbador si o Estado do Rio Grande do Sul, 
devendo a credores extrangeiros 47 mil contos, no exercício 
da i933, tivesse - cousa espantosa t - sonega<Jo da propria 
lei orcamentaria esta obrigação, r eduzindo-a a 26 mil con tos. 

Confesso que o tom de conviccao - e ouvi, da primeira 
hancada. as palavras do Sr. Deputado Minuano de Moura -
com que se manifestou daquella tribuna o illustre collega, 
.s'cnsibilizou a minha alma de estudioso sincero dentro· do 
meu Partido. Procurei, por isso, indagar, com a maior exa
<:tidão e minucia possíveis, da procedencia, da realidade da 
·nffirma4Jão e tive o contentamento de tranquiUzar o meu 
espírito e minha consciencia. não Que possa eu formular uma 
d]recta contradicta ao argumento do Sr. Minuano de Moura 
a esse respeito, porque ninguem poderá. responsabilizar o 
11obre Deputado de ter calculado mal •.• 

O SR. MtNUANO DE MouRA - ~alculado mal, não. De 
aecôrdo com os elementos fornecidos pela Commissão de Es
tudos Economicos e Financeiros da União, dos Estados e dos 
Municípios . 

O SR. RAUL BITTENCOURT- .•. mas porque a Com
missão de Estudos Economicos e Financeiros da União, do<; 
Estados e dos Municípios me asseverou que já tinha rectifi
.cado um engano, sob bases muito claras, que passo a expGr : 

"Está certo o Governo do Rio Grande do Sul, quan
do consigna no seu orçamento a importancia de· réis 
26 . 237 contos e não a de 31. 432, para o serviço da sua 
Divida Externa. 
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Â di!Verge&B:ia, que o Ll.'6Dr~ ~uta® .Sr. ·wnuano 
de MJJur.a accentuou, assignatando wn caku1o de réis 
·~- i9á eontos .a :men<>s, baseado na Decente public.:açã<> 
da Commissão de Estudos Financeiros e Economicos 
dos Estados e Municípios, que menciona n total .clt!vido 
ti e 3i. 4~ contos lá .está recti!icada pela propria Com
missão na segunda parte do SO volume. O Emprestimo 
que .deu origem a esta re.ctifie~cã.G é o de $ 23~00.00o00 
ti o/'o de i92S. A ãmpartancia con:sigoada para .a amor
tização foi calculatia .alli em 783 . .300 dollars, de .accôr
do com o.s t-ermos v.snaes .dOs contractos dessa nature
za, entretanto, logo que a Commissão recebeu o ori- . 
ginal desse .contra.ctQ de ~mprestí.mo, !l'ectâfic<Ju a quan
tia aligi.da para a ~zaçãG :qne deve ser de doliara 
1.96.600, e não 7B.3 • .300 como fo.i weriormeonte assi
gnalado." 

O segundo v~!wn.e 'eStava ·sendo publicado. A Commis
~ não tinha r.ecebid<>. ainda, os texm6S do contracto do 
-empr~stimo de 28 .e, então, :preeneheu .a .coLul'l'ma que. techni
.camente, precisava ser occupa:da peia cifra correspo~:tdeme, 
i)ar.a o computo do c.oaiuncto do .estudo financeiro dns Es
tados, de accôrdo com as normas habituaes dos conkacl:os .. 
Quando o contraciD cbegou ao seu .conh.ecimeo!o, verificou a 
Commissà6 ·gue o mesmo dispensava umas tantas e:xigencias 
'G .<Jbrigaç@es. reduzdndo a amortU:a~ e jurDs, para .o .exer
.c.icio ~ 33, de 183.300 dollars a t9ô.600 • 

.Pàra maior ~o póde, o ,nobre coliesa. eonsu!ltar D 
wlume ;primeiro, pagina .d:90, ctaquella Commissão, ondt> os 
totaes mencionados se appro:x:imam dns oonsignados pelo 
Goveroo rlo J,lio Gi'.ande do Su1. E nã.a se iaz .qualquer con
·signa~o para os serviços de amortizacão, porque, como bem 
assignala a nota inserta, elles sõ principiariam em 32. 

A segunda parte do terceiro volume, que traz o historico 
completo de cada Eml)l'.esti100, <em ~rtimlla.r, menciana e 
c.orriga tod;as as ,à.iver.geneias . encontradas no decOt'rer dos 
GStudos .e ·invesügaçi)es qu.e .a Comm1ssão vem fazendo. 

Relativamente aos 5'0 % a que se refere o nobr.e Depn-
tado e que deveriam ter sido calculados a mais, para cbegar 
:i realida-de. quanto aos 1:omnrGmissos da d~"'ida exberna, cha
'!M.ria a attenção <k S. Ex:. 'PaTa :o fae.tB de que não fui só 
() Ria Graaàe d>0 Sul quem fez. o ca1cuto ao cambio d.e 6 di
~b.eJl'O.S. mas todos os Est~dos e :Municipios que thm seme
~nte.s dividas. inc\p.Si'!{.e 3 propri.a União. 
· . O segtmdo volume ela Gommissão de Estudos Economicos 
~ Financ.e:iros, 28 ediÇão, .á pa&ina i~, .ài exPlicações bem 
completas, quando menciona o relatorio que c Secretario da
quella Commissâo. <> !)peroso e ~bali~a.do Sr. -v'ç.lentim Bou
l;aS, -diri~u aBs hllnltlleir~ americanos, justifroanoo a base 
dos pagamentos, em moeda nacional, em 6 dinheiros. ~ 
edealarmas á tau de .4, .comB taiJVez (luj~s~ o meu iJ.iustre 
tOOl.leg.a, .teriam9S de cansilile.rar o eusto ,de vida numa .outr.a. 
has~ e. eonsequen~emente, os im~tos o!lev,eriam ser malGra
dos, aggravando-se a vida d() povo. E se .W.i f~zessemos, nã<> 
:x;..os seria possivel usar dos .arg)lineotos c;rue ~mpreg~mos para 
oôbter dos nússos eredores um ·plano ~ reajustamento. 'Como 
o <J.Ua fei t.á'o habii :e 'Pa't.l'iotWaine-1'1\.e ecm~iào p-elo odeere\:o 
.,_ '23.8!9, ·de 5 de f-evere~T'I'l de !.'934., a qu:e ha p<Yt!CB me 
~f-cri, oo qual - e é ,.alutaT ae meu :eCJra~o ode l"iB-gran
'dense fazer justiça - teve siognffiea~ãB d-e grande realce a 
fig3rn singular e nt.e'iemll de f!x-Ministro da F.az~nda, senhor 
Oswa'ldB Aranha. {M~tifú bem.) 
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Assim .sendo, não prevalece .a .argumentação do Sr •. 
Deputado Minuano de Moura, não que ella. não fosse lo
gica, mas porque S. Ex., sem pleno conhecimento de 
causa . • • 

0 SR. MINUANO DE MOURA - .Aliás, fundado nos dados 
da Commissão de Estudos Economicos. 

O SR. RAUL BI'ITENCOURT - ••• não podia, S. E%. 
no primeiro momento, conhecer o equivoco ••• 

o Sa. AsCANro TUBINo ....;.. O Sr. Deputado Minuano de 
Moura argumentou baseado em dados erroneos. 

O SR. RAUL BITTENCOURT - •.• em que incorrera 
a Commissão. Aliás, não foi bem um equivoco, mas, propria
mente, uma insufficiencia de dados, o que é de todo na
tural. 

E' evidente, entretanto, por motivo da improcedencia 
dos dados sobre os llUa.is repousava, que a argumentação 
do Deputado Minuano de Moura, neste particular, ruiu por 
terra, esboroou-se, sendo justificada, plenamente, a indica
ção, no orçamento do Rio Grande do Sul, de 26 . 436 contos 
para o pagamento da divida, amortização e juros no exer
cício de :1933. 

O SR. AsCANro TuBzNo- Tollitur quaestio ••. 
O SR. RAUL BITTENCOURT-Outro aspecto interessan

te é aquelle que diz respeito á compressão de ~spesas. O 
Sr. Deputado Minuano de Moura extranha que se tenham 
reduzido as despesas do Rio Grande do Sul, uma das razões 
de não termos deficit. 

0 SR. ASCANIO TUBmo - S. Ex., aliás, é contradicto
rio, porque em discurso anterior a!firmára que o Estado 
vivia num delírio de grandeza. 

O SR. MJNUANo DE MoURA.- E vive. 
O SR. ASCANio TuBINo - Como concilia V. Ex. esse 

delirío de grandeza com repressão de despezas em obras 
publicas'? 

O SR. RAUL BITTENCOURT - Não ha reduccão de 
gastos? Causa-me surpresa a affirmativa recente do Depu
tado Minuano c!~ Moura quando, da tribuna, assignalou ••• 

O Sa. MINuANo DE MoURA - Assignalei na Secretaria 
de Obras Publicas e Fazenda, com o não pagamento da 
divida externa nem da divida fiuctuante. Agora digo que 
a Secretaria do Interior absorveu todas as verbas das ou-
tras Secretarias. · 

O SR.. RAUL BITTENCOURT- Vou contestar a af!ir-
mativa. · 

O Sa. MINUANo DE MoURA - Não ha, absolutamente, 
saldo. O Rio Grande do Sul está em deficit e; portanto, num 
estado precario, Q que, como seu representante, lastimo ter 
de informar a Casa. · 

O SR. RAUL BITI'ENCOURT ~ Sr-. Presidente. Se 
ba pouco eu disse que não poderia argumentar senão suc
cessivamente por um condicionamento organico da emis
são da palavra, sou agora induzido a lembrar que tam
bem não é possível impedir a affirmativa de qualquer 
Sr. Deputado, porque a pressão atmospherica não véda o 
enunciado de palavra alguma. • • Pode-se pronunciar o que 
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se pensa. O Deputado Minuano de Moura declara que não 
ha. saldo no Thesouro do Rio Grande do Sul. Nínguem 

· pode evitar que a palavra seja articulada. 
O SR. MJNUANo nE MoURA - Não declarei; provei. 
O SR. RAUL BITTENCOURT - Estou, no entanto, de

monstrando com os dados, o contrario. 
O SR. MINUANo DE MoURA - Já ficou esclarecido no 

meu discurso, e daqui a momentos irei á tribuna para reaf-
firmar tudo. · 

O SR. RAUL BITTENCOURT - Serâ interessantíssi
mo ouvil-o, pois acredito que a Casa terá, antes de tudo, 
viva. curiosidade em ver reduzidos a p6 os argumentos que 
supponho tão solidos, talvez com ingenuidade, •.• 

O SR. AsCANlO TUBINO - Não apoiado. 
O Sr. RAUL BITTENCDUR - .•. até quando o Sr. 

Minuano de Moura não provar o contrario. 
O SR. MrNuANo DE MoURA - Já provei. Vou simples

mente rátificar. 
O. SR. DEMETRIO XAVIER - Procurou provar; não pro

vou causa alguma. 
O SR. RAUL BITTENCOURT - Sr. Presidente, noto, 

pelo tom meramente affirmativo, assertorio, do Sr. Depu .. 
tado M:inuano de Moura nos seus apartes ao meu discurso 
de hoje, que começam a lhe faltar argumentos. 

O .SR. MrNuANo DE MoURA - Sobram tantos que, na 
oração por mim proferida, constam, como recebidas, essas 
parcellas erradas em que V. Ex. se baseia. 

O SR. RADL BITTENCOURT- Hontem, Sr. Presiden
te, S. Ex. procurava contrariar as minhas affirmações com 
ponderações, dados, argumentos. Hoje, apenas affirma: "Não 
ha saldo"; "Não é possivel"; "E' falso". Esse caracter affir .. 
mativo mostra uma obstinação de attitude, uma resisten
cia á verdade • 

. Sr. Presidente, como vejo que se approxima o fim da 
hora do expediente, quero reduzir as minhas consideracões 
para que não me seja necessario voltar á tribuna. 

O Sr. Deputado Minuano de Moura declara, num pro
cesso muito symetrico, mas tambem artificial de argu
mentar, ... 

O Sa. MINuANo DE MouRA - Não apoiado. Simplesmen
te baseado nos dados e numeras dos pareceres. 

O SR. RAUL BITTENCOURT - ... haver uma com
pressão de despesa de 7 4 .000:000$000 na ad:roinistracão fi
nanceira do Rio Grande do Sul em i 933, dos quaes réis 
18. 000:000$000 correspondem á Sec1·etaria de Obras Pu
b!i~as e 26.000:000$000, pela suspensão do pagamento da 
diVIda externa, correspondem á SecreLaria da Fazenda. Os 
restantes 25 mil contos, approximadamente, corre.!:ponde
riam á compressão de despesas na Secretaria do Interior, 
na Brigada Militar. 

·Srs. a argumentação é tão symetrica e apparen 
temente Iogica que chega a ser seductora. Nada mais per
mmoso, ás vezes, do que o raciocínio para busca da ver
dade, porque, se é um dos elementos mais validos para a. 
illa~ão de IJensam,entos, por outro lado constitue um pe-
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-rigo, quando se afasta da observacão directa das cousas~ 
E, de passo em pásso, a logica, não sendo a expres~o da 
verdade, mas apenas a relação necessaria entre premjssas 
e consequencias, basta uma premissa falsa, occasional, para 
:que, desde logo, um longo e logico raciocínio vá· por terra, 
sem se adaptar á realidade objectiva exterior. 

Tal aconteceu com a argumentacão apparentemente so
lida do Deputado Minuano de Moura, neste particular. 

A Secretaria da Fazenda não teve compressão de des
pesas, apenas por não pagar a divida publica, em 26 mil 
contos, pois a Secretaria da Fazenda tem verba material 
em cada collectoria, em cada mesa .de renda; a propria Se
cretaria, o porto do Rio Grande, dispõem de uma verba 
material abundante que póde ser reprimida, sempre que 
o governo entender que, a arrecadação estando baixa, não 
se deve lançar a gastos excessivos. . 

Assim, não ·se póde a.ffirmar que, além dos 26 mil contos 
poupados na tabella orça.mentaria da Secretaria da Fazenda, 
não houvesse, dentro mesmo dos serviços da Fazenda no E~ 
tqdo, opportunidade de reduzi:r;- despesas • . 

E' _!je se notar a abundancia dos serviços a cargo da Se
cretaria. do Interior do Rio Grande do Sul - que tem apenas 
·lres Secretarias - porque á sua conta não estão sómente a 
justiça e a forca publica; tambem estão: a instrucção pu
blica, a saude publica, a. assistencia a. alienados em todo o 
Estado, repartições isoladas, como a Bibliotheca Publica. o 
Museu do Estado, o Archivo Publico, Estatistica - multiplos 
serviços, em summa, estão subordinados á Secretaria do In
terior. Pois bem: a compressão de despesas, segundo diz o 
Sr. Deputado Minuano de Moura, só podia se teíerir á Bri
gada Militar. Por que não podia se referir aos outros depar
tamentos da Secretaria do Interior'? 

0 SR. MINUANO DB MOURA - Não affirmei isso, absolU• 
· tamente. 

O SR. RAUL BITTENCOURT- Afrirmou, porque V. Ex. 
declarou... · · 

O SR. MmpANo DE MouRA- Affirmei qué não havia re
stricção na Seeretaria do Interior em todas as outras ver
bas. E quem está aparteando é justamente quem fez parte 
da commissão orcamentaria do Estado e sabe que todas as 
outras verbas, quer, do Archivo Publico, assisteneia e alie.,. 
nados, Museu, etc., não se comparam, absolutamente, com a 
da forca publica. 

O SR. RAUL Bl'l.TENCOURT- V, Ex. est.á enganado. 
O Sa. DEMETRIO XA vru - Não se comparam porque são 

maiores, em seu conjunto. 
O SR. RAUL BITTENCOURT- A- despesa com a instru

ccão publica, no Rio Grande do Sul, orca em H mil contos. 
Não é maior do que a da forca publica, mas della approxima
se sensivelmente. 

O Sa. MlNUANo DB MoURA - Basta dizer que a força 
publica teve de pedir auxilio ao go~rno federal de 36 mil 
contas para poder se manter. 

O SR. RAUL BITTENCOURT - O que affirmo é muito 
claro. S. Ex. declarou que a compressão de despesa foi de 
14 mil contos, sendo 26 mil na Secretaria da Fazenda e 18 mil 
·na das Obras Publicas; os ·restantes 25 mil contos - assevera 
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s-. · Ex~ ---"- devem caber ao Interior e, tratando-se do Interior i· 
á forca publica. Digo eu, · porém: não cabem só ao Interior, 
p_orque a Fazenda também póde comprimir despesas em todos 
os· serviços,· mas, se coubessem ao Interior, não se destina
r iam só á forca publica, porque esta é apenas um dos de
partamentos subordinados á Secretaria do Interior. 
· É, por ter sido eu directol' da Instruccão Publica no Ri4> 

GI:ande do Sul, justamente no exercício de 33, até Dezembro, 
p·osso ·afiançar, não com citação exacta de cifras, porque me 
a-fastei do cargo, antes de findo o exercício financeiro, mas 
posso dar testemunho que, havendo uma verbá, em 33, para a 
lpstrueção Publica, de 650 contos destinada & acquisicão 
de material, livros, moveis e utensílios, essa verba foi gasta 
com muita precaução. 

O Sr . Interventor Federal, sendo muito rigoroso na ap
plicação de despesas, determinou que houvesse parcimcma ... 

: O SR. MINUANo DE MOURA- Parcimonia. no ensino ..• 
. . 'O SR. RAUt BITTENCOURT- ... não no ensino~ miL$ 

no fornecimento do material, pois que o importante, ena ma
teria de ensino - todt>s o sabem - é a abundancia de pra
fessores e o valor tecbnico delles; é o numero de escolas 
normaes e de escolas complementares, que formam os pro
fessores e que, no meu Estado, se elevam a 2i. 

- O SI\. TEIXEIRA LEJTE - 21 escolas normaes? 
·o' SR. RAUL BITTENCOtJRT - -Uma escola normal e 

~O complementares, valendo essas ultimas como verdadeiro 
ensino normal, porque habilitam os diplomados ao exercício 
do magisterio. · · 

O SR. TEiniRA LEITE- E' honroso para o Rio Grande 
do Sul . (Muito bem.) 

.O SR. RAUL BITTENCOURT- Ora, Sr. Presidente, sa 
o que importa, no ensino, é a çapacidade technica do pro~ 
fe"ssorado e a abundancia delle, afim de corresponder ao 
crescimento natural da população escolar, o ensino poderia. 
ser attendido, como foi, de aooôrdo com as necessidades e 
dentro dos recursos do erario publico, sem compressão algu
ma na despesa pessoal, havendo, conforme estou affirmando, 
tão sómente compressão na verba material. 

O SR. PEDRO VERGARA - E com accrescimo até do pes
soal do magisterJo. 

O SR. RAUL BITTENCOURT- Annualmente ha accrea• 
!.limo no pessoal. Não poderia ser de outra forma. Todos os 
annos ha. verba especial para a nomeação de novos profes
sores. 

Consequentemente, quando o Sr. Minuano de Moura de
clara que os 25 mil contos do restante da compressão de des
pesas, afastadas as cifras da divida externa e da diminnicâ.o 
dos gastos na. Secretaria de Obras Publicas, correspondem 
a•> pagamento e manutenção da Força Publica, que teria, en
tão, sido custeada pelo Governo Federal, esse raciocínio póde 
ser logico na apparencia, mas ~ falso no confronto com a. 
realidade objectiva. A compressão de despesas se fer. epl 
todos os departamentos dentro da Secretaria do Interior: 
não apenas nas obras publicas, mas tambem na instruccão, · 
na assistencia a alienados, em tOdos os seus ramos, emfim. 
Fórll da instrucção, ella _se fez tambem nas demais Secre-
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tarias, nas mesas de rendas, e em todos os serviços da Fa
zenda, incidindo sobre a verba material. 

0 SR. MINUANO DE MOURA- Pód~ V, Ex. dizer em 
quanto importava essa restriccão de despesas, na Secrehria 
do Interior? 

O SR. RAUL BI'ITENCOURT- Discriminadamente não 
fiz esse calculo. 

O Sa. MrNuANo DE MoURA- V. Ex., que foi Director da 
Instruccão Publica, p6de calcular em quanto importava essa 
compressão no departamento a seu cargo? 

O SR. RAUL BITTENCOURT - Posso calcular appro
:rimadamente quanto á instrucção publica. 

O Sa. MINUANo DE MoUI\A- Já serve. 
O SR. RAUL BlTTENCOURT- Em Dezembro, quando 

me retirei da Dire(}tOTia Geral da Instruccão Publica, a verba 
material orçada era de 650 contos, para livros, moveis e 
utensilios. Havia sido ·autorizada a despesa num niot.'l.nte 
que ainda não alcancada o terço do total. 

Naturalmente, a compressão, em momento de apertaras 
financeiras paro o. Brasil e para o mundo inteiro, havia de 
respeitar a base fundamental do ensino, que é o professo
rado. Havendo repressão de gastos, a verba material seria a 
uni c a adequavel, como aconteceu. 

Mas, Sr. Presidente, uma vez que devo terminar, quero 
lembrar apenas um aspecto da questão. E' que o Sr. Depu
tado Minuano de 1\loura, depois de pormenorizados calculas, 
declara que o Rio Grande do Sul só teria, nó caso mais fa..; 
voravel, acceitando dados que, afinal de contas, não vejo 
como S. Ex. J)Ossa impugnar, que o Rio Grande do Sul não 
teria disponibilidade alguma, mas até um "deficit" de réis 
20.084:865$000. 

Srs., convém attender em como foi · 'feito o calculo 
no discurso do Deputado Minuando de Moura, paro chegar 
a essa conclusão de haver "deficit" total no estado finan~ 
ceiro do Rio Gra.nde do Sul de 20 mil e tantos contos. 

S. Ex. raciocinou desta maneira: o Estado não pagou 
a divida externa - 26 mil contos; o Estado não pagou a 
divida fluctuante, isto é, pagou-a, mas não toda - resta
taram 2 mil contos; o Estado reprimiu a despesa na Secre
taria de Obras Publicas em :18 mil contos; o Estado reduziu 
a despesa na Directoria da Agricultura, no total de 3 mil e 
4.00 contos; mais os "honus"; somma tudo isso 80 e tantos 
mil contos. E como S. Ex. só aooeita existente na disponi
bilidade do Estado 67 mil contos e não 83 mil ... 

O SR. MJNUANO DE MouRA- Mas essa verba de 83 mil 
contos - é bom frizar - não se encontra em nenhum 
ponto do relatorio. 

O SR. RAUL BITI'ENCOURT - Hontem já me referi 
a. esse P.Onto. 

E como S. Ex. só admitte esses 67 -mil contos, e como 
o Estado teria de pagar, si pagasse, teria de gastar, si gas
tasse, tudo o que foi orçado, faltam ainda 20 mil contos. 
Eis como o Sr. Deputado Minuando de Moura encontrou 
um "deficit" no Rio Grande do Sul. 

Mas, Srs . , de que maneira o Estado :pód e canse. 
guir saldo senão comprimindo a despesa, de modo a for
cal-a a ser inferior á arrecadação? (Muito bem.) Então o 
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]_)eputado Minuando de Moura vê "defícit" porque nao fó...o 
ram gastos 18 mil contos, porque não foi paga amortiza
cão de 26 mil contos? 

Não é crivei! Evidentemente, não i'oram gastos, e por 
~sso mesmo não se verificou "deficit". 

Accentua S. Ex. que o Governo deixou de fazer obras 
que as necessidades pub1icas exigiam. O meu ideal de rio
grandense, como o de S. Ex., seria o de um monumental 
florescimento administrativo, de largo espirito constructor. 
Poderiao;~.os, num devaneio de patriotismo, imaginar o Brasil 
engalanado da melhor instruccão possível, com os melhores 
estabelecimentos de ensino, no apparelhamento e na te
ohnica, com uma armada efficiente e poderosa, do porta 
da. das grandes nações; com um exercito .Potente -pelo ar
mamento, formidavel e invencível; poderiamoª imaginar 
ainda as obras do Nordeste satisfeitas todas em um anno, 
pelo volume de material empregado, e sanados os males das 
scccas; tudo isso poderíamos imaginar e fazer. Mas, depois, 
o ~ defieit" ? 

Esse seria o caminho para o qual o Sr. Deputado Mi
nuimdo de Moura, parece, desejaria levar o Rio Grande do. 
Sul. 

Nestes termos, o apparente "deficit" assignalado por 
S. Ex. refer-se, unicamente, á possibilidade do Rio Grande 
do Sul gastar o que não quiz gastar, e não gastou, precisa
mente porque visou evitar o "deficit". 

Devo declarar, meus Srs., de passagem, que o fa-
cto de terem sido exonerados alguns membros do Conselho 
Consultivo do Rio Grande do Sul, substituídos por outras 
figuras tão dignas quanto eUes, de nenhuma fórma corres
pende a menoscabo, nem se refere á dignidade pessoal dos 
demissionarios. 

A scena teve logar não em 1933, nem relação alguma 
tem a ver com o parecer emittido sobre o exercício desse 
anno e elaborado em :193L As demissões se deram em 1932. 

Todos sabem que, no regime da Dictadura, o Conselho 
Consultivo não era constituído pelo processo electivo; seus 
membros, de confiança governamental, eram de nomeacão 
do Dictador. Ninguem ignora que em 1932, o Rio Grande 
do Sul se scindiu em duns parcellns: uma, que entendeu 
ficar coherente com a revolucão de i930, ao lado da sus
tentação do governo discricionario; outra, que apoiou o mow 
vimento ·revolucionaria de i932. 

O Sa. Rl!:NATo BARBoSA - Essa é a parcella mínima. 
O SR. RAUL BITTENCODRT - Ora, Srs., não é 

crivei que continuassem em funcção de livre nomeação, não 
electiva, em funcoão de confiança do poder discricionario, 
que continuassem fazendo parte de uma Casa deliberante, 
de uma Casa consultiva, technica e importante domo o Con
selho Consultivo de um Estado, aquelles que eram membros 
de Partidos que ostensivamente, declaradamente, conspira
vam, e attenlavam contra. a ordem publica, sob a inspiracão 
dos seus mais altos chefes. Não significa que os illustres 
riograndenses, exonerados, com isso soffressem qualquer 
labéo na sua dignidade pessoal. 

O SR. MINUANo DE MoURA - Pelo contrariai foram at~ 
dignificados com esse neto de demissão. 
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() SR. MUL Brl'TE'NC'OURT:...... Na apmiâ& d& V. E%.· 
O SR. 1trrnu.wo DB MouRA -Na opinião do Rio Grande 

do Sul. 
O SR. RAUL EITI'ENCOURT - PeCO" a V. Ex. nã4t 

proseguír nessa attitude, Ç()rque seria: mars interessante SEJ 
eantinuassemos a discutir- de maneilra cordial. 

Se "V. Ex. continua & dizer que se dignificaram os que 
sahiram~ parece (JUe Dão· se dignificaram os qne entraram. 
Entendo QUe todos são dignos, os que sahiralil e os que 
entraram. Estou, até, fazetldo o tot:Nor pessoal ,dos QnEi 
sabilam.. , 

V. Ex., destacou.,. entre os. primeiros, o Sr. Edgard 
8.ebneider, qlle eu. com o maior prazzer, tambem ~iJestaoo, 
eoma nosSC~ ConJilanheiro nO< movimento re:YohleionarJo e na 
Assembléa Estadual~ 

O SR. PRESIDENTE - Attençãof A hora: · do e:xpediente 
está quasi esgotada e é fmprorogavel. 

O SR. RAUL BITTENCOURT- Apenas um minuto da 
toleuncia para concluir, Sr. Presidente. 

O Sr. Edgard Schneíder, nosso companheiro na Assem
bléa Éstadual, um dos mais exaltados coparticipantes da 
Allianca. Lib('.ral, mea companheiro na caravana ao nor.te 
d'o Pa.iz, ainda, da Revolu~;ão de 30. é figura, por todos os 
titulas, digna do respeito, eoparticipante da admiração de 
todos os riograndenses. 

O Sa. MINUANOO DH MOOM - E espec.i.Miata no as .. 
sumpto. 

{} SR. RAUL BI'.FTENGOURT - Quando, porém foram 
exoneraáO's, ene- e outros, isso não significava senão a perda 
de confiança politiea . . • 

0 SR. MINUANO DE MOURA - 0 que não devia. haver no 
ecmselho Consulti'vo. . '· 

O SR .. RAU.L BITTENOOUR.T - • .• porque, eomo- é sa
b ido, as funccões de membro do Conselho Consultivo não 
ermn elecfivas. 

O SR. AsCANio Tvm-No - O Conselho Consultivo nlio 
podi:t ser formadO! de. eonspiradons. Estavam lodos cons ... 
pirando. 

O Sa. 1\I!NUAN'o m: MoURA - Conspirando parn o bem 
do Brasil. 

O SR . RAUL BI'fTENCOURT - E ' outra interpreta
ção. 

Sr. Presiden-te, o facto r eferente á demissão e substitui
ção de alguns membros do Conselho Consultivo se passou. 
como já !Iisse, -em f9S2', nada tem a ver com o parecer 
elaborado em !9-34 sobre o exereicio de i933. 

Quanto aos coMeitos. desprimorosos. que, lamentavel
mente, meu nobre coUega, Sr. Deputado Minuano de Mou
ra proferiu .•• 

O SR. ASCANIO TUBINO - S. Ex. é- um exaltado .. . 
O SR. RAUL BITTENCOUR.T - . • • acerca do actua.l 

Conselho Consultivo do Rio Grande do Sul e dos funccio
n&-rios da Fazend'a d'o Estado, não· os quer O' aqui relembrar, 
porque sintó r esistent:tia moral,. a-i:é par a os eondemnàl', 
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que sejam repetidos pelos meus .labios, mas acredito,'.COm() 
ponderou o meu nobre amigo e companheiro de· bancada, 
Sr. Ascanio Tubino, que houvessem sido motivados . tão 
sómente pela exaltação . .• 

O SR. MINUANO DE Mot."RA - Exaltação propria da af
firmação da verdade. 

. O SR. RAUL BITTENC0t1RT - ... do discurso de 
S. Ex.; e é como peço que o eleitorado do Rio Grande do 
Sul julgue o discurso do illuslre Deputado : que as affír
mativas assacadas em tom injurioso contra os funcciona
rios da Fazenda e os Conselheiros daquelle Estado tivessem 
decorrido do entbusiasmo da oração e não sob a base de 
uma con"Viccão profunda ~ Uns e outros, funccionarios da. 
Fazenda · do Estado, membros do Conselho Consultivo do 
Rio Grande do Sul, personalidades dignas, destacadas ou 
humildes, honradas e probidosas, perdurarão, sem neces
sitar da. minha palavra de defesa, no pedestal de sua ho
nestidade e na consciencia limpa do dever cumprido . 

Num passo do discurso do Sr . Deputado Minuano de 
Moura. diz S . Ex. que tem como cabal e definitiva a de
monstracão do máu estado financeiro do Rio Grande do 
Sul. Tive a impressão de que S. E~ . ia, com esta affir
mativa de ·~cabal e definitiva",. :findar a sua crit.iea aos 
pareceres e á situação financeira do Rio Grande do Sul. 
Pare~e.·· entr!!ta:~to. que tal não :;u::ccde. s. Ex . •:to;Jcl:~.!'a 
que (; po~sivel continne l!l t~:e:- c~:n:ncntario3 . •• 

o s~. PRF.SlOE~'TE - L~:nbro :10 orador que di~põe 
apena$ dt' um minuto. 

O SR. RAU'L BITTENCOUHT - Terminando. Sr. Pre
sidente. quero declarar que, de minha parte, em nome da. 
baneada do R~o Grande do Sul, do Partido Rapub:i~no 
Liberal, não temos a menor intencão de volta!" á o.rilluna. 
para esmiuQar, novamente, essa qu~tão, não só porque a 
temoa POr e~uberantementg demonstrada. co!l!raóictados 
todos ôs pontos da critica do Sr. Deputado Minuano de 
Moura, como porque, quando nquí proferi um d1scur;;o la~ 
eonico, de mera justificativa occasional. pedindo a inser
ção, nos .-1nn11es da Casa, d~ dois par-~ceres. nilo trazia a 
nossa bancada nenhum intuito de poJP.mica. mas apena;; 
convida..,·a os Srs. Deputado~ ao ~:.1\me lnrgo e aberto. pela 
publicação, no orgão officillt do estado de.s fin:1nças do 
Rio Grande do Sul. Ê que entendemos c;ue este plenario. 
eminent!'mente nncional, primará, sempr!!. pelo estudo da! 
que~tõe:'l que interessam directamente a totalidade do po.iz. 
e, tanto quanto possível, serã sempre duroo de louvor. t.oda 
vez que se esquivar dos problemas limitados ás 1ronteiras 
de um Estado, !azendo que taes assumptos sela:n tratados 
e discutidos no rl'llintb das assembléas legislativas esta
duaes, onde cabem a primOr. 

Em nome dessa orientação, a bancada liba.-al do Rio 
3rande de Sul declara que, sobre essa materia. &lào vo!tará. 
ma!s á tribuna. :::alvo razões e."':cepcionalissimas, e tem por 
findo o debate. {Mu.ilo bem ; muito bem. Palmas. O ora
dor é cumprimentodo.) 

O Sr. Presidente - Vae-se proceder á leitura de um 
. officio do Ministerio da Justiça. 

C. D.- 23 
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. · . . () .. sr·. -.Thomú: Lóbo:·(io·.secretizrio} procede á leitura do 
·off'i~ió ' do · Ministerio .. da JUstiea··e- Negocias Int~rióres, de 2 do corrente, enviaridó á ·seguinte · · 

M!mSAGEJ).{ 

.E~o. Sr ~ · Presidente -da Camara dos Deputados. 
'''De conformidade com O .disJ)OStO DO art. 95, §§ fO e· 2°, 

1s parte das · DisposiCõNi Transitarias da Constituicão <!<t 
Republica, · tenho a· honra de suieitar· á approvação da Ca
-mara dos Deputados, a quem comDete · exercer provisoriamen
te as .funcções do Senado Feç)eral, a nomeacão do· Dr. Carlo3 
Maximiliano · Pereil'a dos Santos para o cargo de Procura
. dor Geral da Repub!íca, feita . por decreto desta data, junto 
·em cópia. · ·. 

1\io de Ja~eiro, em 2)1e Agosto de H~34. 

GETULIO VARGAs·. 

- A' Commissã!) de . Policia . 

. O Sr . .Presidente -:-:-·Está finda a leitura do Expediente. 
Passa-se á 

ORDEM DO DIA 

Discussão unica· do pr.ojecto de resoluçáo 
n. i,. de· 1934, organizando o Regimento· Interno 
da Ca.mara dos Dewtado8 (em vi1'tude de ur.
gencia) • 

. O Sr .. Presidente - Entra em discussão o projeeto . 

Acbam-se sobre á Mesa emendas que vão ser· lidas.. 

São, sucessivamente,. lidas e apoiadas as se
guintes 

Do!ENJ)AS AO PROJECTO, DE R'BSOLUOÂ.O N. f ·, DE 1934 

N. i 

Art. 36 - . § 1° •. Redlja-se: 

.. Para a sua eleição, as Commiissões serão desdobradas 
em tres grupos, a saber: 

O primeiro, 6el'á' formado pelas de Agricultur a ·C Pe
cuaria, Industria, Commercio e Transportes, Constituicão e 
Jus(iça, Diplomacia e Tratados; · 

O segundo, pelas de Educação e· Cultura, Finanças, :Le
gislação Social, Ob1'8.S Publicas e Communicações, Redaccão, 
e o terceiro, pelas de Saude Publica, Segurança Na

-~ional, ()rcamento e Tomada de Contas". 
Sala das Sessões, 3 de Agosto de f9S.t:. - Eu-ualdo Loài . 
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N. 2 

Art. 35 - Substituam-se as palavras ". ~. de mem
-bros da Ca.mara" pelas segUintes: "de deputados que com
: parecerem á sessão". 

§ 1° - Substitua-se pelo seguinte: 

"Não poderá havl:lr indicações sem que estejam presen
- tes, no D}inimo,. 128 deputados". 

Justificação 

A enl'enda cuida garatir, de maneira mais eficiente, a 
representação da m,!noria, além do seu espirito moraliza

- dor, que é o de não permittir que v.otem deputados ausen
tes. Não é razoavel que deputados em viagem pelos EsLa-

. -dos ou que por "qualquer motivo se ausentem dos trabalhos 
parlamentares estejam a votar mediante indicações envia
das pelo correio ou por intermedio de colegas, para a. or
ganização das Commissões : 
_ O dever do d~putado é e§tar presente á sessão. O mau:-

- dato não pode :ser exercido por meio de escriptos envia
dos á. Mesa. Aquelle que não puder comparecer, qualquer 
qm, seja a razão, justa ou não, deverá tambem ser impedi
do .de votar, que é justamente no que equivale, em ultima 
a.nalyse, a indicação de nomes para as Commissões. A seg•lir 
criterio differente, teríamos .como defensavel que tambem 
tivessemos utilizadó esse comodo processo para a eleição do 
Presidente da Republica ou para a· votação da Constituição. 

· ··Sala das Sessões, 3 de Agosto de 1934. - Euvaldo Lodi. 

N. 3 

Art. 25 - Redija.,.se: 

"As Commíssões pe~nentes são quinze: 

1a - Executiva. 
2a - Agricultura e Pecuaria. 
3a - Industria. 
~a - Commercio e Transporte. 
511. - Constituição e Justiça. 
6a. - Diplomacia e Tratados. 
7a. - Educacão e Cultura. 
sa - Finanças. 
ga - Leg~lacão Social. 

f()So - Obras Publicas e Communicações. 
Ha - Redacção. 
12a - Saúde Publica. 
13a - Segurança Nacional. 
14a- Orcàmento. 
158 - Tomada de Contas. 

lusti(icação 

.. A emenda consiste na subdivisão, em tres.outras, da Com-
·missão de Agricultura, Industria e Commercio, · fazendo 
ainda a transposição de "Transportes" para a nova "Com-
missão de Commercio e Transportes". · 
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EffecUvamenw, não se pode com'preender que na-
. sumptos tão distinctos e . que constituem importancia fun
damentá) estejam, indigestamente, em uma sd Commissão. 
O Legislativo, entre nós, pouco tem podido fazer em mate
ria tão relevante para o nosso Paiz, justamente por esse mo
tivo, a ponto de desanimar qualquer iniciativa proficua e 
dando, como resultado, a impressão de que "tal Gomm.íssão 
não tem o que fazer", na expressão já ouvida de alguns an
tigos parlamentares ..• 

As questões relativas aos tTa:nspOrtes distinguem-se, de 
maneira peremptoria, das de ".obras publicas e communi
cacões", pois "tarifas" ferrovilarias, de rodagem ou maritr
mas, nada tem a ver com a constru.cção de estradas :ie ferro 
~u de rodagem. No entan~. os tran.s,.;'J'tet estão direct<L
mente ligados aos problemas do commeroio, constituindo, 
:mesmo, o elemento preponderante e decisivo do desenvol-
vimento do nosso jntercambio commercial. · 

Finalmente, a emenda, permittindo melhor e mais 
racional divisão dos trabalhos parlamentares, dará oppor
tunidade a que participe das Commissões um maior nu
mero de Deputados. 

Sala das Sessões, 3 de Agosto de i934. - Euvald.:~. Lodi. 

N. 4 
Ao art. 127. 
Paragrapho - (a seguir ao § 20) • 
Durante a sessão é vedado approximar-se da Mesa a 

qualquer pessoa, que não seja Deputado ou funccionario da 
Directoria da Acta. 

Paragrapho - (a seguir· ao anterior). 
É prohibido o ingresso na Directoria da Acta aos func

cionarios que ali não tiverem funcção e bem assim as pes
soas estranhas, devendo qualquer funccionario que ·ali com
parecer a servico retirar-se assim que fôr despachado. 

Sala das Sessões, 3 de Agosto de 1934. - Adolpko Ber
gamini. 

N. 5 

Accrescente-se onde convier nas Disposições Transi
tarias: 

Fica a Com.missão Executiva autorizada a reformar a 
Secretaria da Camara para melhor attender ás exigencias 
do serviço, e a organizar a. Secretaria do Senado, de accôr
do com o disposto no art: i4 das Disposições Transitarias 
da Constituição de i6 de Julho de i 934. 

-Sala das .Sessões, 3 de Àgosto de 1934. - Julio Tkier$ 
Perissé. 

N.6 
Aecrescente-se onde convfur: 

Art. São reintegrados, em virtude da amnistia constitu
cional, na situação em que se encontravam, em dezembro rte 
i 930, todos os funccionarios da Secretaria da Camara ·Jos 
Deputados, mesmo os exonerados, ou dados como exonera-
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dos, afastados dos seus cargos sem motivo de ordem fun
ccional e que contavam mais dez annos de serviço. 

;Sala das Sessões, 3 de Agosto de 1934 . - Mozart Lago. · 
- AdoLpho Berga.mini. - Acurcio T01'1'es. - Julio 7'hiars 
Perissé. - Sampaio Corr~a. - Leandro Pinheiro • . 

O Sr. Presidente - Está em discussão o projecto de Re
gimento da Camara dos Deputados. Nos termos da Constitui
ção, este projecto ficará em discussão durante duas sessões. 

Nenhum Sr . Deputado querendo usar da palavra sobre 
a materia, vou adiar o debate. (Pausa.) 

Está adiada. 
6 

Foi lida a mensagem do Poder Executivo, submettendo 
á approvacão da Camara dos Deputados - á qual cumpre 
exercer a funcção de Senado - o decreto que nomeia o Pro
curador Geral da Republica. Nos termos do Regimento do 
Senado, o assumpto deve ser deliberado em sessão secreta. 

O Sr. Fabio Sodré - Peço a palavra, _pela ordem. 

·. () Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr. 
Deputado Fabio Sodré. 

O Sr. Fabio Sodré (Pela. ordem) Sr . Presidente, 
V. Ex. acaba de declarar que, nos termos do Regimento do 
Senado, o assumpto terá de ser deliberado em sessão se-
creta. . 

Ora. no projecto de Regimento. como na Cnn!'tifnição. 
não se cogita de sessão secreta, salvo quando especialment~ 
requerida. O que se estabelece alli é que "a votação será se
creta". No pro.íecto de Regimento que apresPnl~m()s, P!=tá es
tatuído que, em caso de deliberação do Senado. a Cam:'lra ohe
decerá á Conslltuicão, resolvido por voto secreto. Não ha
veria, portanto, como applicar o Regimento do Senado an
tigo, por que não ha nenhuma obrigação constitucional. 
Assim, como o Regimento ainda não está votado e a Camara 
propriamente ainda não tem uma lei interna. eu suggeriria 
a V. Ex. que, para resolver o caso da mensagem do Se
nhor Presidente da Republica, fosse designada uma commis
são especial· afim de dar parecer sobre a ma teria. sendo im
mediatamente submettida a votos a nomeação do Sr. Pro
curador Geral da Republíca. 

Era esse o requerime11to que tinha a fazer a V. Eli:. 

O Sr. Presidente - Apenas a Mensagem do Poder Exe
cutivo foi apre~~nt.ada, na falta rfe outra commissão, eu a en
caminhei á dl? Policia, a qual, não encontra motivo parn dar
lhe parecer contrario. 

Julgo, pois, satisfeito o ponto de vista em que se oollo
ca o nohre Deputltdo. 

A Consliluit:ão manda, em seu artigo 90, que. em taes 
casm;. n "voto" se.iá !<ecreto. Não se refere n •·se;;são secreta". 
Na falta de disposicão regimental da Camara sobre o assum
pto, afigurou-se-me razoavel que eu me inspirasse no Regi
mento do Senado. o qual estabelecia sessão secreta. 

Poderia ter esperado a reforma regimental que se está 
procpgganrio. mas iriamos pos~ivelmentt> prt>.indit>ar o serviço 
publico. Eis porque preferi o alvitre de, em sessão secreta, 
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ôos· termos do Regimento do Senado, ouvir a Camara sobre a 
materia . - · · 

Tem a palavra, · pela ordem, o Sr. Mozart. Lago. 

O Sr . Mozar Lago· (Pela.- ordem) Sr. Presidente; 
parece-me que a nomeação do Sr. Carlos Ma:tímiliano, pro
posta na mensagem do Governo Federal, está pre\'iamente 
julgada pela Camara (muito bem), da qual esse nosso hri
lbantissimo coUega é, sem favor, um dos maiores ornamen
tos. (Apoiados gera.es.) 

As formalidades regimentaes, como as burocraticas, á~ 
quaes acaso o Ministerio da Justiça se tenha sentido obri
gado a attender, estão revogadas pelo consenso unanime da 
Camara (muito bem) V. Ex., Presidente da Commissão de 
Policia, ou da Commissão Executiva, como diz o novo Regi
mento, já emittiu parecer em poueas pa!avras. Eu. o menor 
dos membros da minoria (não apoiados geraes) asseguro a 
V. ·Ex. que, de nossa parte, o· voto não será differente: o 
Sr. Carlos Maximiliano estava naturalmente indicado para a 
funccão e o nosso voto é no sentido de que o Sr . Getulio 
Vargas tenha Eempre a mesma felicidade em todas as nomea
ções aue haja de fazer para o iuturo. 

R~queiro. portanto, a V. Ex. ·consulte a Camara sobre se, na falta de Regimento, resolve manifestar por acCiamação. 
ou sob uma salva de palmas a sua approvar;ão á mensagem 
do Sr. Presidente da Republica. (Muito bem; muito bem .) 

O Sr. Presidente - Não posso consultar 6- Camara sobre 
o assumpto, porque a Constituição é clara: voto secreto. 

Vamos portanto, deliberar sobre a Mensagem do Sr. Pre
sidente da Republica. 

A sessão passará a ser secreta. Convido, pois, as- pessoas 
presentes a se retirarem do recinto. trib~as .e galerias. 

É SUSPENSA A SESSÃO ORDINMIA ÁS 15 HORAS 
E 30 MINUTOS. 

t 1\EABERTA A ·sESSÃO ORDINMIA ÁS 16 HO!lA.S 
E 5 l\riNUTOS. 

7· 

O Sr. Presidente - ·Tem a palavra, para explicar;ão pes-· 
soai, o Deputado Manoel Reis. 

O Sr. Manoel Reis ·cPara e:rplica.ção pessoa'J> -Sr. Pre
sidente, preliminarmente, venho agradecer, desta tribuna, 
ao · Sr. ·Presidente da Republica e ao Sr. Minist.ro da Agricul
tura as rapidas providencias, em virtudes das quaes os ope
rarias de São Bento vão voltar ao serviço, sendo reiniciadas 
as obras ali paralisadas. 

Em· seguidi, Sr. Presidente, procederei á leitura de um:l 
carta do Sr. Major Juarez Tavora, a mim didgida, a propo
sito de um trecho de . meu discurso, há dias pronunciado 
nes.~. Casa~ em ®~ . .eu. qizia: __ · -. 

"E, no :enitanto, Sr. Presidente~ 'foi quarido se co
lhiam os i'ructos desse trabalho · ingente, em que tan
tos opei'arios arriscaram a propria vida, que o Minis
tro .da, Agr1cultura. sr·. Juarez Tavora. num gesto des
bumanó e prejudicial á economia da Nacão, despediu, 
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em massa, seiscentas famílias de brasileiros, que se 
debatem nas angustias da fome e a miseria, apesar de 
gat'antidas pela carta constitucional que esta Casa 
acaba de approvart 

Entretanto, Sr. Presidente, o illustl'e Major do 
nosso glorioso Exercito foi um dos revolucionarias 
que tinham galgado o poder para reformar os maus 
costumes e estabelecer, no Brasil, a verdadeira Repu
blicai •.. " 

E' a seguinte a carta do Sr. Major Juarez Tavora: 

"Rio, 2 Agosto de i934. - Eminente patrício, 
Deputado Manoel Reis: 

Acabo de Iêr, nos jornaes, o resumo de seu dis· 
curso, recentemente proferido na Garoara, a proposi
to do fechamento do Nucleo Colonial de São Bento, 
que eu teria. orde:nado, já ao deixar o Ministerio da 
Agricultura. 

Sem pretender discutir os pontos de vista sus
tentado por V. :Ex., a respeito. quero apenas esclere
ccr os motivos por que, como Ministro da Agricultura, 
fui forçado a determinar as providencias agora criti
cadas. 

·. 
Preliminarmente: 

Não determinei, como se tem imaginado, o fe
chamento do Nucleo Colonial de São Bento, ou de 
outro qualquer Nucleo. Mandei, apenas, reduzir, ahi e 
em ·Santa Cruz, ·o mais possivel, as despesas com 
pessoal variavel;- para . _._ sem prejuízo essencial dos 
trabalhos já realizados ou em via de conclusão -
economizar .os recursos indíspensavei:s á manutenção 
dCl varios Nucleos organizados fora di.) Rio de Janeiro 
e ameaçados de desapparecimento por falta absoluta 
de verba." 

Tive oocasião de dize!." ao honrado militar que não houve, 
naquelle Nucleo, nenhuma revolta, d9 maneira que não se 
ext>líeava apresença da força que ainda lá se encontra. 

O SR. PRADo KELLY- Outras poderiam ser as informa
ções do Sr. Juarez Tavora · a esse respeito. 

O SR. MA1'iOEL .REIS - "Já expl1queí que S. Ex. desco
nhecia a _pei'manencià dessa forca em São· Bento. 

"Outrosim, a suspensão do~ . servitt:Js verificada 
em São Bento, em caracter transitorio e excepcional. 
foi imposta como medida disciplinar, por haver o res
pectivo pessoal, em represalia á dispensa de trabalha
dores contraclados, assumido àttituàe ·hostil aos novos 
dirigentes para "lá designados." 

SObre esse ponfu, posso declarar que não "houve gréve, 
Lem manifestao·ão a1gilma · daquelles trabalhadores contt'a o 
poder constituído. Naturalmente, que atting1dos por medi
da que os dispensava; .ha.via.m· de, em grupo; appellar para o 
Governo e fazer o protesto intimo, que cada um de nós, em 
seu logar, faria. 
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· Continua a carta: 

"Quanto ao merito da questão: 

O Serviço ·de Colonização, subordinado, até Abril 
ultimo, ao D. N. de Povoamento,- do· Ministerio de> 
'I't'abalho, e, de então para cã., pertencente ao D. N. da 
Produccão Vegetal, do Ministerio da Agricultura, é 
um Serviço de caracter nacional e não local, devendo, 
portanto, as suas verbas ser distribuídas equitativa
mente, pelos varios Estados do Paiz, de: accõrdo com 
as su:i.s necessidad~s. 

Entretanto, ao . passar para o Ministerio da Agri
cultura, com uma verba global de cerca de 3. 900 con
tos de réis, apenas trezentos e poucos contos se desti
navam a servicos fora do Rio de Janeiro, estando os 
Nucleos Coloniaes de Santa Cruz e São Bento contem
plados cóm mais de 3. 500 contos. 

ReconheéenrJo, embora, que os trabalhos realü:a
dos nessas duas Colonias representam uma obra de 
grande alcance social e economico, não julguei razoa
vel, entretanto, sa.nccionar, por commodtsmo, a eviden
na iniquidade havida na distribuição das verbas des
tinadas a tais serviços." 

Expliquei ao illustrado e brilhante official do nosso 
Exercito que aquellas obl'as do ~ucleo S. Benlo eram inicia
tiva do Dr. Salgado Filho e do hq~uado chefe da Nação . 
S. Ex. pessoalmente as inaugurára, dando-lhe as verbas ne
cessarias ·.para sua execução. Não, podia, portanto. S. Ex., em 
seguida, supprímil-a.s,. interrompendo-se os serviços. E' que 
o corte das vr:rbas importa, evidentemente, no !'echamentc 
daquelle Nucleo. 

O SR. PRADo KELLY - O MajoT: Juarez Tavora já reco
nhece_ a valia, a vantagem desses serviços. 

O SR. MANOEL REIS - Folgo de ouYir de V. E,_. que 
o Sr. Tavora já conhecia a valia de taes serv1ços. Foi o que 
affirmei na leitura que venho fazendo. não ·se explicando. 
portanto, o seu fechamento. 

Agradeco ao nobre Deputado o seu aparte, que registro 
com prazer. 

(Continuando a Mr} " .•• roaximé depois de ter 
sabido que, no Amazonas, Maranhão e Piauhy, exis
tiam varias colonias, anteriot'Illente :fundadas e pres
tes a desapparecerem por carencia absoluta de ampa
ro do Governo Federal. 

Reparando essa iniquidade, não pretendi com
met.ter o erro de desmanchar o que estava feito ou, 
mesmo, prejudicar irremediavelmeote 6ervicos jã ini.:. 
eiados."' 

Q fechamento da Colonia importaria .na perda total de 
tres mil contos, já applicados no seu. saneamento. 

O SR. CARLos REis - Com a Colonja Ljma. Campos, no 
Maranhão, gastou-se verba avultadissima, sem resultado de 
especie alguma. Posso dar, neste particular, o meu testemu
nho pessoal. 
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O SR. MANOEL REIS - Em São Bento a conti_nui~a:de 
dos trabalhos vae dar resultados excellentes. Já exnhquet 11-:l 
meu discurso que as terras, convenientemente loteadas e ven
didas, dão para compensar, com largas vantagens, _as despezas 
ali feitas pela União. E' possível que no Maranhao as terTas 
não tenham o mesmo valor que as daqui. · · 

O SR. CARLOS RErs- Têm muito valor. São ferassissimas. 
A administração é que não foi Ma. 

O SR. MANOEL REIS- E' o que não occorre no E sta
do do Rio . A administracão encarregada das obras do Nu
cleo S . Bento é excellente . A prova está nos resultados ob
tidos. 

O Sa. MoRAES PAIVA- Acima de tudo, está o saneamento 
da zona. 

O SR . MA..'li;'OEL REIS - "Determinei apenas a. re
duccão razoavel do programma de trabalhos nos dous 
nucleos em questão, afim de. como já frisei, evitar o 
sacrifício total de obras identicas existentes em ou
tros pontos do Paiz. PraLiqueí, portanto, consciente
mente, uma reparação." 

Informou-me ainda o major Juarez Tavora que não pen
sára jámais em fechar o Nucleo São Bento. O nobre Depu
tado, Sr. Prado Kelly, ouviu essa declaração. 

O SR. PRADo KBLLY- Exactamente. 
0 SR. ACURCIO TORRES- Mas foi fechado . 
O SR. MANOEL REIS - Esta foi uma questão pela qual 

nos batemos, conseguindo afinal a victoria. 
O Sk. PRA'Do KELLY- A carta esclar~ce o ponto de vist&: 

do antigo Ministro da Agricultura, de cujo patriotismo não 
podemos duvidar. 

0 SR. ACURCIO TORRES - Não ãuvido do patriotismo do 
antigo Mimstro da Ag;-icultura. O nosso nobre collega, Se
nhor Manoel Reis, affirmou que o Sr. Ma.ior Juarez Tavora 
dizia: não será fechado. Accrescentei, então : mas foi. 

O SR. MANOEL REIS- Foi fechado na sua admhús
tração, sendo todos despedidos. E' a triste verdade. 

O Sa. PRADo KELLY - A esse ponto se refere um dos 
primeiros topicos da carta, já lida pelo Sr. Deputado Manoel 
Reis. 

· O SR. MANOEL REIS ~"Sabia que ~sso ma 
custar a dispensa de numerosos trabalhadores assala
riados, daqui do Districto Federal.,. 

O SR. MozART L.-\GO -Aliás, assumiu a responsabilidade 
do tudo. Declarou isso pelos jornaes. 

O SR. MANOEL REIS- Com muita nobreza. 
O SR . CARLos RErs- No meu Estado, o caso era diverso. 

Tratava-se de um reducto de fiagellados, a que deram o nome 
de Colonia. 

O SR. MANOEL REIS- "Senti e smto, humana
mente. o sacri:ficio que fui forcado a im-por-lhe, tanto, 
pelo menos, quanto os que, os defendendo se compra
zero em apedrejar-me. " 
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Não ha ninguem, no Estado do ' R~o, capaz de apedrejar 
·o illustre revolucionaria,. posso garantir á Camara. O nobre 
Depútado. aqui presente, poderá dar tambem o seu teste
munho. 

O SR. PRADO KELLY- O povo .do Estado do Rio de Ja· 
neiro jámais praticaria ·uma injustiça dessa natureza. Nem· 
qualquer cidadão fluminense poderia ter esse pensamento. 

O SR. MANOEL l\E1S - "Pergunto, porém -
não teria cororuettido IgUal OU D1D.1Cl' deshumanidade, 
deixando que centenas de cotonus oauperrimos, cuja 
sorte poucos advogam junto aos gabinetes ministe
riaes, perdessem, totalmente, o .fruto de penoso tra
balho, desertando. talvez, as Coloniac: onde já se ha
viam fixado'! Responda-me, V. Ex . 

Sabia, ainda que a decisão tomada me custaria 
mais algumas criticas amargas. despes:-t.adas pelo na
tural sentimento de comiseração aos dispensados da
qui ~sem a compensação, sequer, de uma palavra .:te 
reconhecimento dos desherdados do interior de nosso 
Paiz, aos quaes soccorri, e que, p rovavelmente con
tinuarão ignorando a esistencia do ex-Ministro QUe sa 
lembrou delles, por mero sentimento de, equida.de ... " 

Era um rev~lucionario. Tinha todos esses deveres. 
O SR . CARLOS REIS - Revolucionaria que conhece o 

paiz. Andou de Norte a Sul e de Leste a Oe!te em peregri
nação • . 

O SR. MANOEL REIS - "Apesar de tudo, pude, graças 
a Deus, encontrar ainda, nas. vesperas de deixar o mi
nisterio, a energia moral neeessaría,. S~ara bem cum
prir o meu dever funccional - ganhando, embora,· 
um pou.co mais de impopularidade. 

A essa coragem moral oom que sempre· procurei 
forrar os meus actos, tenho tido a ·veleidade de eba-: 
mar "espírito publico". V. Ex. classificou-a, se me 
não engano. de ~negação do ·espiritci revolucionaMo". 
Talvez V.. Ex. tenha razão. Permitta•me, entretanto, 
que lh~ indague - "que é, então, ·O espírito revolu..: 
eionario?" . . . 

Permittirá o eminente ex-Ministro da Agr]cultura que 
eu responda assim á sua pergunta : ter "espírito r evolucio
naria " é, penSQ eu, reparar iniquidades, em vez de as com
mflter; ter "espírito revolucionaria" é, ao mesmo tempo, ga
rantir as liberdades individua.es e assenrar o bem estar 
social; ter "espirito revolucionaria" não é, nem :Pode set, 
atirar á rua humíldes concidadãos, chefes de familia, . hones
tos e cumpridor'es dos seus deveres, negando-lhes o trabalho 
e o pão. . · . . 

"E, esperando que V. Ex. veja· nestas linhas ape
nas o desejo de esclarecer, 'honestamente, os factos· 
que motivaram sua critica, subscrevo-me, attenciosa
mente, patrício admirador - Major luare:z. Tavora. 

·sr.,. Presidente, não t ive, e nem· podia ter, a intenção de 
melindrar, · de magoar o illustre revolucionaria q'ue, como. 
declara nesta· carta, não ·pretendeu levar .a fõme nem a roi
seria aos trabalhadores e operarias de s·. Bento ; Desde que~ 
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S. Ex. dá esta explicação e contesta a sua intenção nesse 
sentido, congratulo-me com S. Ex. e agradeço a. delicadeza 
de me haver dado as explicações que acabei de lêr da tri
buna. (Muito bem; muito bem. O orador é cu.mprimentadoJ 

Durante o discurso do Sr. Manoel Reis o 
Sr. Antonio Carlos, Presidente, deixa a cadeira 
da presidencia, que é occupada pelo Sr. Thomaz 
Lobo, i 0 Secretario . 

• 
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr . Gilbert Gabeira. 

O Sx. Gilhert Gabeira - Sr. Presidente, declaro a V. Ex. 
que desisto da .Palavra. 

O Sr. Presidente - Em virtude da desisteneia da pala
vra por parte do Sr. Deputado Gilbert Gabeira, dou a pa
lavra ao immediatamente inscriplo, Sr. Mozart Lago. 

O Sr. !lozart Lago requer e obtem permissão para falar 
da bancada. 

O Sr. Mozart Lago (Para e:ZJp)icação pessoal) - Sr. 
Presidente, tenho apresentado á Camara algumas indi
cações, cujo andamento a reforma do Regimento impediu 
até hoje. Não obstante, a imprensa da Capital, honrando-me 
com a sua boa vontadé e o seu acolhimento, tem dado di
vulgação a essas suggestões que me tenho permittido fazer 
ao Poder Legislativo. 

Já. ante-hontem como sabe, V. Ex., o illustre presidente 
desta Casa, attendendo a impedimento regimental, resolveu 
executar, ex-officio, aquella de minhas indicacões, pelo qual 
eu pedia se postasse a Camara em estado de alarme para 
impedir que se dissolvesse o Tribunal Superior de Justiça 
Eleitoral. 
· Hoje, Sr. Presidente, habituado á gratidão, não quero· 

deixar de registrar o lelegramma que os jornaes divulgam, 
procedente de Bello Horizonte, e segundo o qual o objectivo 
de uma outra jndicacão de· minha autoria relativa ao 
augmento de vencimentos da Justica do Paiz jã foi attendida
pelo Governo de Minas Geraes, Estado em que nasceu o Pre
sidente desta Camara. 

O te1egramma é o seguinte; 

"Por decretos. hontem assignados, foram augmen
tados os vencimentos da magistratura e ·aberto o cre
dito para occorrer ao pagamento da differenca até ao 
fim do corrente anno, da nova tabella dos desembar
gadores que passarão a ganhar quatro contos mensaes ... 

~ão ignora V. Ex., Sr. Presidente, que a Constituicão. 
em. Vlgor eqmparou os vencimentos dos desembargadores dos 
Tr1bunaes dos Estados aos dos secreta rios. Minas, portanto,· 
deu _o exemplo. Espero que este exemplo, em breve, esteja 
segu1do por todas as demais administrações do Paiz inclu
sive pela do Districto Federal, que tenho a honra dé repre~ 
sentar. 

Era o que Unha a dizer. !Muito bem; muito bem.) 
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O Sr. Carlos Reis pede e obtem permissão para falar da 
bancndn. 

O Sr. Carlos Reis (Para e:z:p·licação pessoal) - Sr. 
Prosidcnle, aparteando, ha pouco. meu illustre collega, 
Sr. Deputado Manoel Reis, affirmeí que a Colonia Lima 
Campos, no meu Estado, onde foram gastas sommas avul
tada!!, nilo deu resultado de especie alguma . Asseverei-o 
com o testemunho dos factos. 

S . Ex. observou, em resposta, que eu devia explicar 
dlroilo a situação da Colonia Lima Campos e, como tal in
ilmaçüo represente para mim um repto. venho corresponder 
lmmP.diatamente aos desejos do meu nobre collega. 

Sobre a referida Colonia, Sr. Presidente, na qualidade 
do jornalista., como Director do jornal "Combate", de minha 
tet·rn, tive opportunídade de escrever. porque, em peregri
nnçno politica pelo meu Estado fui ter a esse · feudo que se 
chnmn Coroa.tá, onde está encravada a Colonía, a qual eu su-p
punhn fosse de facto um estabelecimento agricola, mas ve
rifiquei não passar de um reducto de flagellados. Dali con
segui photographias em que se vêm apenas ranchadag, sem 
caracter nenhum de colonizacão. 

O Sa. MANOEL REis - Mas em São Bento é o contrario: 
1111 colonízacão. 

O SR. CARLOS REIS -Acredito. Eu disse a V. Ex. 
quo o nosso caso era diverso. V. Ex. pediu, porém, que eu 
explicasse melhor. 

O Sa. ?IIANoBL REIS - Felizmente para nós o caso é di
verso. 

O SI\. MoZART LAGo - Infelizmente para nós, porque 
ero. ele estimar que lá occorresse o mesmo que· na Colonia 
Süo Bento. Os nordestinos seriam tambem b!'!nefieiados. 

O SR. CARLOS REIS - Tanto Llais quanto, a Colonia 
Lima Campos, como declarei, serve de reducto aos nossol! · 
irmilos fiagellados do Ceará, da Parahyba e do Rio Grand~ 
do Norte. 

Pois bem; foi justamente para este beneficio, que eu 
applo.udo, como deve applaudir todo bom brasilero, que a 
colonia se \)restou nessa occasião . Mas, Sr. Presidente, a~ 
verbos eram gastas exclusivamente em tratamento do pessoal, 
pessoal flagellado, que, acossado pela secca, alli chegava se~ 
dento e cheio de fome, não podendo ser immedialamente apro
veitado nos trabnlhos. A colonia, portanto, era mais um centro 
hospitalar do que propriamente um redueto colonizador. E 
só por isso, não porque as terras do meu Estado não se.iam 
feracissirnas. Elias o são, pois; felizmente, o Maranhão se 
nllo é tiio s~~rificado pela secca como os outros seus co
irmãos do Nordeste, possue terras excepcionaes, excellentes. 
que produ1em arroz, milho. feijão. emfim, todas as especies 
de cereaes. Uma colonia alli organizada t.echnicamente, com 
umn administração, não direi optima, m.as regular, daria 
excellentes resultados, posso a.ffirml,!r á Camara. · 

O SR. Acuncto TORRES - Em Pedreiras? · 
O SR. CARLOS REIS - Entre Pedreiras e Coroatá. Pe

dreiras é apenas o nome; a colonia está encravada entre o 
Mnnicipio de Pedreiras e Coroatá. 
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O ~R. AcuacJO ToRRES - Estou acompanhando o. dis
eurso de V. Ex. H a pouco ouvi que a Colonia Lima Campos 
ficava num feudo ... 

O SR. CARLOS REIS - E• um feudo de -polilícos. do 
E!!!l:tdo, e 1sso vem de muito tempo. Como, porém, costumo 
respeitar a ausencia dos adversarios, quero apenas positivar 
factos e não .declinar nomes de politicos. Não tenho por 
habito odiar meus adversarios, tão pouco procuràr todo mõ
mento para os combater. :\unca fiz, quer na imprensa, quer 
na tribuna, accusacões sYstematicas e jámais fui louvami
nheiro incondicional. Entendo que accusar somente com pa
lavras é calumníar, assim como elogiar com pala'V!"as é ba
jular. A~cuso com í:lctos, não calumnio; elogio com factos, 
não bajulo. 

O caso ào meu Estado ê positivamente o que acabo de 
narrar. Essa colonia não deu resultados por não ter tido 
administração si quer regular. 

Geralmente, quando se distribuem recursos a mancheias 
para essas colonizacões, chegam ao Nordéste apenas mingua
das sobras, e infelizmente, Sr. Presidente, esses mesmos au
xílios são mal applicados. 

O nome da terra, ao qual o nosso illustre collega, Se
nhor Acurcio Torres, se referiu ]ronicamente, pouco importa. 
Embora e:eja Pedreiras, é um dos municípios mais prospe
ras, é talvez o celleiro do Maranhão, á margem dQ rio Mea

-rim. o,. nomes de localidades em geral, são uma antínomia: 
"roa da Saude", é, muita:! vezes aquella onde primeiro appa
recem as epidemias; "largo da Paz" é exactamente onde se 
verificam balburdias; .. rua Direita" é quasi sempre, em todas 
as cidades, a mais torta. E isso não acontece sómente no 
meu Estado. 

O SR. Acuacro TORRES - Perguntei se V. Ex. se refe
ria á Colonia de Pedreiras ••• 

O Sa. CAJU.os RErs -. Proximo de Pedreiras. 
O SR. AcuRcto TORRSS- ••. porque, tendo ouvido falar 

nesse nonte, depois, distrahido pelo co !lega, Sr. Mozart Lago, 
tambem ouvi uma allusão a Coroatá. Juiguei que se tra
tasse de duas Colonias differentes. 

O SR. CARLOS REIS - A Colonia de que venho tratando 
fica encravada entre o Município de Coroatá. que é um 
dos mais prosperos do Estado, e o de Pedreiras, colonia essa 
que teria dado grandes resultados; a. propria cidade estaria. 
hoje com um desenvolvimento extraordinario, se as rendas 
municipaes não fossem, as mais das vezes, delapidadas pelas 
pessimas administrações. Essa. é a verdade. 

O Sa. Acuacro ToRRES :.._ O meu apal'te foi motivado ex
clusivamente, porque pensei se tratasse de nova Colonia. 

O SR. CARLOS REIS - O que estou referindo não tem 
fins políticos; é a expressão pura da verdade, é arguição 
irretorquivel e insopllismavel. 

O SR. Actmcro TORR:EB -Aliás, V. Ex. não citou nome 
de ninguem. 

. o· SR. CARLOS REIS - Absolutamente. Estou apenas 
e1tando factos, e para esta Casa nunca trouxe questões de na
tureza pessoal. . 
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Procurei, Sr. Presidente, durante o tempo em que ftinc
oionamos como Asse.tnbléa- Nacional ConstHuinte, tratar ape
nas de materia constíf.ucional. Uma vez, porém, que ella se 
transformou em Camara dos Srs. Deputados, natural será. 
que todos os casos de certa. relev~ncia, pol~ticos, sociae~, bi9-

.logicos, astronomicos ou sociologu:os se discutam ?qUI. Nao 

. estamos maio:; dentro do circulo de ferro do R.eg1mento de 
5 minutos para matetia extrictamente constitucional. 

E' certo, Srs.· Deputados, que, durante essa épo~a. cai
legas nossos, aliás dos mais distinctos, que se bat1am no 
sentido de que unicamente se discutisse e votasse uma Con
stituição, sem ultrapassar a. ethica. parlamentar. trouxeram 
para o plenarío da Assembléa assumptos que não eram ex
clusivamente eonstituclonaes. Não censuro os meus pares por 
isso; não vejo nbsolutamente mal algum nesse gesto. Direi, 
como o fez da tríbuna. o eminente Deputado Sr. J. J. Seabrã: 
esta tribuna não é sómente da. Assembléa, não é só mente na
cional - é principalmente universal, Nesta Casa, portanto, 

. e da tt"ibuna, é natural que tenhamos de tratar de todos os 

.. problema$ que possam interessar á nacionalidade. 
Para terminar, S1'. Presidentei as considerações que ve

-nho fazendo, direi, como um dos gt"andes vultos do nosso 
. passado, nas Cõrtes Portuguezas: - "Desta tribuna, até os 
- reis, se aqui existissem, teriam de me ouvir." E como o 
· .. reis" que existia nesta Casa era o Sr. Marques dos Reis, 
. hoje Ministro, o outro que entrou depois, o Sr. Manoel Rei!!, 
-ha de me ouvir •. (Muito-bem; muito bem. O orador ê cumpri-

mentado.) 

tO .. 
O Sr . .Presidente - Nada mais havendo a tratar; vou le

-vantar a sessão, designando para amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em sessão secreta, do parecer sobre a Mensa
.gem do Sr. Presidente da Republica relativa a nomeação 1o 
Sr. Carlos Maximiliano para Procurador Geral da Repu" 
blica.. 

2" PartE~ 

. Continuacão, em sessão publica, da discussão unica 1:> 
pro.1ecto .de resolu<.:ão n. 1, de 1.934, organizando o Regimento 
Inlerno da. Camara dos Deputados (em virtude de urgencia) 
{2° dia.) · · · · 

Levanta-se a sessão ás f6 horas e :1.5 minutos. 
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ii 

DOCUMENTOS A QllE SE 1\EFERE O SR. DEPUTADO MARIO 
, CHERMONT 

"'Jnjusti{icavet attentado contra a "Foth.a do Norte" 
Dia 18!7 /934 - Numeroso grupo de homens armados 
investiu hontem, á noite, contra este jorna~. numa ag
gressão estupida, tentando forçar as portas do nos~o edi
fício, !troteando. - As providencias das auctortdade s. 

Facto deploravel e ao mesmo tempo revoltante, qu~ 
· veiu empanar, de ·certo modo, o brilho das manifestações 
·de regosijo com que foi recebida a alviçareira noticia da 
promulgação da C<>nstituicão, registrou-se em frente á nossa 
re.daccão, cerca das H 1i2 horas da noite de hontem. 

Numeroso grupo de homens, chefiados pelo capataz do 
Lloyd Brasileiro, José Avelino. dirigiu-se para a frente do 
eaificio deste jornal, cercando-o e bradando em altas vozes, 
num palavreaQ.o indecente e expressões sediciosas, intiman
do. a que lhes abríssemos as portas, que um dos nossos com-

:Panheiros, á ap:proximacão dos aggressores, prudentemente 
havia trancado. 

Logo em seguida, varies tiros de revólvel' foram dispa
rados contra a "Folha", ao mesmo tempo, que eram forçadas 
as portas do edifício do lado da rua da Industria. 
. Immediatamente communicamos, por teierJhone, o facto 
.á Policia, pedindo providencias que fizessem cessar a insolita 
aggressão ao jornal e aos nossos companheirO!!, que perma· 

· neciam em seus postos, desempenhando tranQuillamenle as 
suas i'unccões. · 

. Ao mesmo tempo o facto era communicado, tambem, a.o 
· illustre general Horía Barbosa. commandante da s• Região 
Militar, a quem demos sciencia do pedido feito á Policia, 
solicitando de S. Ex. iguaes providencias. 

Pouco minutos após recebíamos ·communicação telepho
nica do f 0 tenente Coutinho, ajudante de ordens do comman
dante da Reg]ão, de que S. Ex. déra sciencia á Policia do 
que occorria em frente á nossa redaccão, adeantando que a 
Policia avisara já haver PI·ovidenciado. 

E!fectivamente, ainda não haviamos desligado a com
municação com o Quartel General e chegava ao local dos 
acontecimentos o Dr. Raul Montero Vai dez, zo delegado au
xiliar, acompanhado dos commissarios, Dr. Plínio Araujo, 
Medrado Castello Branco e José Mulatinho, que fizeram dis
persar os atacantes, deixando uma turma de guardas civis 
para impedir outros possíveis attentados. 

Logo depois aQuellas auctoridades, acompanhadas dos 
Srs. Abguar Bastos, Dr. João Lameira Bittencourt, David 
Schuterchitz e escrivão Castello Branco penetraram em nossa 
redacção, scientificando-nos das providencias tomadas e ga
rantindo que Podíamos continuar tranquillos nos nossos tra
balhos, certos de que não mais nos atacariam. 

É d~veras extranhavel a occorrencia que registramos ~i
nhas aCJma, de vez que não houve motivo a justificar a in

-soli.ta aggres~ão, maximé quando acaba o paiz de entrar no 
regime consbLucional, e quando só regosíios deviam :::einar 
pela. cidade. · 

Entretanto, é preciso frizar que desde á tarde recebia
mos repetidos avisos de pessõas amigas de que se premedita
va alguma aggressão contra a "Folha". A principio não qui-
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zemos acreditar na possibilidade de um attentado contra nós, 
mas como se repetissem os svlsos, ás 9 horas da noite d~mos 
sciencia. dessas ameacas ao Sr . Chefe de Policia, pelo tele
phone. S. Ex. declarou-nos que não havia fundam'.!ntci aos 
boatos e que poderíamos estar socegados. 

A QUE SE REDUZ O ATl'ENTAI:lO Á "FOLHA" 

Um telegramma capcioso, que o pronrio signatario desmente. 
- A neta da Policia sobre o CQ.$0 

Já é do domínio publico o tal attentado de que teria sido 
victima a "'Folha do Norte". em a noite de i6 do corrente. 

Tambem o publico deve ter lido a lacal desse matutino 
noticiando o "attentado,. e fazendo referencias á1> providen
cias da Policia para o impedir . 

Pois bem. O.actual director daquelle jornal. sem a cora
gem precisa, capciosamente, transmiltiu a todos os jornaes 
seus affeiçoados, do Rio, o seguinte telegramma: 

"Rio, i8. -Os jornaes divulgam o seguinte telegramma 
distribuído pelo Sr. Paulo Maranhão Filho: ··No dia 16. ás 
23 horas e 15 minutos, cêrca de 300 homens. ~>.rmados e che
fiados pelo capataz do Lloyd de nome José Avelino. tentaram 
arrombar as portas do edifício da "Folha". 1azendo ·varios dis
paros. A Policia, apesar de previamente avisada. em virtude 
de notlcias que lhe demos antes. só no momento do ataque 
foi que providenciou, isto mesmo aoós nosso pedido ser r~
forçado por intermedio do general Horta Bárbosa. ~ada sot-
fremos." (A. U.) • 

Agora, o publico que julgue, lendo as seguintes locae;; 
da "Folha", de ante-hontem e bontem. sobre o mesmo assum.:. 
pto, e que não merecem ser ao menos commentadas: 

Da "Folha" de hontem: 

"Providencias 

Logo no começo do assalto. a Policia foi scientifica.Ja 
do facto, pelo telephone, por urn dos nossos companheirCis . 

Da accão das autoridades .iá nos referimos em nos:;.a edi
ção de hontem." 

"Uma turma de guardas-civis, sob a direcção dos agen
tes de Policia Octacilio Moreira e Jayme Cruz, esleve de 
guar da ao edifício da "Folha" até ás seis horas da manhã de 
hontem." 

"0 Sr. Interventor Federal. 

deixara a residencia official, á· avenida Independencin para. 
em virtude de convite, receber os manifestantes na Cbef3-
tura de Policia. 

:Pouco antes das 10 horas, S. Ex. a:;;sornou a uma das 
janellas do gabinete do Chefe de Policia. no pavimento supe
rior, sendo saudado com palmas e vivas. 

Em nome destes, em seguida. falou o conductor 99, de 
nome Fausto Barata, que declarou o -moti~o por que ·se en
contraYam ali e assegurou o apoio de todos os presentes no 
Sr. Interventor. · 
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;· Após faloa S. Ex. dizendo ficar agradecida áquellá :ma
nifestação e fazendo c_onsideracões sobre a Constitui cão, ,que:· 
acabava de ser promulg~da. · 

: :Antes ilé tel'minar sua oracão. o Sr. Inlerventor áconst!;,;' 
lhou ordem aos que o ouviam .e que voltassem ··em paz· aos· 
seus lares . ., : ·· · : · . · · . · _- . · ; .. · ·~ . . . . , 
; · ·· Da ·"Folha~ de ante-hontem: 

: · "Iinmediatamente communicarnos. por :le,Iephone, o f~cto : 
á Poticia;'pedindo providencias ·am~ fi~sem c~ss·ar a insolí~a ' 
aggressão ao jornal e aos nossos companheiros; que peri:na-: 
neciam em seus postos, desempenhando tranquíl1amente u,; 
suas funcções. 

Ao mesmo tempo o facto era communicado. tambem, :~o 
mustre General Horta Barbosa. commandante da sa. Reg.ião 
Militar, a quem demos scieneia do pedido feito á Policia. so
licitando de S. Ex. iguaes providencias. 

Poucos minutos após tecehiamos eommunicaeíi.o telepho
T..íca do 1° Tenente Coutmho. A.iuaantt d~ OrdE=m do Comman
dante da Região, de que S. Ex. dera stiencia á Policia do qu~ 
occorria em frente á nossa redaccão. adiantando que a Poli
cia avisara i á haver providenciado. 

·, Effectivamenle. ainda não baviamos desligado a commu
nicacão com o Quartel General e chegava ao local dos aco.:J
tecimentos o Dr. Raul Montero Valde7.. 20 Delegado .~ u:dliar. 
acompanhado dos Commissarios. Dr. Plinto Arau.i!l, Medrado 
Castello Branco e José Mulatinho. que fizeram dispersar os 
atacantes, deixando uma turma de guardas civü, para impe
dir outros possíveis attentados. 

Logo depois, aquellas autoridades. acomnanhadas dos se
nhores Abguar Bastos, Dr •. João ;LIJ.meira Bittencourt. David 
Schuterchitz e escrivão Castello Branco, venetraram em nos5a 
redaccão, scientiiicando-nos das providencias tomadas e ga .. 
.rantindo que podíamos continuar tr::mauillos nos nossos tra
balhos, certos de que não mais nos atacariam." 

E ah] está como a "Folh:." desmente o proprio áirecto!" 
da '"Folha". 

- Da Chefia de Policia. recebemos, para publicar, a se
guinte nota, por onde se verificará a Que fica reduzido o 
~attentado": 

~com relação ao caso a crue se refere o noticiaria dos 
JOrnaes diarios desta canital. sobre um suppo:sto ataque á 
"Folha do Norte". a Policia oode affil'mar, conforme syndi
r.ancia, procedida, o seguinte: Depois da manifestacão ao 
EXJl10. Sr. Major Interventor Federal nc Estado, em frent~~ 
á Chefatura de Policia, em a noite de 16 do corrente, S. E:s: .. 
depois de agradecer os applausos do povo, entre o qual se 
encontravam varias assocíacões de clMSe tl'abalbista, pediu 
a todos que díspersassem e aue cada cidadão se recolhesse 
ao seu lal·, tudo correndo na melhor ordem. Ao chegar algu
mas das associacões na esQuina da avenida 15 de Agosto com 
a rua Santo Antonio, os seus componentes tiveram que to
mar varias direccões, seguindo, então, algumas pessoas pel'
tencentes ao Syndícalo dos Estivadores. rumo á sêde que fica 
ao boulevard Cornmandante Castilho Franca, pouco adiante 
do edificio da "Folha do Norte". 

C. D. - 24 
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E como fossem pela rua Gaspar. Vianna. para dobrar á 
travessa i 0 de Março, caminho natural e· mais proximo, VI
ra~ 1 que, da "Folha", alguem, daquelle jornal, começou a fe
char as sete janellas do andar terreo oue dão para esta tra
vessa, bem como a porta principal. dando motivo a que ai..: 
gumas dessas pessOas gritassem: "- Não fecha! não feeha! 
covardes!" Diante dessa attitude. foi que telephonaram da 
.. Folha" á Policia communicando oue o jornal estava sendo 
atacado e por cujo motivo pediam garantias . Essas garan
tias foram dadas; immediatamente. apesar do facto não ne~ 
cessitar dessa intervenção. Entretanto. a Policia assim agiu. 
logo, para eYitar exploracões. E nada mais houve, ficando 
tudo serenado." 
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13 .. Sessão, em 5 de Agosto de 1934 

Presidencia dos Srs. Antonio Carlos, Presidente, 
e Clementino Lisllôa, 3" Secretario 

A's 14 horas, compareceram os Srs.: 

Antonio Carlos, Thomaz Lobo, Olementino Lisbôa, Wal
demar Motta, Alvaro Maía, Cunha Mello, Mario Chermont, 
Veiga Cabral, Joaquim Magalhães, Lino Machado, Costa Fer
na-ndes, Carlos Reis, Adolpho Soares, Godofredo Ferreira, 
Pires·· oayoso, Freire de Andrade, Luiz Sucupira, Waldemar 
Falcão, Figueiredo Rodrigues, Pontes Vieira, Silva Leal, Ker
ginaldo Cavalcanti, Alberto Roselli, Irenêo Joffily, Arruda 
Falcão, Arnaldo Bastos, Augusto Cavalcanti, José Sá, Gó"es 
Monteiro, Valente de Lima, Guedes Nogueira, Deodato Maia, 
Arlindo Leoni, Arlbur Neiva, Edgard Sanches, Francisco 
Rocha, Paulo Filho, Henrique Podsworth, Amaral Peixoto, 
Sampaio Corrêa, Mozart Lago, Adolpbo Bergamioi, Nilo de 
Alva~enga, João Guimarães, Raul Fernandes, Alipio Costallat, 
Accurcio Torres, Gwyer de Azevedo, Fabio Sodré, Cardoso · 
de Mello Buarque Nazareth, Letngruber Filho, Manoel Reis, · 
Francisco Marcondes, Mello Franco, José Bra1;, Pedro Aleix:o, 
Augusto Viegas, Matta Machado, Vieira Marques, Clemente 
MPdrado, Raul Sá, João Penido, Furtado de Menezes, Wal
domiro Magalhães, Anther<r Botelho, Moraes Andrade, Cin
cinato Braga, Lacerda Werneck, Nero de Macedo, Alfredo 
Pacheco, Plínio Tourinho, Lacerda Pinto, Antonio Jorge, 
Adolpho Konder, Frederico Wolfenbuttel, João Simplicio, 
Renato Barbosa, Demetrio Xavier; Ascanio Tubino, Pedro 
Vergara, Fanfa Ribas, .Minuano de 1\loura, Alberto Gabeira, 
Vasco de Toledo, Antonio Rodrigues, Waldemar Reikdal, Se
bastião de Oliveira, João Vitaca, Edmar Carvalho, Ricardo 
Machado, Walter Gosling, Pedro Rache, Alexandre Siciliano, 
Euwaldo Lodi, Mario Ramos, Gastão de Brito, Roberto Si
monsen, 'feixeira Leite, David Meinicke, Pinheiro Lima, Abe
lardo Marinho, Thiers Perissé, Nogueira Penido. (!06). 

Compareceram· mais os Srs : 

Leandro Pinheiro, Agenor 1\Ionte, Hugo Napoleão, Leão 
Sampai,, Xavier de Oliveira, Barreto Campello, Simões Bar
bosa, Jones Rocha, Ruy Santiago, Olegario MariannG, Daniel 
de Carvalho, Belmir o de Medeiros, José· Christiano. Generoso 
Ponce, Francisco Villanova, Idalío Sardemberg, Ra'ul Bitten
conrt, Gaspar Saldanha, Acyr M"edeiros, João Pinheiro, .Oli
veira Passos, Alde Sampaio, Prado Kelly, Ribeiro Jun(lueira., 
Carlos Maxim.iliano, Moraes Paiva (26). 
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Deh:aram de Comparecer os Srs.: 

Pacheco de Oliveira, Christovão Barcellos, Fernandes 
Tavora, Mario Caiado, Luiz Tirelli, Alfredo da Matta, Abel 
Chermont, Moura Carvalho, Magalhães de Almeida, José Bor-ba, 
Jehovah Motta, Martins Veras, Ferreira de ·Souza, Velloso 
Borges, Odon Bezerra, Herectiano Zenayde, Pereira Lyra, 
João AlbN'to, ~auto Filho, Luiz Cedro, Solano da Cunha, 
Mario Domingues, Arruda Camara, Osorio Borba, Humberto 
Moura, !sidra Vasconcellos, Sampaio Costa, Antonio Machado, 
Leandro MMiel Augusto Leite, Rodrigues Doria, J. J. Sea
bra, Pl'isco Paraiso, Clemente Mariani, Magalhães Netto, 
Alfredo Mascarenhas, Leoncio Galrão, Atila Amaral, Homero 
Pires, Manoel Novaes, Gileno. Amado; Negreiros Falcão, 
Aloysio .Filho, Arnold Silva, Lauro Passos, Fernando de 
Abreu, Car!os Lindenberg, Godo_fredo Menezes, Lauro Santos, 
Pereira Carneh'o, Cesar Tinooo, Oscar Weinschenck, José 
Eduardo, Soares Filho, Bias Fortes, Adelio .Ma~iel, Martins 
soares, Ne!,rrão de Lima, Gabriel Passos, Delphim 1\loreira, 
José Alkmim, Simão da Cunha, João Beraldo, Christiano Ma
~hado, Polycarp:') Viotti, Levindo Coelho, Aleixo Paraguassú, 
Lycurgo · Leite, Celso Machado, Campos do Amaral, BuPno 
Brandão, Carneiro de Rezende, Jacques Montandon, João 
Alves, Piinio Corrêa de Oliveira, Alcaníara Machado, ·Theo- · 
tonio Monteiro de :Barros, José Carlos, Rodrigues Alves, Bar
ros Penteado, Almeida Camargo, Mario Whately, Vergueiro 
Cesa.r, Guara.cy Silveira, Hyppolito do Rego, Zoroastro Gou
vêa, José U1piano, Carlota de Queiroz, Abreu Sodré, Antonio . 
Govello, Cardoso de Mello Netto, Moraes Leme, Henrique · 
Bayma, Sampaio Vida!, José Honorato~ Domingos Vellasco, 
João Vi!lasbõas, Nereu Ramos, Aarão Rebello, Carlos Gomes, 
Simões Lopes, Mauricio Cardoso, Annes Dias, Victor Russo
mano, Adroaldo Costa, Cunha Vasconcellos, Ferreira Netto, 
Martim e Silva, Francisco Moura, Antonio Pennafort, Al
berto Surek, Armando Laydner, Edw~ld Possolo, Guilherme 
Plaster, Eugenio Monteiro de Barros, Mario Mânhães, Mil
tor. CarYnlho, Augusto Corsino, Horacio Lafer, Pach~co e 
SilYa, Rocha Faria. (120) • 

O Sr. Presidente - A lista de presenca accusa o compa
recimento de :106 Srs. Deputados. 

Está aberta a sessão. 

O Sr. Waldemar Motta (4° Secretario, servindo de 2°), 
procede á leitura da. Acta da sessão antecedente, a qual é 
posta em discussão. 

O Sr. Mozart Lago -Peco a palavra. 

· O Sr. ·Presidente - Tem a palavra, sobre a Acta, o nobre 
Dep~tado. 

O Sr. M.ozart Lago (Sol!re a Acta) - Sr. Presidente, 
desejo dirigir á Mesa uma reclamação, que é .tambem de 
varias outros collegas, sobre a entregá do Diario da ·ca.mara 
dos Deputados. " . 

. Durante o periodo dos trabalhos da Assembléa Nacional 
Constituinte, essa. entrega foi perfeita, a. tempo e á hora; 
mas, de uns dez dias para cá, esse serviço peiorou de tal ma
neira que, embora ~ahindo de casa ao. meio dia, não tem 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 07/10/2015 15:34 +Página 3 de 46 

...... 37·3-

·chegado· ãs minhas mãos o orgão official; e collegas ha, aqui 
presentes, que têm recebido o Diario durante a noite. 

- · A differenca observada no servico revela a não conh
.nuaoão de providencias acertadas, que pediria a V. Ex. 
mandasse restabelecer, porque já foi possivel que essa en
trega se . ralizasse com a max~ma regularidade. 

Era o que tinha a dizer. (M.uito bem!) 

O Sr. Presidente - A Mesa vae providenciar sobre a re
·.clamacão que acabá de ser feita pelo nobre Deputado. 

Em seguida, é approvada a Acta da sessão 
antecedente. 

O Sr. Presidente- Passa-se á leitura do Exp.ediente. 

O Sr. Thomaz Lobo (i• Secretario) declara que não ha 
Expediente a ser lido. 

2 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Henrique 
. Dodsworlh, primeiro orador inscripto; 

O Sr. Henrique Dodsworth requer e obtem permissão para 
.~allar da bancada. 

O Sr. Benriqüe Dodsworth (Pela ordem} - Sr. Presi
-dente; venho tratar da situação do funccionalismo publico 
·em face da Constituição recentemente votada pela Assembléa 
Nacional Constituinte. 
= Dois são os aspectos que interessam á classe ãos servi
dores da Nacão e que me proponho deb!ller nesse momento. 

O primeiro delles diz respeito ao § 2° do art. 41, re
digido nestes termos : 

. .. "Resalvada a competencia,_da Camara dos· DepU
tados e do Senado Federal, quanto aos respectivos 

. sa~·viços administrativos, pertence exclusivamente ao 
Presidente da· Republica a iniciativa dos projectos de 
Lei que augmentem vencimentos de funccíonarios. 
criem empregos em serviços já organizados ou mooi
fíquem, durante o prazo da sua vigencia, a lei de fi
xação das forcas armadas." 

Esse dispositivo constitucional não é bem conhecido, 
dada a promulgacão recente da nova Constituição,. de tal 
·forma que, no espírito de muilos funcciona-rios pubt\cos per
.dura, ainda, a conviccão de qus á Camara dos Deputados 
_possa compelir qualquer iniciativa no tocante ao desappare
cimento de flagrantes injustiças que occorrem nos quadros 
do funccionalísmo, não só quanto aos vencimentos, como 
.tambem quanto ás respe~tivas prerogativas. Por essa razão, 
desejaria eu, no instante, focalisar o assumpto, sobretudo por 
:inl.ermedio da Imprensa e dos seus prestimosos represen
tantes nesta Casa, afim de que seja elucidada a opinião pu
.blica no sentido de que não ·cabe mais á Camara dos Depu
tados a possibilidade, .sequer remota, de tal iniciativa. 
: Estas observações, Sr. Presidente, :>ão affirmativas, por
que se tem extranhado que elementos .de alta represenla~;:ão 
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no Governo da Republica se refiram, diariamente, á questão 
do augmento dos vencimentos militares. 

Até o momento, nenhuma palavra se articulou em de
fesa dos interesses, tambem lgitimos, do funccionalismo pu-
blico civil da União. · 

O SR. AcuRmo ToRRES - Devo ponderar a V. Ex que 
estou elaborando projecto nesse sentido, afim de ser suhmet
tido á Camara logo depois da votação do Regimento . 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Trata~se, dizia eu, 
de interesses legitimas, a favor dos quaes não se articulou 
uma só palavra, e que, entretanto, não podem fiear esque
cidos, por isso que, se, de facto, o Governo cogita de ampa
rar a situação dos militares, claro está que lhe não póde 
ser indifferente, ao mesmo tempo, a dos servidores civis da 
Na<:ão. 

Se porventura o texto da nova Constituição permittisse, 
como o da antiga, a iniciativa da Camara a respeito, estou 
cerl.o de que varias Deputados, inclusivé o orador, já teriam 
apresentado projecto em relação a esse caso. 

O SR. AccURmo ToRRES -No proprio Projecto de Regi
mento, em que V. Ex. co !laborou, e que tenho em 
mãos, se declara que, ·quando se cogita do augmento de qual
quer despesa, haverá a.udiencia da Commissão de Finanças, 
o que dá a entender que augmentos de despesa podem ser 
oriundos de projectos offerecidos por qualquer Deputado. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH- Só me resta, por 
conseguinte, no particular, dirigir.um appello ao Sr. Pre
sidente da Republica, a quem a Constituição conferiu a pre
rogatlva exclusiva de iniciativa na materia, afim de que 
S. E:Jt. não olvide, no projecto que tenciona o Govel'Iio ela:
·borar quanto aos militares, a classe dos funccionarios pu-
blicas civis do Paiz. · · 

A outra parte que interessa· aos funccionarios publicas, 
Sr. Presidente, é aquella que diz com o paragrapho unic.o 
do art. 18 das "Disposições Transitarias". Em virtude desse 
·paragrapbo, "O Presidente da Republica organizará, oppor
tunamente, uma ou varias commissões, presididas por ma~ 
gislrados federaes vitalícios, que, apreciando, de plano, as 
reclamações dos interessados, emittirão parecer sobre a con~ 
veniencia do aproveitamento destes nos cargos oú funcçõe!! 
publicas que exerciam e de que tenham sido afastados pelo 
Governo Provísorio, ou seus delegados, ou em outros cor
respondentes, logo que possível, excluído sempre o paga
mento de vencimentos atrazados ou de quaesquer indemni
zaçõcs". 

Ainda hoje, nas gazetas da cidade, tive a satisfacão de 
ler que o illustre Deputado por Santa Catharina, Sr. Adol
pho Konder, havia. levantado a questão, na reunião, que se 
·efíectuou, dos elementos a minoria desta Casa. Estou li
gado ao assumpto por emenda que obteve, no decurso do de
bate sobre o :Projecto Constitucional, as manifesta~ões de 
apoio dos elementos mais destacados · das commissões que 
liobre e1la se manifestaram. Infelizmente, a· minha emenda, 
que se propunha a resolver, immediatamente, as injustiças 
·~offridas pelo funccionalismo publico no perio.do da Revo
·tucão, foi substituída pelo paragrapbo unico do artigo que 
acabo· de ler, e em que se confere ao Presidente da Repu-
·blica a . faculdade de, opportunamente, organizar uma ou 
\l'arias commissões para cogitar do assumpto. 
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. O Sa. ADOLPHO BERGAMINt - E não se marcou essa op.. 
portunidade. · 

O SR. :HENRIQUE DODSWORTR - E' de lamentar que 
a opportunidade só tivesse sido apreciada pelo GoVerno em. 
relação aos militares, visto como, para cuidar da situaoão 
delles, já foi, segundo estou informado, organizada a com
petente eommissão. Egual procedimento, entretanto, não 
teve o Governo quanto aos funccionarios publicas civis. E 
V. Ex., Sr. Presidente, sabe melhor do que eu, como é eon
sideravel o numero de funecionarios publicas prejudicados 
no período de poderes disoricionarios. 

O Sa. A.DOLPHO BERGAMINI - .Ainda agora, acabo de re
ceber carta. de um modesto funccionario da Delegacia Fiscal 
de São Paulo, o qual não foi reintegrado, a despeito de ter 

· ·sido votada a ~mnistia . 
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Sr. Presidente, eu 

não anteciparia, erradamente, um possível juizo sobre essas 
minhas considerações, se se me attribuisse a idéa de benefi
ciar aos funccionarios publicas pela circumstanc.ia de cons
tituírem elles grande parte do eleitorado do Paiz, especial
mente na Capital da Republica. Longe de afastar de mim a 
hypothese, com ufania declaro estar tr:atando dos interesses 
dos meus eleitores, porque conto, realmente, no seio do fun
ccionalismo publico, com sympathias, de longa data .•• 

O Sa. AcURcio ToRRES - Aliás, muito merecidas. 
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - •.. e me orgulho, 

em beneficio dessa classe, de ter apresentado no Congresso 
Nacional varias projeetos convertidos em Lei. 

O Sa . .AnoLPHo BERGAMrnr - Pelejámos juntos neste 
sentido, muitas vezes. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH- Extranhavel é, 
Sr. Presidente, continue o Governo, que conta com a collabo
raoão do funccionalismo, ao mesmo tudo pedindo e nada lhe 
dando - indifferente á sorte dos servidores publicas, e em 
todas as medidas, em todas as a.utodzações que lhe confere 
a Constituição para tratar dos militares e dos civis, sempre 
opte por uma iniciativa parcial, cuidando apenas dos milita~ 
res e se esquecendo dos civis. 

E' para que esse esquecimento cesse· que venho á tri
buna mostrar que esses dois artigos da Constituição, inte
ressando, como interessam, de perto o funccionalismo publico, 
'Precisam ser encarados pelo Governo com imparcialidade e, 
sobretudo, com patriotismo. 

Era o que, no momento, tinha a dizer. (Muito bem! 
Muito bem!) 

a ,, 

O Sr. Acurcio Torres - Peço a palavra, pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr. 
Deputado Aeureio Torres. 

O Sr. Acurcio Torres (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
recbi, hontem, o seguinte 'telegrammo, cujo teor V. Ex:., na
turalmente, como toda a Camara, vae erlranhar: 

"Solicitamos sua. valiosa intervenção fazer ces
sar abuso agentes Policia, Campo Grande, estrada 
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·· Rio.::São:··:Pauló, -·os· -qu:1es;.·fazem parar· nossos ·a:uto

moveis, fazendo s~ltar familias e revistando malas, 
.-embru.in<ls,- e.tc, Lastimavel que, em pleno. regime 
constitucional, estejamos sujeitos ·semelhantes vexa

.mes .. Cordiaes sauda<:ões. - Francisco Leite, Os
. walr.lo ·Mattos, Frq.ncisco Pinto, Odilon Ferreira, João 
Marques". · 

.. Todos os si.gti.atarios desse telegramma, .Sr. Presiden
-te, são por demais qualificados e residem no meu Estado. 
· Ignm•o se a falta ~e attencão da nossa Policia, no regi~e 
constitucional e de garantia de todos os direitos em que já 

·vivemos, s6 se torne effectiva porque os carros em questão 
procedem do Estado de São Paulo. Não sei repito· - se 
··esses carros são vistoriados, com tanta minucia, pela Po-. 
licia do Districto Federal, porque venham daquelle Estado. 
. Seja· como. ·fOr, -o· Sr. Ministro da Justiça ha de, por 
·certo, dar-se ao cuidado de ler a "Diario da Camara dos 
-Deputados"; e, para· que S. Ex. verifique, pela leitura do 
·org-ão ófficial as violencias que vem praticando, em pleno 
.regime constitucional, a Policia que superintende, foi que 
.li o telegramma, o qual constará dos nossos Annaes. (Muito 
:bem!) 

4 

O Sr. Gilbert Gahéirà. - Peco a palavra.. 

O Sr. Presid.ente -Tem a palavra <t> nobre Deputado. 

O Sr. Gilbert Gabeira :__ Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
traz-me, primeiramente, a esta tribuna uma ligeira expli
,cacão sobre minha altitude deixando, como deixo, a· cha~ 
mada maioria proletaria desta Cnmara.. · 

Assim procedo porque, como representante do proleta
riado e entendendo que devemos nos· afastar dos engodos da 
·'política, lamentei profundamente que companheiros meus, 
da maioria proJetaria, .fossem tomar parte num banquete 
-político no Estado do Espírito Santo, em que se lançou a 
c.andidatura do Interventor João Punaro Bley á Presiden-
·cia do Estado. · 

O Sr. Interventor do Espírito Santo tem sido, para nós, 
trabalhadores, um grande reaccionario, um espesinbador de 
<todas as nossas reivindicações. 
. Jã não me referirei ao caso da estiva, quando mandou 
~u~> os trabalhadores em greve fossem substituídos .por 
soldados de policia que se incumbiram de clírregar saccos 
na cabeca, mas ao ultimo facto, por occasião da greve de 
Cachoeira do Itapemirim, em· que elle novamente determi~ 
nou que a Policia, com metralhadoras, fosse fazer pressão 
aos meus companheiros em greve, ante as explorações que 
ftlffriam do gerente de uma Fabrica de tecidos, pressão que 
nada mais foi do que o classico «furo" .•. 

Não podemos vêr com satisfailcão elementos· nossos. 
que se dizem representantes' do Proletariado, participarem 
de um banquete · offerecido ao Interventor, banquete em 
que foram gastas dezenas de · contos. de réis, quando os tra
balhadores passam miseria e toda a sorte de necessidades. 
- · Não toe ·é mais ·possível·acompanhar ós·>meus collegas, 
t~lguns delles da ma~oria. proletaria, da qual me afasto, para 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em 07/101201 5 15:34 - Pêgina 7 ae 46 

- 877··;_ 

'qÚe; amanhã, eu" possa melhor externár "áquillo ··qúe . sfrito, 
'sein ·estar · debaixo dessa · direeção politica. · ··-· 

Diz bem o "Diario · dariÓca" no seu. 'artigo de ·quinta.;. 
feira: 

f . 

"Mas o Capitão é ínte!ligente. Arranjou um· meio 
de lhe ser offerecido um banquete, durante o qual a 
malfadada candidatura será lançada, ao som dos 
crystaes das taças e . dos talheres de prata, acom
panhada de discursos laudatorios. Esse banquete 
terá como convivas cavalheiros alheios á politica 
do Eslado, que assumirão a paternidade da candi
datura perante a historia e perante os homens", 

Entre aqueHas pessôas figuram alguns companheiros 
da maioria da Bancada Proletaria. -o mais· notavel é que 
-do r"iscal do Trabalho partiu um telegram'ma-circular para 
:todos os syndicalos do sul do Estado, dizendo que deveriam 
-estar, quarta-feira, ás 4 horas, em Cachoeira de Itapemi
.rim, afim de serem tratados interesses de classe. (Creió 
-que o Sr. Inspector Regional ignora este procedimento 
do seu auxiliar.) 

· Ora. muit.o admirado fiquei quando, de regresso, tend::. 
feito parada em Cachoeira, ouvi dos companheiros a noti..; 
cia do recebimento do referido telegramma. Estava assim, 
descoberto o "bluff" .de que foram victimas. É que os .ami~ 
gos do Interventor, no momento opportuno, chegariam, en
contrando Lodós. esses syndicatos, que, "tapeados" - esta é 
a expressão propria - foram, de·sta fórma, a Cachoeira de 
Itapemerim, porque é sabido que de outra maneira ali não 
compareceriam para serem apresentados ao Interventor, 
Só assim se :poderia ter a impressão de que os trabalhado
res estav~m com S. Ex. 

0 Sn. VASCO DE TOLEDO- ~a blauue de todos OS dias, é 
a insinuação grotesca, de· que o trabalhador é a eterna victi
ma, apeie este ou aquelle politico faccioso, que necessite 
de apparentar prestigio. 

O SR. GILBERT GABEIRA- Meus companheiros, re
pres&ntantes ·de grande numero de syndicatos - compre
hendendo ·o grande "bluff", antes do Interventor chegar, 
voltaram aos seus legares de trabalho e romperam com G 
Delegado Fiscal, ante essa falta de compr-ehensã.o dos deve
res do .cargo que exerce. 

Assim, Sr. Presidente, fica lavrado o meu protesto, em 
nome dos meus companhE<iros do Espir!to Santo, contra a 
farça que se está representando em Cachoeira de Itapeme
rim. E aproveito a opportunidade de estar na tribuna para 
falar sobre um bnnquete que se realizou nesta Capital. 

0 SR. W ALDF~"'Ar. REIKDAL - V. Ex. deveria protes
tar em nome dos trabalhadores conscientes do Brasil, os 
quaes_ não se acachapam a nenhuma especie de politicagem 
c defendem a politica de sua propria emancipação, dispos
tos até á accão revolucionaria. 

·o SR. GILBERT GABEIRA -,.. P"erfeitamente. Ob~iga..: 
doaV.Ex. · . · · . 

. Refiro-me, Sr. Presidente,. ·ao ·banquete que se _reali
sou -aqui ('·· que certa imprensa e:1.1>l0roll, dizendo que a 
elle compareci. Deoloro a noticia. que. é inexacta. _ No dia 
em que- elle teve Iogar, eu· me- acba,•a, ao lado dos meus 
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companheiros, em Cachoeira de Itapemerim, fazendo todog 
os esforços para . resistir á oppressão que, mais uma vez, o 
.Sr. Interventor exercia contra nós. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem!} 

O Sr. Adolpho Bergamini- Peco a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre 
Deputado. 

O Sr. Adolpho Bergamini (Pela ordem)- Sr. Presidente, 
dois minutos, apenas, para fóealizar uma questão. 

A Assembléa Nacional Constituinte negou ao Presiden
te da Republica a faculdade de emittir decretos-leis. Afim 
de evitar que um dos poderes deixasse de funccionar, con
verteu-se a antiga Assembléa em Camara dos Deputados, 
que, cummulativamente, exerce as funccões tambem de se
nado. 

Entretanto, Sr. Presidente, todos os dias, quasi, o 
"Diario Offieial" publica decretos, evidentemente com ante
datas. Para não irmos muito longe, examinemos o "Diario 
.Official" de ante-hontem. 2 de Agosto. Nelle se encontram 
decretos modificando servicos, absorvendo :funeções que jã 
não pertencem ao Presidente da Republica. Até a reforma 
do Departamento Nacional de Saude Publica se acha feita 
em condições originaes. 

Com o li. 24.814, apparece o decreto ante-datado de 
H de Julho de i934, com a seguinte ementa: 

"Estabelece, na conformidade do Decreto nume
ro 24.438, de 21 de Junho ultimo, o plano geral de 
organiza.cão dos serviços de Saude Publica e Assis
tencia Medico-social, e dá outras providencias, sem 
augnaento de despesa". 

Esse decreto, entretanto, no final, traz a data de 12 de 
julho. 

Veja V. Ex. Sr. Presidente, como as co usas mal fei
tas deixam sempre o indicio comprobatorio do atabalboa
mento. No portico do Decreto se declara que elle é de f4 de 
Julho; no final, porém, a data é de 12 de Julho! E esse De
creto não está assignado pelo Presidente da Republica, ::i. 
essa época Chefe do Governo Provisorio, e sim, unicamen
te, pelo Sr. Washington Ferreira Pires. Faz elle modifi
cações rildicaes, supprime repartições. altera as relações ju
rídicas dos funccionarios;. e tudo isso por via de ante-data . 

A prevalece-r esse expediente, teremos burlada a vonta
de manifestada pela Assembléa Nacional Constituinte, qual 
a de se impedir que o Chefe do Governo Provisorio - que 
agora mudou de rotulo e se chama Présidente Constitucio
nal da Republica,- mas o cargo é' e:x.ereido pela mesmissima 
pessoa- continue, sine die, a baixar decretos, com o cui.da'
do apenas de ante-datai-os. 
. Si se permittir que ainda agora se publique, com ante
data, decretos-leis, teremos de concluir que, a 30 de Dezem
bro, essa prati~a poderá ser perfeitamente exercida. 
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Quero, Sr. Presidente, desta tribuna lavrar ·o meu pr~ 
testo. E acredito que a V. Ex., como Presidente da Cama
ra dos Deputados e Presidente que foi da Assembléa Na
cional Constituinte, incumbe, na defesa das prerogativas 
conferidas pelo povo ás assembléas que referi, actuar no 
sentido de evitar que, com expedientes da natureza do que 
estou pondo em fóco, se modifique ou burle a deliberação 
soberana dos representantes do Povo. 

Era, Sr. Presidente, a questão de ordem que entendia 
do meu dever levantar neste instante, solicitando para ella 
a especial attencão de V. Ex. que, repito, honrou essa ca.,. 
deira, exercendo a Presidencía da Assembléa Nacional 
Costituinte, e continua a pôr em relevo as suas respeilaveis 
tradições, presidindo tambem a Camara dos Srs. Deputados • 
. (Muito Bem! Muito bem!) 

6 ' 

O Sr. Amaral Peixoto -Peço a :palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Ama
.ral Peixoto. 

O Sr. Amaral Peixoto requer o obtem permissão :para 
. falar• da bancada. 

O Sr. Amaral Peixoto (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
quando ha dias occupei a: attencão da Casa, em defesa da 
administração do Inter-Ventor do Districto Federal, prometti 
voltar á tribuna, no sentido de contestar os novos argumen
tos trazidos pelos nossos adversarios, no· combate em que 
estão empenhados contra a gestão do Sr. Pedro Ernesto. 

Cumprindo, hoje, esse dever, desejo reportar-me ao dis
curso proferido -pel<> illustre Deputado Carioca, o Sr. Adolpho 
Bergamini, no qual declarou que o Interventor do Districto 
Federal dispunha de 237 mil contos de verbas destinadas ao 
·pagamento da divida externa e pagamentos não realizados. 
Nessa occasião, aparteiei o digno collega, dizendo textual
mente: ""Reservo-me para responder mais tarde a V. Ex., 
porque algarismos não se estudam do dia :para a noite." 

Posso, agora, justificar esse meu aparte. 
A primeira impressão· causada pelo discurso do Sr. 

·neputado Adolpho Bergamini foi a de que, realmente, nos 
·orçamentos municipaes constava essa verba de 237 mil 
contos para :pagamento da divida externa. 

O Sa. AnoLPHO BERGA.M:tNI - O oreamento de 1932 
consignava a importancia 107 mil contos; o de 1933, 129 
mil contos. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - O orcamento de 1.931 
consignava 76 mil contos. O nobre collega fez a somma des
!õas pareellas e encontrou 237 mil contos. 

o SR. A.ooLPHO BERGAMINI - Perfeitamente. Se não é 
assim, V. Ex. dirá, em que foram applicados esses re
·cursos. 

O SR .. AMARAL PEIXOTO - Estudand~, . Sr. Presi
dente não só o orçamento de 1932, mas prmctpalmente o 
de 1933, pude constatar que o total das verbas destinad~s 
ao pagamento da divida ·externa importa apenas em ré1s 
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4:29. 383:823$500, "tal como está consignado no exercicio de 
-!933~ . -. -
·· ' · O ·Interventor do Districto. Federal, desejando mostrar 
ao povo carioca e á Nacão. a verdadeira situa.;:ão da munici
palidade, não procurou ocultar, quaes as obriga(:41es da Pre
feitura, para effectuar os pagamentos de sua divida. 

O SR. AnoLPHO · BERGAMINI - Qual foi a consignacão 
"divida consolidada", em 1933 ? 

O SR. AMARAL PEIXOTO- Foi de 129.U00:000$000. 
· . O SR. ADoLPHO BERGAMINJ - Confere com os dados que 
~presentei ? · 
. O SR. AMARAL PEIXOTO - Sim; confere com os da-
~os. que V. ~- apresentou. 

O SR. AooLPHO BERGÁMINI - Confere com os orça
mentos? 

O SR. AMARAL PEIXOTO- Confere. 
Nestas condições, ordenou S. Ex. que os pagamentos 

não realizados no anno de 1931 fossem novamente consigna
_(ios no exercício de 1932. 

0 SR. ADoLPHO BERGAMINI - Os de 31 estavam depo
SitadoS. 

O SR. AMARAL PEIXOTO -. Responderei a V. Ex. 
Peco apenas a V. Ex. que deixe concluir minhas conside
rações em torno da analyse dos 237,000:000$000. 

· · O Sa. Á.DoLPHO BER:GAMINI - Pois bem; deixarei. 
. . O SR. AMARAL PEIXOTO - No ,grcamento de 32, 
-~orno dizia, Sr. Presidente, estão consignadas as verbas 
.Para pagamento do exercicio de 1931. no segundo semestre; 
egualmenle, no orçamento de 33, estão consignadas as ver
bas· para pagamento do segundo semestre de 1931 e do anno 
·de 1932. . 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI -:- Por que 1931 ? 
O SR. AMARAL PEIXOTO - Porque V. Ex. não tgno

ra, pois foi o primeiro a tratar do decreto do Governo Pro
-Yisorio suspendendo os pagamentos em ouro. Os depositas 
.ficarão para ser analysados depois. Apenas estou estudando 
6 orcamento com as parcellas que consigna para pagamento 
da divida externa. 

O SR. ADoLPHO BERGAMINI - Não alcanço bem o mo
hvo desse separacão. Em todo caso, como não quero per
turbar o desenvolvimento do raciocínio de V. Ex., ouvirei. 
· O SR. AMARAL rEIXOTO - Finalmente, no orca
menta de 33, ha destinado á divida consolidada na verba 30, 
;§uh-consignação primeira, que se refere ao servico dos em
preslimos externos. ao cambio de 47 mil réis a libra ester
lina e i4 mil réis o dollar: emp'restimo de 1912; lei federal 
1620, de 31 de Dezembro· de 1906, lei municipal de 22 ·de 
-Junho de 1907; ele 2. 500 mil libras esterlinas com amorti
zação e juro5>: em. atrazo até 1932- i: 138.875 ..•. -quota 
.relativa a 1933- i: 138.875. 

Verifica v. Ex. que a quota. de 1 93.? com a d.,. 1933 são 
eguaes. Dará V. Ex.,. portanto, que não· houve· pagninento em 
1932. A somma importa em 277.750 libras esterlinas; debitv 
-esse que, ao cambio de 47 mil réis a libra monta a um total 
~de 13.054:250$000. Logo após lê-se um deposito de réis 
.1..465:937$500. Debito, por consequencía, da Prefeitura, em 
relação ás duas quotas, de 32 e 33, 11.588:312$500. 
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Assim, Sr. Presidente, relativamente ao emprestimo de' 
12 de :m.ilhões de dollars; em -que houve um deposito· de_ 
3. 000 contos; assim em relação ao emprestimo de 30 milhões 
de dollars; ·assim, ainda, .em. relação a.o empt:estimo de 4. 
milhões de libras e em :relação aos demais emprestimos. . . 

Verifica-se, por conseguinte, que o illustre Deputad'' 
Adolpho Bergamini, não analysando a maneü·a. por que fot 
elaborado o orcamento de· 1933,- sommou tres v~es as quo
tJl,s destinadas ao pagamento do exercício de 3f e duas ve
zes as destinadas ao pagamento de 1932. 

O SR.· AnOLPHo BERGA:'diNI - Não. V. E:x:. faca o fa
vor de nie responder: no orçamento de 1932 ·está ou não 
consignada para a divida cons'olidada a verba de 107 mil 
contos, desprezada a fraccão? .. 

O SH. AMARAL PEIXOTO - Está." 
O SR. AnoLP:e:o BERGA~.mn - Essa verba f:Ji a:ppücadil 

na sua destinação? Não. . 
. O ~R. AMARAL PEIXOTO - Em parte, tendo-se em. 

vista os depo~itos realizados. 
. O SR. AÓoLPHO BeRGA~nNI - Em 1932 nã_, foram rea•: 

lizados depositas. Não tenho noticia disso. 
. . O SR. AMARAL PEIXOTO - Posso já citar cifras. 
· Ee-tá aqui no orçamento: "deposito para pagamento de qua-• 

tro milhões de libras - 5.334:052$500. 
O SR. AnoLPHO BERGA:MINI - Se está no orçamento 

essa importancia devia encontrar-se deduzida daQÚella QU9. 
foi depositada. Logo, não altera a somma de i07 .000 con
to~. Se não está feita '!1. deduccão, lla erro no orçamento. 

O ER. AMARAL PEIXOTO - Perdão. No orçamento 
para i933 ... 

O SR. AnoLPHO BERGAMINI - Nesse orçamento est_á ou 
cão consignada a verba de 129. 000 contos? 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Estou demomtrando, com 
o orcaln,ei:l~o de 1933, que nesse total de 129:000$ destinados· 
a pag:~.mento;;, duranle aqueUe exerciclo, eslãu consignado.;; 
os :107.000 contos a que V. Ex. se refere. Sommando-se, 
pois. os :l 07. 000 contos do e3:ercicio de 32 eo:n o total. d-:3: 
12s:ooo do exercício de 33, sommou duas vezes a verba des
tinada ao pagamento do exercício de 32. 

O Sa. AnoLPHo BERGAMINI - Não posso acL·edita._. nis
so, porque no orcamento para 1933 .•• 

O SR. AMAR.. -\L PEIXOTO - Como já di~se no inicio 
do meu discurso, trouze · a lei orçamentaria. para 33, ond~ 
na verb.a 30. qrie se refere á divida consolidada, vem o to,.. 
tal de i29: OCO contos .. _ 

O SR. ADOLPR~ BERGA...,HNI - . O orcame!lto foi feito· 
com a ·· assistencia àe um funccionario distincto do Banco 
do Bra,.il... · 

O SR. A~iARAL PEIXOTO - Posso passar :í.s mãos de· 
\:.; E:x:. a lei orçamentaria para 33, para qu~ verifique se 
e5tou ou não com a razão. 

o SR.- ADOLPHO BERGAMlNt - Ouvirei v. E:r. c ... nheÇo' 
e~s:as cifras. Acompanhei pelQs jornaes a confet!ção do or
çar-.ento. 

C SR. AMARAL PEIXOTO ......- Verifica-se, Sr. Presi
dente, que tinba ·r;1zâo ao declarar que não poJia responde=' 
immediatamennte ao meu nobre collega. Quando venho· á' 
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tribuna procuro sempre se não conhecer profundamente, 
pelo menos estar ao par do assumpto de que ·;ou tratar. · 

O SR. AnoLPRO BERGAMINI - Respondi a V. ·Ex. im· 
inediatam~nte. V. Ex. sentava·se e eu me l~vantava para 
responder. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - V. Ex., naturalmente, 
não conhecia a lei orcamE-ntsría de i933. 

f' ~R. ADOLPHÓ B.imGAMJNz - Ahl jsso, eu a conheco! 
O SR. AMARAL PEIXOTO- S. V. Ex . C'>r.hecia real

mente o orcamento de f933, perdoe-me, emprag!ll' a mes
n1a expre$são que V. Ex . emprego~ .:;m aparte ac meu dis
curse . V. Ex. então usou de camou(lage. · 

) SR. AooLPHO BERGAMINI - Não! Falei C!Oin toda a 
clare::Q. · · 
· · O SR. AMARAL PEIXOTO.- V. Ex. affh·ruou que eu 

ur.ava camou(lagf; ao trazer ao 'conhecimento da Ca
mara a~ transacções entre a Prefeitura do Disa·icto Fe~ . 
dera! e o Banco do Brasil mostrando as amort:~ações fei
tas pela actual Interventoria. 

<.1 SR . ADOLPHO BKRGAMINr - Referi-me á lingu~gem 
oblíqua de V. Ex., que ali.i!; não ~ra de V. Ex. mâs da ad
mini~tratão, quando dizia estar em dia () servic.> d1 diviaa 
conso!ídacle. 

O SR. AMARAL PElXOTO - Perfeitamente t>ro dia, 
respOndi a V. Ex., que, então, declarou estar eu usando de 
"camouflage". O serviço está perfeitamente ~;m dia, re~ 
pito . 

· O SR.. AooLPHO BERGAMINI - Em virtud~ da cvncor
data feita pelo Governo Federal. 

O SR. ·AMARAL PEIXOTO - Sr. Presidente, vou ía·· 
zer um parenthesis neste meu discurso para a-carysar os 
motivos que levaram o eminente Dr. Ge!uiio V a··~~ a baz
xai .. o decreto, CUJO numero não mt i.embro nô memento>, es-: 
tabelecnao a moratoria. 

O Sn ADCLPHO BERGA.....iiN! - Decreto n. 23.829, de 
5 de Fevereiro de 1934. 

~- ~R . AMARAL PEIXOTO - Quem acO;!lf-anhou os 
P..rimeiros mezes da administraçãc, do Governe Prov;soric 
deve se lembrar. sem dU\'ida, de que O illustre Ministro dll 
Fazenda. representante do Estado de Sâo Pao.lt' Sr. José 
Maria Whitá:ker; assumi~ e desobrigou-se po:.tualmente 
Gos compromisso.; de todas as dívidas da Ungo no estran
geiro . Com a depressão cambial, entretanto. S. Ex . em 
pouco~ mezes, viu-se impossibilitado materialmPnte de po
der continuar a · satisfazer taes compromissos, n mesmo oc
corr!!ndo com os Estados e a Prefeitura do Dlstricto Fe
deral. da qual era Interventor o Sr. Deputado Adolpào Ber
gamtni . 
. . O Sa. ADoLPHO BERGAMINI - Não me vi imposstbili

tado, mas em diffieuldades para attender a eases compro
missos.. Ape~r disso. el1€s . . iam· senao attendi:ios. · 

O SR. AMARAL PEIXOTO - ·Essas dif!ic,lldades pre
pararam o caminho para a impossibilidade . 
.. O Sa. AooLPHO BmaA.'\!INI - Equilibrado c. . or-eamen

to, poderia, perfeitamente, . continuar a fazer os p'!lga~en-
tos. . · .. . · :·. . · 
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· O ·sR. AMARAL PEIXOTO - Com a fot·!e depressão 
cambial, V. Ex. não poderia, jámais, equilibrar ~ O:"C·IlllJen
to. Não disporia de recursos, nem teria de on~e tiral-os. 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI - Tanto podia, que fiz. Os 
recursos seriam obtidos, comprimindo-se as dr.spesas. • 

O SR. Al\IARAL PEIXOTO - Precisaria co;~primir tal
vez mais de 60 % dos ·gastos municipaes. Pergunto a V. Ex. 
seria possível fazer ·reducção tão elevada? 

O SR. AooLPHO BERGAMINI - Não seria nec~:ssario tan
to. Far-se-1a mistér restringir, sim, as despesas. ~)IDO ·o 
f-iz. Ê preciso apena!õ não fazer politica e, muito menos, po
Jiticag~m para se ter a coragem de realizar e;;sJt compres
são de dispenrios. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Estou no ten·enQ r:nan
ceiro. Não irei, jámais, ao da politicagem. 

0 SR. ADOLPHO BERGAM!Nl - As finanças elO Districto 
soffreram muito em consequencia da política e, pL'incipal
mente, da politicagem. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Quero, Sr. Presidente, 
('m primeiro, mostrar que o Sr. Pedro Ernest:> tem sab:do. 
cumprir seus deveres quanto á administração financeira. 
F;m discursos outros trata·rei da questão politica. · 

,, Desfeita, por conseguinte, a impressão de que o Inter
ventor do Districto Federal dispunha de 237.000 contos de. 
verbas consignada.s na· Receita para os exercícios de i 933, 
1932 e 193f, ..• 
· O Sa. AnoLPHO BERGAMlNt -Declare, que tinha. Se 
S. Ex. não deu a destinação necessaria a taes verbas, diga 
onde · as consumiu. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - •. ~ passemos á affirma
tiva do Sr. Adolpho Bergamini de que, " ... sem os encargos 
de attender aos compromissos externos, todo esse dinheiro 
- 237.000 contos - foi applicado na ampliacão de qua
dros". 

O Sa. ADOLPHO BERG-~MINI - Não todo. 
O SR. AMARAL PEIXOTO - Ê-me desneeéssario re

bater tal argumentação, porquanto a arrecadação da Prefei
tura do Districto Federal não attinge a 230 mil contos. 

O Sa. ADOLPHO BEROA:M:lNI - Informe V. Ex., por 
obseqv.io: depois de publicado o orçamento, não se amplia
ram quadros? 

O. SR. AMARAL PEIXOTO - Ampliaram-se quadros·. 
O SR. AnoLPHO BERGAMINI - Não se admittiram em

pregados extra-numerarias? 
. . 0 SR. AMARAL PEIXOTO- Nem poderiam deixar de 

ter admittidos •.. 
O SR. ADoLPHO BERGA ... ~rnt - Podia-se e devia-se agir 

assim, para equilibra!' o or.çamento. 
O SR ·' AMARAL PEIXOTO - • • • uma vez que o Inter

ventor do Distrícto Federal não limitou sua esphera de 
a.ccão .•. 

0 SR. ADOLPHO BERGAMlNl- Ao campo financeiro. 
Q SR. AMARAL PEIXOTO ao campo finan-

ceiro, •.. 
O SR. AnOLPHO BERGÁMINI Extendeu-a, principal-

mente, ao campo eleitorar. -
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. O SR.. AMARAL PEIXOTO - • . . mas procurou tam
beni. attender. ás tiece$.sidades da população carioca. 

'Pessimo será o administrador que abandonar os h:lte-. 
res·ses vitaes da collectividade ... 

O Sa. ADoLPHO BERGAMlNI- Não fez reformas de ser,-. 
vicos,. mas siin_ples ampliações de quadros. · · · 

o ~R.. AMARAL PEIXOTO - .•. para se preocoupar,, 
unica e exclusivamente, com o equílibJ,"io orçamenLario, ... , 

·O Sa. AnoLP:ao BERGAMINI - Se tudo decorre desse 
equilibrio. , •. · 

O SR.. AMARAL PEIXOTO - Nem tOdo administrador· 
que consegue equilibrar o. orçamento cumpre com seu dever 
!3 faz bôa administracão • 

. Ha emprestimos, Sr. Presidente, que visam obras não 
só indispensaveis ...• 

O Sa. AnoLPRO BERGAMINI - Isso é banal. 
. O SR. AMARAL PEIXOTO - • . . mas que, para o lu-· 

turo, irão aug-m.entar a propria receita. · 
·O Sa. AnoLPHO BERGAMINI- É preciso que sejam em

presUmas com applicação reproduotiva. 
O SR. AMARAL PEIXOTO - Perguntaria ao nobre 

Deputado se," abstraindo-se completamente da parte poli:.. 
tica, mas encarnando-a sómente como necessidade, considera 
a reforma da Assistencia Municipal como medida. de cara-· 
cter reproductivo .. 

O SR. AnoLPHO BERGAMINI - Não, porque teve finali
dade exclusiva, unica e sómente politico-eleitoral. 

·o SR. JoNES RocHA - Isso é uma injuria á actual ad
ministração municipal. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Assim não é possi:vel 
discutir com o meu nobre collega. 

S. E."t. vê em cada acto do Interventor do Districto 
Federa! uma unica finalidade: a politica. 

O Sn. ADOLPHO ,BERGAMIN:t- É claro. Não tem ouLra. 
O SR. AMARAL PEIXOTO - Quer dizer que o Inter

ventor terá de ficar peado exclusivamente a recolher os 
1 vintel,ls dos impostos, impossibilitado de realizar reformas. 

nl;!cessarias em beneficio da popuiacão, porque, se tomar 
qualquer iniciativa, todos os nossos adversa.rios virão á 
tribuna ·cta Casa,· irão á imprensa gritar que S. Ex; está 
fazendo reformas para dar empregp a cabos eleitoraes. 

· O Sa. ADOLPllo BERGAMINI - Vou responder, apen~s o 
Regimento me pel'Illitta; e; para isso, Sr. Presidente, peço a 
palavra. 

·o SR. AMARAL PEIXOTO- Poderia ainda, Sr~ Presi
dente, mostrar, no discurso do Sr. Adolpbo ·Bergaminí, ou-· 
tl,'o equivQcQ ·em que. inc.orreu S. Ex. 

O SR. AnoLPHO BERGAMINI - Em equivoco · incorreu: 
V... Ex. Permitta-rne um_ aparte: düase V~ Ex. que o actual 
Interventor não fez o-perações de credito. Posso responde!.' 
a V. Ex. corri. o relataria do Banco do Brasil, pagina 20:-~ 
.. As operações .novas, realizadas com os Estados, no Jecnrso 
do anno, foram as seguintes·~ (pagina 22, in fine) credito 
de 63:.:sso :500$000 á -Prefeitura do Districto Federal".· 

O SR. AMARAL PEIXOTO- Em que anno? .... ) 
. {) SR; ADóLPHO BERGÃMINI . ..;_ Em- 1-933. . 
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o SR. AMARAL PEIXOTO -Em quanto importa esse 
credito? 
· O SR. AnoLPHO BERGAMINI - Em 63.680:500$000, 
"integralmente applicado ás responsabilidades já existentes 
no Banco". 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Vou responder a esse 
aparte. V. Ex. não oomprebendeu meu discurso. Tratei 
da unificação da divida, que foi transformada num credito, 
justamente para o anno de i933, que importava em 63 mil 
contos. 

Nesse exercício -V. Ex. poderá lê:r: em meu discurso 
- o credito foi reduzido para 50 .9H :000$000. 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI - Quero accentuar bem 
esse ponto, para que se ponha em relevo a. linguagem obli
qua. de que se usou sempre, porquanto se trata de uma 
operacão que não provém da e:x:istencia de dinheiros que 
houvessem sobrado das despesas normaes. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Não se cogita de credito 
aberto pela Prefeitura; trata~se de pagamento, de unifica
ção de uma divida, consoante já affirmei. 

Tudo isso V. Ex. ouviu no discurso que profel'i no d!a 
31 do mez passado. 

Trata-se, justamente, das relaQões entre a Prefelturá. 
e o Banco do Brasil, e V. Ex. poderá verificar qu-e eu me 
referia ao trabalho da unificação feito pelo Sr. Pedro Er
nesto. E poderia ainda, respondendo ao aparte de v. Ex., 
Lrazer ao conhecimento da Casa uma carta do Presidente do 
Banco do Brtsil ao Interventor do Districto Federal, onde 
S. Ex. anaiysa a operacão feita pela Prefeitura do Districto 
Federal com aquelle estabelecimento. Vou lêr a carl.a, 
Sr. Presidente, apezar de ser curto o tempo de que dispo
nho. Torna-se, porém, necessaria essa leitura, afim de que 
o Sr. Deputado Adolpho Bergamini verifique que absoluta
mente não se trata de credito aberto pelo Banco do Brasil 
á Prefeitura, mas, sim, de operação •.• 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI ..:..... Operação de credito. 
O SR. AMARAL PEIXOTO - ... tendente á unifica

cão da divida municipal com aquelle Banco. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI- Logo, não se trata de cre

dito que a Prefeitura tinha no Banco do Brasil, mas, sim, 
de compromisso que ella tem para com esse instituto. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - S. Ex. comprehenderá 
perfeitamente o assumpto deante dos termos da carta, que 
são os seguintes : · 

"Sr. Dr. Interventor do Districto Federal - O 
Banco do Brasil, devolvendo pelo presente officio, de
vidamente assignado pelo seu presidente, a segunda via 
do contracto de abertura de credito para unificação de 
divida, lavrado em 15-7-933, pede a V. Ex. se digne 
submettel-o á approvacão do Conselho Consultivo do 
Districto Federal. Para que esse orgão consultivo pos
sa apreciar devidamente o documento que terá d"' 
examinar, convem sejam citadas em resumo, as prin
cipaes vantagens do referido contracto, o que pas~o 
a fazer. 

A Prefeitura devia ao Banco do Brasil, em 30 d;: 
Junho p. p., a importa.ncia de 63. 680 :500'$000, - con
fere com essa abertura de credito a que S. Ex. se
refere, distribuída por 8 contas differentes, das quaes 

C. D. - 25 
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uma vencia o juro annual .de 7 %. Essa importaneia 
seria, naquella data, ainda maior se, em virtude da5 
demarches para a unificação, não conseguisse a Pre-

. feitura que, no 2° semestre deste ánno, fossem con
tados, em todas ellas, embora ainda não unificadas, 
apenas o juro. de 7 %, e ainda que, em ·uma conta, 
destinada á liquidaÇão dos alludidos debitas, e consti
tuída pelo producto da venda de apolices munícipaes, 
fossem tambetn contados juros de 7 %, com valores 
1·eportados ás datas dos respectivos creditas, desde o 
inicio da conta. Sobre os saldos das contas referidas 
no contracto junto, eram calculados os seguintes juros 
annuaes:. 

C/5 - Juros 7 % - accumulàdos trimestralmente. 
C/Geral ~ Juros 9 o/Q - accumulados semestral-

mente. . . 
C/ Juros· Emp. Dollares de 1928 - Juros 10. % -

accum ulados semestralmente. 
C/C Garantida - Juros 9 o/o - accumulados tri

mestralmente. 
C/11 ~ Juros 8 % - accumulados trimestral-

mente. . . 
C/10 -Juros de 8 % - accuniulados trimestral

mente, 
A unificacão reduziu o juro para 7 % e estabeleceu 

. que a contagem do mesmo seja feita semestr.almente, 
o que é de indiscutível vantagem para o devedor. 

Por outro lado, foi traçado o plano para que, 
dentro de 5 annos, seja totalmente saldado o debito 
da Prefeitura, para com o Banco dq. Brasil, d<::bito esse 
que constitue a maior parcella da. nossa "'Divida Flu
ctuante" e que, de anno a anuo, vinha crescendo, prin- · 
cipalmente pelos juros elevados ccntados con~a a Pre
feitura. 

O SR. AnoLPHO BERGAJ.'\>1INI - Póde V. Ex. dizer as datas 
dessas contas? 

O SR. AMAR..o\L PEIXOTO -Estou· lendo a carta, que 
jnfelizmente não as dá. 

ü SR. PRESIDENTE - Devo advertir o nobre orador de 
que a hqra do Expediente está a findar. Falta apenas um 
minuto. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Terminarei, Sr. Presidente, 
apenas a leitura desta c.arta e peço a V. Ex. me considere 
inscripto para, opportunamente, concluir o meu discurso. 

O SR. PRESIDE~TE - V. Ex. poderá falar em explicacão 
pessoal. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Traz a carta a discrimina
cão de todos esses emprestimos. 

É o ·Presidente do Banco ct'o Brasil quem fala que, de 
anno para anno, vinha crescendo a divida, principalmente, 
pelos elevados juros contados contra a Prefeitura. 

Continua a carta: 
"Como a unificação .foi feita. sob a fórma de aber

tura de credito, poderá ainda a Pref~itura transferir 
para a conta de unificação, em todo ou em parte. 
o saldo de sua "conta corrente", ganha_ndo immediata
mente a differenca do juro de 2 % para 7 %, o quE! 
constitue lucro· incontestavel para a Municipalidade." 
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_ . ·Com a Ieítur.a deste doc11mento, Sr. Presidente, conside
ro êabalmente resp-ondido ·o aparte do eminente collega. em 
que S. Ex. declarou ·que o Banco do ·Brasil abrira um ci"edíto 
de 63.000 contos á Prefeitura. 

O Sn. Anol..PHo BERGAMINI- É o relatorio do PNsidente 
do Banco do Br.asíl que· o diz e a carta 6 confirma, de modc 
.que, se a Prefeitura não o despendeu, foi. um acerto de 
contas.· · 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Perguntaria eu a toda a 
Camara se interpreta como abertura de credito, afim de que 
a Prefeitura pudesse lanoar mão desse dinheiro, a referida 
operação. .. . 

O SR. Anol..PHo BER.GAMINi ~Não é o que estou dizendo. 
Saliento a fórma usada obliquamente p~la administração 
aetual.-. . · 

O SR. AMARAL PEIXOTO- O que bouve foi a transfor
mação na maneira· de effectuar o pagamento • . 
· · O SR. AoOLPHo BERGAMINI ..,..., A. Prefeitura não pagou 
um ceitil. · siquer ao Banco do Brasil.· · · 
_ :. O SR. 'AMARAL PEIXOTO .... ,: Jã declarei, que; se a cii
vida era de 63 mil contos e hoje estava reduzida a 30 mil. 
era porque a Prefeitura ,iá havia pago a differença. · 

A arithmetica é urna só, Sr. Pr2sidenté . · 
. O SR. PRESIDENTE - Attenção! Está finda a hora do 
Expediente. O d~bate ficará para a explicação pessoal. 

O SR. AM..-\RAL PEIXOTO- Reservo-me, Sr .. Presi
dente. para proseguir, em explicação pessoal. (Muito bem; 
muito bem . O o1•ador é cumprimentado.) 

O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao E:t.;. 
·pediente . 

. Vae-se passar á ordem do dia. (Pausa) • . 

ORDEM DO DIA 

. O Sr. Presidente - A lista de ;>resença accusa v compa-
recimento de 127 Srs. Deputados. 

Não ha numero para a votação da pr imeira parte da 
ordem do dia, p~ssa-se á segunda parte. 

7 
Continuação, em sessão pu.Mica, da diséussão 

unica do projecto de resolução n. 1, de 1934, 
organizando o Reoimento Interno da Camara rios 
Deputados (em virtude de urgencia. ) (2" dia) . 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o projecto. 
Acham-se sobre a mesa emendas que vão ser lidas. 

~ão, successivamente, lidas e apoiadas as se
guintes 

EMEND!o.S AO PROJECTO DE RESOLUÇÃO N . i, DE 1934 

N. ·7 
Substitua-se o § 4° dó artigo 112 do Capitulo ITI "Da 

urgencia" pelo seguinte: 
"§ 4.° Considerar-se-á urgente sómente o assumpto 

cujos efeitos çiependam de deliberacão e execução imme-
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diatas por interessare~ á defesa nacionál, á ordem ou á ca
- Iamidade publicas, ás relações exteriores e ao orçamento 
-normal da Republica." 

Acrescente-se- ao mesmo artigo: 

"§ 5.0 A qualquer outro assumpto só será concedida ur
geMia se nen~um Deputado á mesma se oppuzer." 

Sala das Sessões, 4 de Agosto de i934. - Moz:art Lago. 

Justificação 

É preciso acabar ·com o abuso das urgencias, armando
se o proprio Governo contra as ínjucções politicas e con
kas as ambições e as velleidades dos amigos. A innova
cão do paragrapho 5° é em homenagem ás praxes adapta
das pelo grande Presidente da Assembléa. Nacional Consti
tuinte, que, por diversas vezes, no decorrer -dos ~rabalhos 
da mesma Assembléa, assim decidiu differentes difficulda
des, dignamente reconhecidas pelo patriotismo de todos os 
Srs. Deputados. 

N. 8 

Substitua-se o artigo 5° das "Disposivões Transitarias", 
Titulo VIII, capitulo unico, pelo seguinte :• 

"Artigo 5.0 A approvacão das nomeacões feitas pelo 
~residente da l\epublica e submettidas á aprecia~ão do Se
nado se fará secretamente, por meio de bolas brancas e pre
tas, fornecidas pela Mesa, conforme a U.Sança dos tribunaes 
do Jury, significando as brancas "assentimento", e as pretas 
"desapprovação." 

Sala das Sessões, 4. de Agosto de i934.. - Mo:::art Lago. 

Justificação 

:É mais simples, mais pratico e mair rapido o processo 
indicado, e será tambern mais eommodo, pois, coro o auxi
lio dos contínuos, poderá ser executado na.s proprias ban
cadas em que estiverem sentados os votantes, á medida que 
os respectivos nomes forem chamados pela Mesa. A des
pesa com a acquisicão das bolas é insigniíicante e será mes
mo, uma só para sempre. 

N. g 

Ao artigo 225, letra a e b, do "Encerramento das Dis
cussõe~": 

Substitua-se, na letra a, . a expressão "em uma sessão 
anterior" por -esta: - "em duas sessões anteriores". 

Augmente-se, na letra b, de "dois" para "tres" o nu
_mero de oradores. 

Sala das Sessões, 4 de Agosto de 1934. - Mozart Lag.fJ. 
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.. Redija-se· o -paragra;:>ho ·2° do artigo 243 da Seccão 11 
"Da verificação de votação", da seguinte maneira: 

"§ 2.0 A contagem de votos se fará por bancada, da 
·primeira para a ult·ima fila, uma por uma, convidando o 
presidente a se levantarem os Deputados, etc., etc." 

Sala das Sessões, 4 de Agosto de 19;34. - Mozart Lago. 

Justificação 

Evidentemente, quando o paragrapho 2° diz "bancada", 
quer significar "fila", e não "representacão de Estado.", de 
vez que os Deputados tomam lagar ao seu arbítrio, sentan
do-se, em promiscuidade, ora aqui, ora ali, nesta ou na
quella fila de poltronas. 

A emenda visa e vi Lar confusões . 

N. H 

Onde convier: 
Art. N'a discussão e votacíí.o dos projectos dos Codigos 

do Processo Civil e Cômmer-cial, e do Processo Penal a que 
se r-eferem o art. U das Disposições da Constituição, obser
var-se:.ão as seguintes normas: 

a) A Camara, tanto que receba qualquer dos projectos, 
enviai-o-á ao Senado, para que este o revise. 

b) Devolvido pelo Senado, na mesma sessão em cujo ex
pediente for lido, será nomeada· uma Commissão Especial de 
cinco membros para rever o projecto, dar parecer sobre as 
emendas que lhe- forem apresentadas e redígil-o-á afinal. 
Essa commissão reunir-se-á no dia util immediato, elegendo 
seu presid~mte que distribuirá a materia por si e seus paree. 

c) ..:'ublicado no Diario do Poder Legislativo, o projecto 
recebido do Senado será. posto em discussão por tlez dias, 
durante os quaes poderão ser-lhe oíferecidas emendas, 
desde logo encaminhadas á commissão especial. 

d) Não sendo offerecidas emendas, dentro .de tres dias, 
à commissão especial dará o seu parecer, sendo o projecto 
submettido á votação em globo, ·e enviado á. sanccão,· se ap
provado. 

e) Havendo emendas, dentro de vinte dias contados da
quelle em que houver recebido a ultima. a commissão dará 
·parecer sobre as emendas, redigindo desde logo o projecto 
na conformidade do que houver acceito. 

() Assim redigido, será o projecto submeltido, em globo, 
á votacão, sem prejizo das emendas. que. não houverem sido 
acceitas, nó todo ou em parte, pela commissão. 

g) approvado o projecto, proceder-se-~ durante vinte 
dias, á votação das emendas não acceitas. Fmdo esse prazo, 
ou votada a ultima emenda, o projecto voltará á commissão 
para redigil-o de accordo com o vencido, o que se fará. em 
tres dias. 

h) Publicado da novo o projecto, poderão ser offerecidas, 
durante tres dias, emendas de -redaecão, mas exclusivamente 
sobre os dispositivos alterados em razão da acceitação de 
.emeadas pela ~ommissão .ou pelo plenario. 

i) Votadas essas emendas, será o projecto enviado ao 
Senado, para que sobre ellas se pronuncie. 
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Justificação 

O art. H, § · :1° das Disposições Transitarias da Consti
tuição, mandando votar immediata.mente os Codigos do Pro..: 
cesso Civil e Commercial, e Penal, justifica a organização de 
normas especíaes para essa tarefa, de modo que se o faça, 
tanto quanto possível, immediatamente. 

Como, porém, no art. 48 da Constituição se prevê a 
hypothese de serem votados em globo os projectos de Co
dJgos, desde que sejam antes revistos pelo Senado, e por 
uma commissão e.::peclal da futura Camara, p::.rece-nos ra
zoavel combinar esses dois dispositivos, admittidas duas hy
potheses; 

1•, a da Camara acceitar o projecto, tal qual lho haja 
devolvido o Senado depois de revel-o; · 

2", a da Camara, não acceitando a revisão do Senado, 
emendar o projecto. 

Nesse caso terá o projecto de voltar ao Senado, consi
derada, porém, a Camara, para os effeitos da elabol'ação le
gislativa, Camara iniciadot·a, uma vez que a materia do Co
digo é de sua privativa competencia (letra e do art. 30 
combinado com a letra a ào n. XIX do art. 5°). . 

. Seja como for, .o necessario. o indispensavel, é prever 
e regular no Regimento Interno em discussão a vot~ção des
ses Codigos, de modo que · elles se façam, como determina a 
Constituil,:ão, ímmediatamente. 

·Sala. das Sessões, em 4 de Agosto de i934. - Alberto 
Rose Ui. - Ferreira de Sou;a. • 

N. 12 

Accrescente-se no titulo VIII .,.... Disposições transitarias : 

Art. .Por decisão da Camara sobre requerimento da 
Commissão de Orçamento, os prazos estabelecidos na· ·sub
secção U, "Do orçamento", poderão. ser reduzidos á metade, 
ou· menos se assim fol' .necessario, na elaboração dos orca~ 
rnentos da Receita e da Despesa para o exercício de i 935. 

Sala das Sessões, 4 de Agosto de :193~. - Raul Fer
~andes. - Sampaio Co:-rêa. 

N. i3 

Organiz~ o J\egimento Interno da Camara dos Depu~ 
tados : · 

. Emenda n. . 
· Art. 231. Redija-se: 0 processo symbolico praticar-se-á 

com .o ficarem sentados os Deputados que votam a favor da 
materia em deliberação. . 

·Paragrapbo unico. Ao anounciar a votação de qualquer 
materia, o Presidente .coavidará os -Deputados que vot&m a 
favor · a· se conservarem sentados e proclamará o resultado 
manifesto dos vo~os. 

lusti{ica.çã.o 

Trata-se -de · adaptar ô que é commum e curial, não só 
nos parlamentos, como em quaesquer_ assenibléa delibera
tivas. O que apProva, o que coneorda, o que não se oppõ~;_ 
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é natural que permaneça como se acha, numa situação de 
conformidade e commodismo. O que protesta, discorda ou 
se oppõe é que ·deve agir para manifestar a sua attitude, 
A reforma proposta tem o merito de acertar com o dispo
sitivo regimental a praxe, até então errada, da Camara, "e 
tornar logico e facilmente interpretativo o resultado de 
qualque,r manifestação symbolica . 

.Sala das Sessões, 4 de Agosto de 1934 _ - Jfinuano de 
Moura. 

N.14 

Ao capitulo - Das Sessões Preparatorias 
Supprimam-se a ultima parte do art. 9° e o seu para

grapho 1°. 
O ac.tual § 2° passará a constituir o paragrapho unico, 

ao art. 90. 
O art. 9° terá a sua ultima parte redigida do modo se

guinte: 
"Na falta de maioria absoluta, ou de empate de mais de 

dois nomes, procedel'-se-á na fórma estabelecida no para
grapho unieo do art _ 50_ " 

Sala: das Sessões, 4 de Agosto de i 934. - Act~rcio 
Torres. 

N. 15 

Ao capitulo - Da Mesa. 
Ao § 20 do art. i3. 

Accrescente-se - entre as palavras "haverá" e "'dClis" 
a palavra - respectivamente. 

Ao paragrapho unico do art. 14: 
Redija-se a letra a do modo seguinte: 
"no ultimo anno da legislatura, com a i a sessão pre

paratoria 'da seguinte. " 
Sala das Sessões, 4 de Agosto de 1934. - Acurcio 

Torres . 
N. 1-6 

Ao capitulo - Das · Commissúes. 
Suppl'ima-se o paragrapho unico do art. 26. 
Ao art. 25: 

Onde se .lê· --- .treze - leia-se: quatorze. 
Accresceli.te-se a segUinte commissão: Agricultura e 

Pecuaria.. 
Supprima-se - Agricult:.ra - da . 2a. commissão. 
Sala das Sessões, 4 de Agosto de i934. - Actt.rcio 

Torres. 

N. 17 
Ao art. 85: 
Accrescente..;se á letra d: 
'Na f6l'ma do art. 88. 
Sala das · Sessões, 4 de Agosto de i 934. · 

Torres. 
Acurcia 
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N. 18 

Aos capitulas - Da Preferencia e Da. Urqencia: 

"Supprima-se, de todos os dispositivos, a faculdade 
conferida aos membros da Mesa. 

Sala das Sessões, 4 de Agosto de i934 . - Acurcio 
Torres. 

N . i9 

Das questões de ordem : 

Ao § 5° do art. 118: 

Onde se lê - na primeira parte - "um Deputado" -:
leia-se - "o Deputado" . 

Ao § 50 (dado como paragrapho unico), do mesmo ar
tigo: 

Accrescente-se, entre as p2.lavras-"oradores" e "pelo", 
as seguintes: 

- de cada corrente de opinião. 

Sala das Sessões, 4 de Agosto de i 934. - Acurcio 
Torres. 

N. 20 
Da Policia: 

Ao art. i27, § 1o: 

·Onde se lê - ex-Deputados, leia-se - ex-Deputados e 
ex-Senadores. • Sala das Sessões, 4 de Agosto de 19M. - Acurcio 
TO'I'res . 

N. 21 

Dos projectos não sanccionados: 

Ao art. 149: 

1° - Supprima-se o § 1°. 
20 - Accrescente-se ao § 6°; o !õeguinte: 

"Se, entretanto, de.corridos . 30 
C amara do proj ecto vetado, não 
pronunciado a commissão, será o 
cluido na ordem do dia." 

so - O § i o será o seguinte : 

dias do . recebimento pela 
houver sobre · elle se 

mesm(), sem parecer, in-

"A distribuição do projectb á ·Commissão,· será feita 
dentro de oiS horas a contar do recebimentp pela. Camara." 

Sala das -Sessões, 4 . de · Agosto de 19.$4. - Acurcio 
Torres. · · · 
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N. 22 
Das emendas : 
Ao art. 188; 

§ 2.0 Onde se diz: "pele tere o dos Deputados presen~ 
tes", diga-se:. "por dez Deputados". 

Sala das Sessões, i de Agosto de 1934. - Acurcio 
Torres. 

N. 23 

Dos projectos periodicos: 
Ao art. 152: 
O § 8° terá a seguinte redacção : 
"Ainda na hypothcse do § 2°, se as emendas não esti

verem impressas, nenhum Deputado, a não ser o relator e 
o autor da emenda, e, na falta destes, um outro membro 
da commissão respectiva ou um outro subscriptor da 
emenda, poderá discutil-as, ou encam!nhar as suas vota~ 
ções por prazos que, sommados, excedam de meia hora." 

Sala das Sessões, i de Agosto de 1934. - Acurcio 
Torres. 

N. 24 

Ao art. H2 accrescente-se, onde convier: 
"Não poderá ser concedida urgencia para qualquer 

projecto, emquanto estiver em debate ou em votação oulro 
projecto tambem em virtude de urgencia, salvo o disposto 
no art. i13 . " 

Justificação 

Não deve haver urgencia de urgencia, smao para os 
easos referentes á segurança nacional que tudo preterem. 

Sala das Sessões, -3 de Agosto de 1934. . · - Adolpho 
Bergamini . 

N. 25 

Ao arL. 39 intercale-se, depois da palavra "reunir-se
ão", o seguinte: "no edifício da Camara". 

O resto como está. 
1Sala das Sessões, 2 de Agosto de 1934. - Adolpho 

Bergamini. 

N. 26 
Ao art. t5: 
Accrescente-se:.. . salvo a Commissão Executiva. 

/ustificaçáo 

- · Pelo texto, os membros da Mesa não poderiam fazsr 
parte de com missão alguma. Entretanto, pelo art. 25 pa
ragrapho unico, elles constituem a Commis3ãO Executiva. 

Sala das Sessões, 2 de Agosto de 1934.. - Aàolpho 
Bergamini . 
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N. 27 

No art. HS, § 5o, onde se diz: "um peputado", diga
se: "o Deputado" ... 

O resto como está. 
-Sala das Sessões, 3 de Agosto de 1934. - Adolpho 

Bergamini. 
N. 28 

No art. 118 corrija-se o paragrapho unico. Ha cinco 
paragraphos, depois dos quaes surge um paragrapho unico. 

E nesse paragrapho unico, que deverá tomar o n. 6, 
onde se diz: "dois oradores", accrescente-se: "sendo um de 
cada corrente de opinião". 

Sala das Sessões, 3 de Agosto de 1934. - Adolpho 
Bergamini. 

N. 29 

Accrescente.:.se ao art. 104: " 
tes de levantar a sessão" . 

ltlsti{icaçéio 

annunciando-a an-

Os Deputados precisam de saber, antes de levantar-se 
a sessão, quaes os projectos que figurarão na ordeJ;V do dia 
da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 3 de Agosto de :1934. - Adolpho 
Bergamini. 

N. 30 

Ao art. i 07 § i 0, a.ccrescente-se, in fine: ". . • Oll de
correntes de Tesoluções approvadas em razão das propos
tas referidas nos arts. 17 letra a; 73 §§ :1° e 2°; 83, letra c e. 
105 combinado com as lelras c e d do art. 104 da Consti
tuição da Republica. " 

O resto como está. 
-Sala das Sessões, 3 de Agosto de 1934. - Adolpho 

Bergamini. 

N. 31 

Substitua-se o art. 148 pelo seguinte: "Salvo as ex
cepcões dos §§ 2° e 3° do art. 41, da lettra a, do art. 67, dos 
§§ 1° e 2° do art. 73, da lettra c, do art. 83 e do art. 105 
combinado com as lettras c .e d do arl. 104 da Constituição 
da Republica, todos os projectos de lei podem ter origem na 
Carnara por iniciativa de qualquer dos seus membros ou 
Commissões. " 

Justílicacão 

No artigo f48, como está no projecto, só se indicam as 
excepcões constitucionaes do principio da liberdade de ini
ciativa de projec~os de leis pela Camara, as dos §§ 2° e ao do 
:>,..r~. 41 .da C;;trta de :16 de JulhO. 

Não parece, no entanto. que deva ser assim. Ha varias 
outros orgãos ·da soberania nacional aos quaes cabe, com ex
clusividade, a iniciativa de certas leis. Taes attríbuições pri:-
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vativas .. porque dizem respeito á elaboração de leis, não de
vem ser esquecidas pelo Regimento da ca.mara. Recordemos, 
por exemplo: a attribuícão da lettra a da Constituição; 

a do § i 0 do art. 73; 
a do § 2° desse artigo; 
a do lettra c do art. 83; e 
as a.ltribuir,:ões conferidas á Cõrte de Appellação do Dis

trícto Federal e á do Territorio do Acre, pelo art. 105, 
com referencia ãs lettras c e d, do art. 104 . 

.Sala das Sessões, 3 de Agosto de i 934. - Adolpho Bcr
gammi, 

N. 32 

No art. 100, depois de "Governo", - diga-se: 
"do Senado ou de Tribunaes"'. 
O resto c~mo está. 

Justificacâo 

"Governo" tem ~ido empregado com a excepção do Poder 
Executivo. Ha, entretanto, pela Conslituícão, varias Tríbu
naes que podem e devem ct;spor-se da Camara (art. 67, let
tra a; 73, § § 1.0 e 2°; 102 segunda parte, etc. da ConstitUI
ção). 

Sala das Sessões, 3 de Agosto de 1934. - Adolpho Ber
gamini. 

N. 33 

O art. 96 deve observar a recommendac;ão contida no 
art. 27 da Constituição. A prorogação é uma deliberação. 
Diga-se, portanto. depois de "votar-se·-á.": - "por ma:ioria 
de votos, presente, a metade. e mais um". 

Sala das Sessões, 2 de Agosto de 1934. - Adolpho Ber-
oamil~i. . 

N. 34 

Art. 3.0 Suprima-se "candidato" onde houver e substi
tua-se pela. palavra "representante". 

Sala das Sessões, 4. de Agosto de 1934. - lrenêo Jo(fil'y. 

N. 35 
Art. 5°' 
Depois de "secreto" substitua-se o que está por "tres re

})resentantes diplomados para presidente e 1° e 2° vice.:. 
presidentes". · 

Sala das Sessões, 4 de Agosto de i934. - Irenêo Jof{ily. 

Art. :10. 
Redija-se: 

N. 37 

Se até o 'so· dia das sessões preparatorias (o mais como 
está). 

Sala das Sessões, 4 de Agosto de :1934. - Irenêo .Jo(filv~ 
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~- 38 

Ao paragrapho unico do art. 6°, em vez de "a sorte deci
dirá qual deverá ficar no cargo" diga-se: declarar-se-á elei
to o mais velho. 
· Ao paragrapho fO do art. 8° em vez de "a sorte decidirá 

qual deverá ficar no cargo'' diga-se: declarar-se-á eleito o 
mais velho. 

Ao paragrapho 3° ·do art. 8~ - Supprima-se. 

lttStificaçãa 

Nos casos comprehendidos nos paragraphos unico do ar
tigo 6° e 1° do art. go do projecto de resoluccão n. 1 não 
fica estabelecida a exclusão do mais velho dos deputados 
votados, quer para Presidente da Camara, quer para Vice
Presidentes e Secretarias . De accordo com o projecto . em 
apreço, a sorte poderá incidir sobre o mais velho, e, assim 
sendo, não se verifica a exclusão do criterio de idade para a 
composição da Mesa da Camara . Parece, pois, que poderá ser 
estabelecido em definitivo esse criterio, no caso de que se 
trata, sem prP.juizo das boas narmas estabelecidas no que con
cerne ás eleições d'essa natureza. A suppressão do paragra
pho 3° do art. 84 parece-me tambem aconselhavel. ::e o 
paragrapho .zo do alludido art . declara extincta a !unccão 
do membro substituto da Commissão, uma vez cessado o 
impedimento do effectivo; que reassumiu o seu cargo, e in
tegrada, portanto, a Commissão, com todGs os membros ef
fectivos - claro está que a permanencia do substituto não 
se poderia verificar, de vez · que, como já ficou dito, a sua 
funcção extinguiu-se. o paragrapho a· do art. ao affigura
se-me, portanto desnecessario e redundante. 

Sala das Sessões, 3 de Agosto de i 934. -José Chri.stiano. 

~. 39 

- Accrescentem-se, entre as palavras "legal", e upara", as 
seguintes: ·. · 

.. e parecer, me"smo verbal, da Commissão respectiva". 
Sala das Sessões, 4 de Agosto de 1934. - Acurcio Torres. 

Ao art. 129, § 1•. 

Redija-se assim: 

N. 40 

~Serão observados, no caso, os preceitos legaes attinen
tes. ao processo críminal estabelecido para o Districto Fe
deral". 

Sala das Sessõ.es, 4 de Agosto de 1934. - Adolpho Ber
gamini. - Acurcio Tcrres. 

O ~~r. Presidente - Tenho sobre a mesa o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro a retirada da emenda n. i de minha autoria. 
~3:1a das Sessões, 4. de Agosto de 1934. - Adolph~ Ber-

gamtnl. . 
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O Sr. Presidente - Defiro o requerimento do nobre 
Deputado. 

O Sr. Adolpho Bergamini pede e obtem permissão para 
.falar da bancada. 

O Sr. Adolpho Bergamini (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
o projeeto em discussão foi por mim examinado e emendado, 
conforme acaba de lêr o Sr. 1° Secretario. 

Podia, portanto, prescindir de usar da tribuna; careoo, 
porém, de fazer alguns . reparos ao Titulo III, Capitulo I, 
"Da Elaboração Legislativa. Do processo da reforma Consti
tucional". Abstive-me de emendar esse Capitulo, porque sou 
daquelles que entendem dever o prMesso de reforma consti
tucional, de vez que nella collaboram Camara e o Senado, 
ser regulado por leí que obrigue a ambas as Casas do Con
gresso, igualmente. Sustentei esse ponto de vista, quando 
foi da reforma constitucional de 1925-1926. Vencido - e 
cheguei a formular projecto colimando esse fim - vencido. 
os factos vieram demonstrar praticamente, que a razão es
tava eommigo. A Camara adaptara um Regimento Especial. 
estabelecendo normas para serem observadas na discussãQ 
das emendas constitucionaes. A breve trecho, o Senado fazia 
o mesmo, e, em disposicão capital, para não !alarmos das 
outras menos relevantes, verificou-se o oonflicto; dest'arte, 
uma das Casas sentiu-se compellida a reíol'IIlar o seu Regi
mento, elab~ado especialmente para a reforma da Consti
tuição e- para aquella que se estava processnd(). 

Os factos, portanto, Sr. Presidente, vieram robustecer 
a minha convicção de que o processo da reforma da Const)
tuição deve ser regulado t~or uma lei que obrigue, por igual, 
a ambas as Casas do Congresso . 

Fiel a esse ponto de vista, prescindi de offerecer qual
quer emenda ao projecto em debate, na parte concernente ao 
processo de reforma constitucional - Capitulo I, Titulo IIL 
Todavia, peco venia para chamar a attencão dos nobres col
legas elaboradores desse projecto, sobre algumas falhas que, 
aliá!!, se verificaram em todo ellt, de naturezt:~. typograpbica, 
erros de impressão que a redaccão final escoimará. Ha um 
antagonismo - resalvando erro de apreciação de minha parte 
- no art. 1.31. Diz elle: 

"A' Commissão Especial da revisão constitucional 
incumbe, dentro do prazo de dez dias, a contar da 
data em que a receber da Mesa da Camara, apresentar 
parecer sobre a proposta e sobre as emendas, opinan
do sobre as mesmas e não podendo offereoer novas 
emendas. As emendas não serão admittidas quando 
não forem subscriptas por 215 do numero total dos 
Deputados". 

Que emendas são essas? A' Constituição? 
. ~ O SR. .. MoRAES ANDI\ADE - Emendas á proposta da re~ 

VJsuo consh tucionai. V. Ex., prestando attencão ao que diz 
a ~onstituicão, verá o seguinte: proposta a revisão consti

. tu~10nal, esta, primeiro, terá de ser admittida · ou não. De
p~n~ de. admittida é que seguirá os tramites propríos da re

. vtsao, Isto é, dois annos' depois, na legislatura seguinte, se
rão as emendas discutidas e votadas. 
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; . O SR. ADOLPHO BERGAMil't1: - Essa é a phase pri-
meirà~ a que se refere o dispositivo·... . . 

O SR. MoRAES A.NDFIADE- E' a primeira phase da admis
são ou não da reforma e que não comporta emendas. 

O SR. CuNHA MELLO- Não comporta emendas da Com
missão. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI- A resalva que fit, 
portanto, foi muito razoavel. O erro estava na impressão 
que me causara a leitura do artigo, o qual, repito, não estu
·dei. pela razão já exposta. porque. no meu entender, essa 
·matería de'Vía ser regulada por Lei... · . 
·· o sa. MoaAEs ANDRADE- v. Ex. dá licenca para outro 
:.aparte? A proposito da primeira objeccão àpresel,ltada por 
V. Ex., quanto a não haver conveniencia em serem colloca

.. dos no Regimento da Camara artigos que disponham sopre 

. o processo· de reforma constitucional. desejava ponderar a 
v; Ex:. apenas -o seguinte: quando estabelecemos ·esse capi
tulo especial do projecto de reforma constjtucional, visamo>: 

. eXclusivamente o andamento dos projectos · em suas discus-
sões e votações na Camara dos Deputados, andamento este 

· qÚe independe, absolutamente. do das mesmas propostàs, 
·discussões e ovtaéões no Senado Federar. São dois tramites, 
·.doís processos perfeitamente autonomos; de modo. que . o 
adaptado para a Camara de modo. nenhum prejudica; não 
·_melhora nem peora o do Senado, e vice-versa. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Agradeço e esclare
cimento que acaba de dar o nobre coílega. · 

O SR. CUNHA MELLo- Permita V. E.'C. uma pondera
-ção: mesmo fazendo-se por lei especial, seria necessario 
. qu'e constassem do Regimento da Camara as formalidades. 

O SR. MoRAES Ao."iDRADE ·- Ap.:nas o processo·. 

O SR. ADOLPMO BERGAMINI- Sr. Presidente, ess.as 
consideracões foram tambem apresentadas naquella oppor

. tunidade - em 1925. Tudo fazia crêr que não fosse possi-
.vel antagonismo, collisão, conflicto entre os Regimentos da 
· Ca.mara e· do Senado. Sem embargo, yerificou-se, depois, que 
.esses conflictos eram frequentes, de tal arte que mistér se 
·tornou a reforma, -primeiro do Regimento do Senado, se me 
não falha a memoria, e,· depois, tambem, do da C amara. . 

Vou avivar a memoda dos nobres collegas que, natural
mente, por ::tquella época, tarnbem acompanharam o anda
menot dessa magna questão. 

Aos. Senadores ficava, no . Regimento do Senado, uma 
. faculdade muito maior que a do Regimento da Camara rela
tivamente aos Deputados. Emquanto no Senado, o membro 

. daquella Casa do Congresso, podia, offerecer emendas -
ereio que de reda~c;ão, na Camara só um numero avultado 
de Deputados podia retirar uma· virgula que, por engano, 
contivesse determinado texto. 

O SR. MoRAEs ANDRADE - Era umà desegualdade. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI- E sobrevieram outras 

-que não vem a pe1o citar, para não alongar muito o debate. 
Em toda caso, estou cada vez mais sinceramente con

·:vencido de que a materia deve ser regulada por lei. Nãú 
.. so~ um obst~nado - Como ainda me não convenci do erro, 
de1xo aos ma1s doutos resolverem a questãú. 
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Meu· ponto de vista, data venia, fica ahi inscripto nos 

Annaes, para resalva da coerencia de minhas attitudes. 
O SR. MoRAEs ANDRADE - E' uma collaboracão com a 

Com.missão. 
O SR. ADOLPHO ":BERGAMINI - Era, Sr. Presidente, 

. nesta opportunidade, o que eu tinha a dizer, tanto mais 
quanto não ·careço de justificar as emendas por mim apre
·sentadas, pois as mais importantes estão acompanhadas da 
devida justificativa. (Muito bem/ Muito bem!) 

O Sr. Acurcio Torres - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Acurcio Torres. 

O Sr. Acurcio Torres (Pela oTdem) - Sr. Presidente, 
a. minoria da Camara, hontem reunida, resolveu attri
buir ao illustre Deputado Sr. Adolpho Bergamini, e. ao ora
dor, a apresentação das emendas com que collabora.mos na 
organização da lei interna da Oamara. 

Não tendo tido tempo de justificar, por escripto, as 
.emendas que formulamos, quero, presentes. que se acham ·os 
membros da douta Commissão de Regimento, onde a. minori~ 
tambem -se fez representar, dizer das razões que me levaram 
a su~gerir as emendas já offerecidas. 

Assim é que, o artigo 9.0 do Regimento re];lroduz, no to
cante á eleição dos Vice-Presidentes, e dos secretarias e sup
plentes, quer quanto ao empate de votação de doi~ nomes, 
quer quanto á falta de maioria a.bsoluta })ara um delles, a 
mesma disposição do paragrapho unico do. artigo 6°. 

Dest'arte, para evitar tal repetição - repeticão, digo 
bem porque é o mesmo dispositivo - apresentei emenda 
mandando supprimir a ultima p.arte do referido artigo 9° e 
Lado o par.agrapho 1°, determinando que· o paragrapho 2° 
passará a constituir o paragrapho unico do artigo 9° e man
dando que se redigisse de fórma differente a ultima parte do 
mesi;Do artigo 9°, antes supressa. 

Ao artigo 13, paragr.apho 2°, tambem offerecemos <!meu
da, no sentido de que se accrescente entre as palavras "ha
verá" e "dois"· a palavra "'respectivamente", porque, decla
rando o projecto que haverá dois Vice-Presidentes e ãois 

.Supplentes de Secretarias. para suprir a falta do Presidente 
a dos Secretarias, parecia-nos que accrescentada a palavra 
- "respectivamente" - teria melhor sentido esse dispositi
vo, ficaria determinado, de modo claro, que os Vice-Presidenr 
tes seriam, como são, os substitutos do Presidente e que os 
Supplentes seriam, tão só, substitutos dos Secretarias. 

Ainda mais. Sr. Presidente, no artigo 14, paragrapho 
unico, do projecto, a Commissão declara que as funccões dos 
membros da Mes.a da Camara dos Deputados sómente cessa
l'ão - e isso, talyez, por erro de impressão: 

a) nos demais annos da legislatura, com a constí
luição da que deva presidir ás sessões preparatorias; e 

b) nos demais annos da legislatura, com a eleição 
da nova Mesa". 

Tendo, em principio, considerado haver apenas um erro 
de impressão, em nossa emenda c~mservamos o dispositivo. tal 
qual está quanto á Iettr.a b) e modificamos o texto da lettra 
a), determinando que, no ultimo anno de cada legislatura, 
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c mandato dos ·membros da Mesa cessará com a realização da 
primeira sessão preparatoría .•• 

O Sa. MoRAEs .ANDMDE - Da legislatura seguinte. 
O SR. ACURCIO TORRES- .•• da legislatura seguinte 

âquella sessão que o proprio Regimento manda seja presidida 
pelo Presidente do Superior Tribunal Eleitol'al. 

O Sn.. MOI:lAES ANDRADE - O nobre collega tem razãO. 
Esse é o pensamento da Gommissão. 

O SR. ACCURCIO TORRES- A Commissão estabelece, 
no projecto de Regimento. :13 Commissões Permanentes, isto 
é, duas mais do que existiam na "R.epubHca Velha". Nós, da 
minoria, apresentamos emenda, criando mais uma, pelo des
dobramento da segunda Commissão Permanente -:- a de Agri
cultura, Commercio e Industria. Mandamos retirar a. parte 
de "Agricultura" dessa Commissão, ficando apenas "Commer
cio e Industria"', e estabelecemos a de .. Agricultura e Pe
cuaria", constit.uindo nova Commi$ãO, pela especiali:i'.ação 
.:la propria mataria. 

H.a, Sr. Presidente. no Re~imento um caso para o qual 
chamo a attencão de V. Ex. Não encontramos uma fórma 
de o emendar, convencidos, como estamos, de que a Comm:is
são de Regimento o que guiz foi assegurar a representação, 
em todas as Commissões. internas, e:dernas ou mixstas -
mesmo porque, quanto ás Commissões Permanentes, já está. 
isso expresso no Regimento - de tod.a.s as corrente~ de 
opin1ão. 

O Sa. A.oOLPHc. BEllGA.MINI - V. Ex. tem razão; o prin
cipio já. está estabelecido. 

O SR.. ACURCIO TORRES - A Commissão de. Regi
mento fixou esse principio salutar de respeito a todas as 
c-orrentes de opinião da Garoara. H a, porém, um caso que 
fica ao criterio do Presidente da Camara e é o gue assim 
está redigido pela Commissão: 

"Os representantes da Cama.ra nas Commissões 
Mix.tas será() proporeionaes ás correntes de opinião, 
eleitas ou nomeadas pelo Presidente.,. 

Se, nas Commissões eleitas pela proporcionalidade da re
presentacão das correntes de opinião a minoria, ou melhor, 
essas correntes se podem fazer representar através do voto, 
·não encontramos meio pelo qual o Presjdente - sujeito a 
esse dispositivo, a elle não podendo fugír - toda vez que 
tivesse de nomear uma Commissãa Mixta, ficasse official
mente conhecendo as diversas eorrentes de opinião existen-
tes na Camara. · 

O SI\.. CUNHA MELLo - As proprias correntes da mino
ria poderão indicar ao Presidente. os seus representantes 
nessas outras Commissões nomeaveis, da mesma. fórma por
que procederem nas elegive1s. 

.. O SR • .A.CURlCIO TORRES - Os nobres collegas Srs. 
Adolpho Bergamini e Minuano de Moura, e o orador, apre
sentaram emendas ·nesse sentido, f aliando na figur.a do Zeader; 
mas, desde logo, tiveram de repudiar a idéa, porque .a figura 
do leader não é regimental. Embora entidade politic.a, incum
bida da coordenacão das varias correntes, não é, repito, re-
tt'nbecida pelo Regimento. ,_. 
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·O sa·. · CuNHA MELLo --. · Permitta ·V. Ex . uin eutro apar
te, que obedece á mesma orientaoão do primeiro. Aquelle 
-quociente dé Deputados, quê elege as outras Commissões, 
·póde ser signa.tar.io da indicação ao Presidente e, assim, as 
minorias poderão se~epresentar, tambem. O Presidente cer
tamente, respeita-rá essas indicações, incluindo nas .Commis
_sões em exame os nomes indicados. 

O SR. ACURCIO TORRES- É este o pensamento, igual
mente, dos seus nobres collegas Srs. Moraes Andrade e 
Ascanio Tubino? E' este o pensamento da Comnússão? (Ar 
SC1\!imento dos Srs. Moraes Andrade e Ascanio Tu.bino) • 

Então, como se vê, não encontramos mei() de emendar. 
porque se tralava de cous.a de uma facilidade tocante .•• 

O que queríamos e quer, tambem, .a. Commissã.o ..• 
O SR.. ADOLPHO BmGAMlNI - Era uma fórma objectiva. 

Devemos nos felicitar pela discussão, porque ella trouxe um 
alvitre. 

O SR. ACURCIO TORRES - A materia, para mim, é 
·vencida, e o ponto fíc.a esclarecido, desde que SS. · EEx., os 
Srs. Moraes Andrade e Ascanio Tubino, affirmam, em nome 
da Commissão, que segundo o criterio por ella preestabeleci
do, toda vez que o Presidente tiver de nomear Commissão 
Mixt.a, aquellas correntes de opinião, que se fizeram repre
sentar nas Commis&ões permanentes, poderão se dirigir a() 
Presidente,· no sentido de que membros seus tenham tambem 
assento nessa Commi"Ssão. · . 

A outra emenda, Sr. Presidente, tem por objectivo o 
art. 85. Chamaria a attenção ·dos membros da -Commissão 
para o facto de só estar justificando oralmente as minhas 
emendas, por dois motivos: primeiro, po:cque nã• tiv6 tempo 
par a ,justificação escripta; segundo, porque quero debater o 
assumpto, mesmo para esclar eciment <> dos meus collegas-

Dizem os distinctos autores do proj ecto, no ar L. 85 !. 

"'As vagas nas Commissões verificar-se-ão: 
a) com a extincção do mandato legislativo; 
b) com a r enuncia; 
c). com a opção • ., 

Esta lettra "c" - já sabemos - tem de ser c-onjugada: 
com oparagrapbo unico do art. 87, o qual estabelece que,. 
dentro de 48 horas, o Deputado, memDro permanente de uma. 
Commissão, designado para servir interinamente, ou mesm(). 
definitivamente, numa outra, deve optar. 

. A minha emenda é" á lettra "b": "com a perda do Iogar". 
_Mando que se aecrescente "na fórma do art. 88", porque-
quem r enuncia ou quem opta pel'de o logar. Então, digo: 
'"com .a perda .do logar. na fórma do art. 88" . Por que? Reza: 

:o art. 88 : · · 

"Ao Deputado que deixar de' cómparecer· ás
reuniões da Commissão para a qual haja sido eleito,. 
ou designado, durante 30 sessões consecutivas da Ca
mara, sem causa :justificada. e .owortunamente com
municada, o Presidente da Camara, ez-o(ficio, ou .a 
requeriment.o de q_ualquer Deputado, dará substituto· 
definitivo." 

O Sn.. IRENEO ·JoFFlLY - Ainda lla uma bipothese: a doo 
provimento de um recurso. 

C. D.- 26 
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. O .SR • .ACURCIO .TORRES - .N~sse caso, est;1 erlincto 

.o mandato do Deputàdo: 
Se, o intuito da maioria, não fosse o de collaborar, propo· 

<l'iamos se accrescentasse á letra a. do art. 85, onde se fala 
-Q.e .extinccão do mandato legislativo: - " ·· •• por ·qualquer 
-m.otiv.o". 

O Sa, PRADo Kli:LLY - Poderia. modificar-se a redacc;ão: 
-"Com extincção ou perda do mandato legislativo", distin

·<gu1ndo-se, assim, · a perda do mandato da perda do logat' na. 
· Commissã.a. 

O SR~ AOURCIO TORRES - Para bôa norma. de nossos 
· trab!l-ll;10s, parecer-me-ia. que, sendo assim, votada a minha 
emenâ.a, .a l-etra d do art. 85 já está prejudicada, porque ahi 
se tratará mais de uma. questão de redacção: de supprimir 
·uma letra · .do dispositivo e levar parte desse dispositivo a 
primeira de suas letras, quer dizer, suppressão da ~etra d. 

O SR. PRADo Kll:L'LY- Não ha sup-pressão ~n .letra d. Ha 
a.penas accrescimo .na. letra a das palavras: -"a) com extin
·ccão do do mandato; . b) com a perda do logar." · 

·O SR. ACURCIO TORRES- Nos termos do art. 88. 
. O SR. MoRAES ÀNDRADE- Não é necessa-ria a referencia, 
.,porque não ba outra perda do mandato. · 

O Sa. AnoLPRo BERGAMINI- Convém, em todo o caso, 
esclarecer • 

.O SR. . .ACuRCiü T:O'RlRES - ·Passemos a. outro popto. 
· No tocante á urgencia e á preferencia, o Regimento 1iá a~1s 
, membros da Mesa uma autorida!}e que não me parece ~-a
;;~;oavel. Verificará V. El:., Sr. · Presidente, tomando, po~· 
exemplo, o § .5° d~ .art. :H O, que alli se diz: 

. ·"In,de_penderão desse .numero de assignaturas .... ~ - quer 
·dizer, de cinco Deput!tdos, num~ro prefixado no paragrapll" 
:anterior - 4

• ·• : os requerimentos · de prefe-rencia subscriptQ:. 
. pelos Pr.esidentes de Commissões, pelos relatores do projectú, 
ou por qualquer membro da ~esa". 

Sr. Presidente, que se equipare, para effeito de per:!! r 
preferencia, o presidente de uma commissão, que representa 

' .f 1 Deputados, ou da Commiss~o de Reda~ão, que represent.a 
·cinco., vá; mas que se equipare o membro da Mesa da Cama'r& 
'a cinoo Deputados, é absurdo. . · · · : ' 
· Por ·que, Sr. Presidente,- só cinco Deputados, na fórma 
do § -4°,. podetQ. requex:er preferencía ? Só o Presidente, ra

.' present.ando U Deputados, póde pedir preferencia ? Só _r, 
."Relator, .que tem "interesse na discussão e no andamento dcl 
·-prolecto, póde pedir preterencia? . · . 
· Por que · essa · mesma faculdade, que se confe't'e, nu"ll 
caso, só a cinco Deputados, noutro, aos presidentes de com

: missões, .r.epr.esentando H 'Deputados, e, num terceiro, aos 
'1;\elatores, póde sex· outorgada a um s6 Deputado pela simples 
:.razão. de. ser membro da Mesa '? , . 

o·SR. PR;\Do KEI.'LY ..;.;._E' membro da"Commissão de Po-
licia ~gualmeate. . · · 

O SR; ACURCIO "TORRES - .Perdão .I . 
. o s~. PI\ADO KELLY 7 Aqui se diz: presidente da 

., oCoinmissão · ·ou· r-élátot.< · 
., . .. ' . . : . . ~ . 
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O SR.. ACURCIO 'TORRES - Quando affirmo á Casa qu.; 
-.é ·um . absurdo qualquer membro da Mesa pedir preferencia, 
não excluo a figura do Presidente da Camara como Presi
dente da Commissão Executiva. 

V. Ex., Sr. Presidente, amanhã, poderá pedir prefereu
.cia,- ·mas não por ser membro da Mesa, porque outro qualquer 
membr.o da Mesa não poderá. f.azel-o. Mas V. Ex. podet·à 
pedir, na fórma ainda do Regimento, como Presidente úa 
Commissão Executiva, representando. assim, todos os mem
-bL"os rla Mesa. 

0 SR.. MORAES ANDMD:E -V. Ex. dá licença para utn:l 
-:explicação ? 

O SR. ACURCIO TORRES- Pois, não. 
O Sa. MoRAES ANDRADE - E' muito simples a explica

!;ão desta ultima parte do § S0 , que V. Ex. impugna com 
tanto ardor. · Não qoizemos estabelecer pr.eferencia alguma 
para os membros da Mesa. Ponderamos apenas o seguinte: 
é· que qualquer- dos membros da Mesa, pedindo preferencia, 
representa, naturalmente, a opinião, o pensamento do Pre-
·ilidente da Comroissão ..• 

O SR. ACURCIO TORRES - E' ?L .• 

O SR .. MoRAES ANDRADE - • •• que, para pedir essa pre
.terencia, na sua qualidade de Presidente da Camara, preci-

··saria deixar seu logal". · 
·.O SR. ACURCJO TORRES - Então, vamos extender aos 

membros ·das -- outras com missões. 
_ · ·o Sa. MoiW>B ANDRADE - Permiita-me V. Ex.; que1•o 

.ainda explicar: quando demos essa faculdade a qualquM 
.membro -da Mesa, foi no_.presupposto de que o Presidente da 
·Camara, para não deixar seu logar, encarrega qualquer dos 
5eus secretarias de pedi·r a preferencia. 

O .Sa. PilADo ~Y - --- Presume-se que o pedido sejtt 
.f r:-i to de accordo com o Presidente. . . . . . 

O .SR. ACUR.CIO TORRES - A minha questão t! dt3 fór
. Flt~-, tambem. 

-. O Sa. ·Moa.:u:s ANDR..IDE- Do contrario, a Commissão de 
:Executi-va não ·teria esse •dil'eito, que é de todas as commis
sões. Os supploentes não .o poderiam, fazer; não são membros 
da Mesa; os propríos viCe-presidentes não são membros da 
::Mesa, ·quando não estão no exer'cicio -da Presideneia . . . 

O SR. ACUR.CIO TORRES - V. Ex. permitte que eu 
,JJ1·os1ga.? · · 

:0 SR.. MOR.AES ANDRADE
1
- . .Já terminei. (Riso.) 

O SR. ACURCIO TORRES ~ Acceitaria o dispositivo que 
-1.hs::.esse : · · · 

, . "Independerão desse numero de assignaturas os l'cque .. 
rimentos de preferencia subscriptos pelos presidentes tt~ 
-commissões ou pelo secretario da Executiva e. pelos relato-
.tres dos projeetos . " · · 

0 ~R. MOR..U:S AND~W- Póde ser. 
O SR.. ACURCIO 'TORRES ~ V~ Ex. aceita? 
,o _Sa • .Mon.us -ANDMDB ~,Perfeitamente. 
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O SR ~ ACURCIO TORRES .;.,.;, Não quero exeluir a Com
missão Executiva. de· requerer, pelo seu Presidente, a pre
í'erencia, ·e não quero obrigar o· Sr. Pr!ó!sidente a sair da com
modidade de sua cadeira· para pedir a preferencia. 

Assim; teremos tudo respeitado: o Presidente continúa. 
na commodidnde da sua cadeira e o 1° Secretario, que é da 
_Commissão Executiva, requer. 

Agora, deixar que . qualquer i:nembro da Mesa possa re
queret· isoladamentt> e que os Deputados só o possam fa?.el" 
em numero. de cinco - V. Ex. comprehende que é um 
absurdo. . 

Quer dizer: se ·voltassemõs aos tempos da Republica V o
lha, em que bouve época na qual o Sr. Adolpho Bergamini 
era unoria ••. 

O f:t. ADoLPno BERGA~l!IINI - Se era 1 
O SR. ACUROIO TORRES - ••. na Camara tudo seritt 

requerido pela Mesa e nunca pela minoria. 
0 SR. ADOLPRO BERGAMINr - Como, frequentemente, O!f 

supplentes de secretario requeriam. 
O SR. ACURCIO TORRES- Desejaria saber se a Com~ 

missão está de accordo •.• 
O SR: MoRAES ANDRADE. - Em qu~ ? 

O SR. ACURCIO TORRES- •.. em que restriu.iamo!:f 
esse requeriment~, quer quanto á preferencia, quer quanto 
á .urgencia; aos relatores, a cinco DepUtados, aos presidenre& 
de com:.lissões e, no caso da Executiva, ao secretaria. 

O ·sa. MoRAES ANDRADE - A Executiva não tem· secre
tario • 

. O SR. ACURCIO TORRES - Secretarias da Mesa. 
O SR. MoRAEs ANDRADE - São quatro secretar~os~ 

. o·sR. ACURCIO TORRES --E' um dos secretarias. 
O Sa. MoRAEs ANDRADE - São, repito; quatro secreta:... 

-rios. Qualquer delles póde propôr.. Não tenho duvida. 
O SR. ACURCIO TORRES- Perdão I Deve ser o i 0 Se

cretario, porque, no caso da.s commissões, V. Ex •. não de
clara:· presidente ou qualquer membro da eommissão •. 

O Sa. MoRAEs ANDRADE ----:-.. Mas, se o. iQ ·secretario nil.o 
estiver presente? PeiXe V. Ex. como estâ,. que não have-.rá-
duvida alguma. -

.o· SR; ACURCIO TORRES - Sr. Presidente, vamos a. 
outra emenda. Antes do mais, detenhamo-nos no art. U~L 
O paragr:apho, que está sendo.- !lhamado de unico, depois do 
5° e antes do 6°, par~ce-me que deve ser- o 6°1 tendo es.:~ 
artigo d~ paragraphos, ·e não apenas nove. · . 

O Sn. MoRAES ANDRADE - Jsso foi um cochilo. Não e 
paragrapho unico, mas segunda alinea do par.agrapho. E' 
erro de redacção. · 

O SR. F.ÁBro· SooaE' - o· erro é da 'revl.são de Prova!'. 
O SR. A!O'UIB!QIO 'OORRiES - Na propria emenpa, que 

apresentei, está: "'Ao § 6°, que-por engano, a meu ver, esl.á 
declarado .como ·unioor~·· ~ -- ·· 

o Sa. MoRAEs. ANiiR-ADE- --Entendemos· a emenda.. · · 
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O SR. ACURCIO TORRES - No Projecto se diz: · 

.. Quando ror discutida a redacção final só pode
rão tomar parte, neste debate, além, do relator da pro
posição, dois oradores, pelo espaço de dez minuL1.1~ 
cada um." 

Sr. Presidente, não preciso dizer a V. Ex. - quem sorl 
.eu para lembrar a V. Ex. tal coisa? - que não estamo~ 
jazendo Regimento, a não ser nas suas disposições transitn
rias, apenas para esta Camara, isto é, ·para os Srs. Depu-
1ados que aqui estão sob a presidencia de V. Ex., dirigidos 
pela maioria que te:-n como coordenador o Sr. Raul Fer
·nandes. 

Amanhã, quando houver a redaccão final de um projP.cto 
em discussão • . • 

O SR. PRADO KELL Y - Quando se repetir o que se pas~ 
-sou com a Const.iluição. 

O SR. ACURCIO TORRES- .. . algun:~ oradores já es
tarão inscripLos poln maioria. Falarão dois Deputados da 
maioria e a minor!n, que tamhem tem interesses a defende::.
.dentro d~sla Casa, Lüo altos, tão nobres, tão patrioticos 
quanto os d9s S('US collegas da facção contraria, ficará sem · 
poder usar da pnlnvrn.. 

Como o principio estabelecido no Regimento pelos douto.; 
.collegas da Commissilo vi.sa a representação rJas correntes. 
propuz que o dispositivo ficass·e assim redigido: 

"Qunndo fôr discutida a redacção final só poderl'i::l 
tomar parto neste debate, além do relator do projecto, 
dois oradores de cada uma das correntes de opini5.o, 
:oelo espnco de 10 minutos cada um." 

O SR. PRADO Ku:u..y - ·Bastaria um orador. 
O SR. FABio SooR!t - As correntes de opinião podem 

-~cr muitas. · 
O SR. PRADo KELLY- Cada corrente de opinião leria o 

,seu interprete. Bnslnria um para cada. 
O SR. ACURCIO TORRES - Pergunto, Sr. Presidente : 

.que h a, bojo, dentro desta Camara? Apenas duas . correntes 
-de opinião, 11ma representada pela maioria, outra pela mi-
-noria. 

O SR. PRADo KELL Y - Não podem ser essas correntes 
de opinião a que V. Ex . se refere. V. Ex. invoca o pre
.cedente do proprio projecto de Regimento. 

O SR. ACURCIO TORRES - Se forem. assim tantas, 
.poderei invocar o Regimento, como V. Ex., porque o pro
jecto que> ora disculimos não diz o que é corrente de opi
·nião. 

O SP, PRADo KELLY - E' outra deficiencia do pro
jecto. 

O SR. F .ABlo SoDRÉ - O projecto não podia cogitar 
.disso. 

O SR. ACURCIO TORRES - Não podia cogitar? Não 
cogitou porque os membros da Comroissão, sendo liberaes e 
.querendo que aqui todos collaborem, determinaram que · ta:-
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das as correntes de opinião, em um sentido ou em outro,. 
com uma ou outra interpretação, disr-utam os assumptos. 

O SR. PRADO KEu,y - Aliás;. essa idéa er.a originaria
mente do Deputado Clemente Mariani. em emenda ·que of
ferer-eu ao primeiro projectQ, que se f~ aquL 

O SR. ACURCIO TORRES - Na Republíca Nova esta
mos só corn a Camara no Poder Legislativo. Precisamo>r
olhar um pouco para os homens que serviram á RepubUca~ 
Velha, dando-lhes tambem logar na tribuna. Isso, qnanto
ao § 1° do al"t. i27. 

A Commíssão· dá· tribunas ao Corpo Dipiomatico, ás 
Senhoras, aos ex-Det~utados, mas . se esqueceu dos ex-Se
nadores. Entendo que se deva reservar um logarzinl:w para 
os ex-Senadores, de modo a que possam tambem assistir ás 
nossas sessões. Assim, onde se diz: "ex-Deputados", pro
ponho se :diga: "ex-Deputados e ex-Senadores"_ 

O SR. F.-\Bto SonaÉ - Permitta um aparte. O nobre 
orador refere-se a todo o momento á. Commissão. Ella, en
tretanto, no seu paercer, declara que não fez senão obra 
de adaptacão. 

O SR. ACURCIO TORRES - Si V. Ex. estivesse aqui 
desde o inicio das minhas considerações, veria que as mi
nhas palavras, bem como as do Sr. Adolpho Bergamini, são 
de louvor á Com missão, porque achamos bom o· seu tra-
balho; apenas queremos collaborar com ella. • 

O SR. CUNHA MELLo - Permitta o nobre collega uma 
interrupção. Conhecendo as objeccões feitas por V. Ex. ao
facto de se permittirem apenas dois oradores, creio que po
deriamos concordai', em que o artigo ficasse redigido desta
forma: dois oradelfes favoravefs e dois contrarias. 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI'- É uma bôa idéa., 

O SR. AGURDIO TORRES - Sr. Presidente, chamaria: 
a atteneão dos nobres conegas ·da Cornmissão para outro
ponto. 

O Regimento estabelece um prazo dentro do qual o 
plenario deverá eonbeeer, para. discutir e votar, dos· pro
jectos vetados. Determina dois tempos: um no paragrapho 
1° do art. 149; outro no paragrapllo 6°,_ 

Ora se diz que, decorridos 30 dias do recebimento, pela. 
Camara, o projeoto pode ir á ordem do dia, independente-. 
mente de parecer; ora que, depois de 10 dias, e não ha.· 
vendo parecer, poderá entrar na ordem do dia. 

O SR. MoRAES ANDRADE - 'V. Ex. ahi ·se engana•. O 
§ f 0 do art. i49 diz que, decorridos 30 dias do recebimento~ 
pela Camara, do projeeto vetado, será o mesmo com pare
cer, ou sem erre, inefuído na ilrdem do dia. É, portanto, 
imperativo. O §' 6° determina que, si as commissões não se 
m·anifestarem dentro de áez dias, o Presidente, e:r:-o(fício.,. 
ou por deliberação da Camara, a requerimento de qual
quer Deputado, poderá incluil-o na ordem do dia, índe• 
IJendcnte de parecer. 

O SR. ACURCIO TORRES;_- É a· mesma coisa·. 
O SR. MoRAES ANDRADE - Perdão, não é a mesma coisa-. 

O § 6° é permissivo, emquanto que o § 1;0 é imperativo. 
O SR. ACTIRCIO TORRES - 'V. Ex. vae ver que a 

minha emenda e.s>M ·perfeita. Mas antes dessa emenda, que-
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~ ·apenas a transposição do § i 0 · para o § 6°, mandandO: 
supprimir 0 primeiro, ha necessidade de redigirmos um: 
outro paragrapho primeiro. Não é razoavel que todos os 
prazos comecem a correr do recebimento do projecto veta
do sem qpe. tambem se estabeleca o prazo que terá & Mesa 
da' Camara· para· enviar o projectó á Commissão. 

O art. 149 diz: 

. "Os projectos vetados pelo Presidente 'da Repu-. 
blica serão distribui dos ãs commissões competentes,. 

· segúndo os_ fundamentos do véto e _constituirão nellas. 
materia preferencial". 

Digo' eu:" § "1° .-"Es·sa distribuição será feita no pra
zo ·de 48. hóras, a contar da data .q~ recebimento.~ 

O SR. F ABro SonaÉ - Creio que V. Ex. é menos liberal 
nessa em~nda,. porquanto a distribuicão, desde que se não 
fixe o prazo,. tem de seY feita immediatamente. 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI - Mas se não fôr, qual a 
sanccão? 

O SR. MoRAES ANDRADE - Qualquer deputado pode re
c-lamar. 

O 'SR.. ACURCIO TORRES -. Façamos, quanto possi.,; 
'vel, um regimento explicito. 

O § 60 diz o seguinte : 

!'Se as CommissÕes não se manifestarem dentro~ 
de to dias sobre o proj ecto não sancionado, o Pre-· 
sidente, ex -o{ficio, ou por delibei·ação da Camara, a 
requerimento de _qualquer Deputado, poderá in
cluil-o. independente de parecer, na ordem do dia" •. 

· \.Aêcrescento eu ao § 6°, a materia ·qu~ mandei supri
mir do§ 10: 

"Se, entretanto, decorridos 30 dias do recebi
mento pela Camara do projecto vetado não se pro
nunciar sobre elle a Commissão respectiva, serâ o 
mesmo, sem parecer, incluído na ordem do . dia". 

O SR. MoRAES ANDRADE - De duas uma: ou essas duas 
disposições são demasiadas, como V. Ex. mesmo acaba de 
dizer, e nesse caso a transposicão do §' f 0 para o § 6° man
tem a mesma demasia; ou não são demasiadas, e não h a ra-: 
zão ·para o que V. Ex. quer. 

O SR. ACURCIO TORRES - O meu desejo é subor
dinal.:.as uma a outra. Quero, apenas, a subordinacão da. 
rnateria. 

0 SR. MORAES ANDRADE - Volto a dizer: não ha razão' 
para a ponderação de V. Ex. · 

O SR: ACURCIO TORRES· :_ Perd~e-me V. Ex., ha 
razão. 

Quero duas. causas distinctas: uma - que o projecto 
enviado á Cómmissão, não tendo parecer dentro de 10 di~ 
possa, por deliberação da Camara, vir· á ordem do dia; ou-
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. . 
tra, que, decorridos os. 30 di à!, sem . que, d'urante os 20 que. 
mediarão do ter.mino .dos · :to. para o inicio dos 30, nenhum 
Deputado o pedindo, fique o Presidente na obrigação de 
incluil-o em ordem do dia. . . · 

0 SR. MOl\AES ANDMDE- ~ o que já consta. 
O SR. AooLPI!o BErtoAMINZ - A redaccão da emenda é 

mais conveniente. 
O SR. ACURCIO TORRES- Repito, o meu intuito é a 

subordinação da materia do § fO á. do § 6°, com a inclusão 
rlesse outro § 1°, determinando prazo de 48 horas para que 
a Mesa o envie ã Coroxnissão. Mas, se VV. EEx. entendem 
que o espírito que dictou a organizaQão do Regimento é de 
que a remessa seja iznmediata, se VV. EE:x:. querem um Re
gimento explicito, julguem a minha emenda prejudicada 
no parecer, mas incluam ... 

O SR. Moli.AES .ANDa.ADE - Respondo a V. Ex. Acho 
que a inclusão dos dois paragraphos, a que V. Ex. se re-fe
re, o 1° e ·O 6°, não é demasiada, porquanto esses para
grapho não se rep~Uem e nem se excluem de modo algum. 
Entendo que, dc.s ponderações de V. Ex. uma cousa resul
ta: é que houve, na. realidade, má oollocacão desses dois pa
ragraphos que deviam estar reunidos, um como · § 5o, outro 
como § 6°. Quanto á ponderação de V. Ex. determinando 
que a Mesa, em q8 horas, envie o Projecto vetado ás Com
missões respectivas, absolutame~te não a possa aoeeitar. por 
isso que a Mesa ou o mandará immediatamente ou fará em 
24 horas, tempo em que qualquer Deputado pode requerer. 
Então, se o Presidente não o fizer, a Camara, por delibe
ração :expressa, obrigará o Presidente a . f~el-o. Aliás, se 
V. Ex. permittir, direi ainda.: não é o Presidente que re~ 
mette o projecto ás Oommissões, mas o to. Secretario. 

O SR. ACURCIO TORRES - Seja. quem fOr, e se 
não remetter ? 
. 0 SR. MORAES ANDMDE- Se não O fizer, a Camata pro-
videnciará não . em 48, mas em 24 horas. 

O SR. ACURCIO TORRES- Na minha emenda não ha 
referenc1a aos membros dp Mesa que devam fazel-o. 

O Sa. MoRAES ANDa.ADE - Qualquer pó de requerer. 

O SR. ACURCIO TORRES - Mas, o que digo é o se
guinte: dei o prazo de 48 horas porque o projecto será no
vamente protocollado. 

·Como VV. EEx:. sabem, essas cousas passam aqui 
muita vez sem conhecimento exacto dos Deputados, não 
porque a :Mesa queit"a fugir á sua funccão. ·E' funcção. E' 
questão mais de Secretario - receber o projecto e envial-o. 
E como a Ootnmissão dispõe de iO dias para dar parecer, 
queria· determinar o dia em q:ue come~a!'ia a co~r a res
ponsabilidade da Commissão para dar o parecer. E vou dar 
um exemplo, a que duvido o. nobre Deputado responda. 

O SR. MOli.AES ANDP.ADE - Vamos vêr. 

O SR. ACURCIO TORRES - Não se estabelece, no Re
gimento o prazo dentro do qual o proj ecto deverá ser en
viado á Com missão. O Presidente reeebe um projecto ve
tado; no vigesimo nono dia é crue o Presidente se lembra 
de .mandal-o ã Comrnissão. 
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O SR. ·MoaAXs Al'ID!W>S - Se os Deputados todos esti
·veretn dormindo. E V. Ex. sabe que .. Dormientibüs non 
:succurrit jus". . · 

. O ·SR.· A{}URCIO TORRES - Os Deputados dormem,· a 
·minoria não está alerta; a maioria, apoiando o Presidente 
·da Republica, que -vetou o Projecto, não quer que elle seja 
discutido e não o manda á commissão. No vigesimo nono 
·dia o projecto -vae. Pergunto, se o Deputado póde pedir que 
.o projecto seja inclui do na ordem do dia, em dois c~sos: 
·se decol'ridos trinta dias do recebimento, ou se decorridos 
·dez dias. 

O Sa. MoRAES .AND.RADE - O Deputado l'equer que o 
·primeiro Secretario envie o p:rojecto á Commissão . 

O SR. ACURCIO TORRES - Não me faoo entender, 
então. Tomemos por base 80. dias . O Presidente da Camara 
·recebe, exemplifiquemos com- datas, em 1 de Agosto, um 
projecto. Mande.-o á Commíssão no dia 29 de Agosto . A 
·Co:rnmissão tem dez dias para dar parecer. Mas, qualquer 
Deputado, o mesmo que poderia solicitar a inclusão na or~ 
·dem do dia, com a deliberação da Camara, no fim dos dez 
·dias, quando a Commissão não se pronunciasse, tambem o 
póde f~r no trigesimo primeiro dia. 

O SR. MoRAES ANDRADE - Póde. 
O SR. ACURCIO TORRES - E não ba colisão? 
O SR. MoRAES ANDRADE - Nenhuma. 
O SR.. ADoLPHo BERGAMINI - Ha; é evidente. 
0 Sa. MORAES ANDMDE - 0 Deputado tanto tem o di

·reito de requerer a remessa do projecto, a inclusão della 
·em Ordem do dia, no trigesimo dia, oomo pode deixar passar 
·OS dez dias. Fica ad [ibitum do Deputado . 

. O SR . .Al>oLPHo BBI\oAMINI - o p1enal"1o não sabe da 
·data em que o projecto !oi remettido pela Mesa. á Com
missão. 

0 SR.. :MORAES ANDRADE - Sabe. 
O Sa. Aoor.PRo BERGAMINI - Sabe da data em que 

•chega aqui, porque é lido no expediente; mas, ignora a da.ta 
da remessa. 

O Sn. MoRAEs ANDRADE - Sabe, porque deve constar do 
Diario do Congresso • 

. O SR. ACURCIO TORRES - Posso f~rmular um re-
queri!Xlento no trigesimo primeiro · dia, para que um pro

.jecto vetado entre na. Ordem do dia.. Mas, nesses trinta e um 
dias ba apenas deC<!rrido o prazo de 48 horas, dos dez dias 
que a propria Commissão tem para opinar. Quer dizer : o 
espirito do- Regimento - e não podia ser outro o dos mem
bros da Commissão - é o seguinte: o projecto vetado re
ceberá parecer dentro de iO dias. Agora, se dahi ainda. a 
vinte dias elle não tiver parecer, qualquel." Deputado pode 

·pedir a sua inclusão na Ordem do dia. 
0 SR. ADOLPRO BERGAMINI - Automat..ietUDente. 

-. · () SR. ACUR.CI() TORIRES ~ Mas, como pedir no fim 
·esgotado um prazo, se arnda estâ correndo outro~ Como 
-evitar? 

· O Ss. MOMES ANDn..w:e- É um-a tempestade num copo 
·d'agua.. 
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O SR. ·.ACURCIO 'TORRES - Conio? Não é, absóluta

meo.te. 
o SR. FABIO SODRÉ- Ha a considerar o·seguinte: se o· 

Regimento prevê um prazo de· iO diaS para que a Comznis~ 
são dê parecer e se esse prazo começa a correr . da data. em. 
que o projeeto é recebido ·pela Mesa, evidentemente cabe a. 
esta o dever de não sacrificar esse pl'ato. Ella tem. 
ct·e distribuir immedia.tamente. Não o póde dei.x.at' de fazer. 

O SR. ACURCIO 'l'ORRES - O cr:r(), meus nobres co l
legas, advém do seguinte: de duas datas não precisadas; . do-
inicio de dois prazos que não fixamos. · · 

· ~ Ô S.R. M()AAES ANDlW>E·...,.... Como não? 
. . . O SR. ACURCIO TORRES - Si, num caso, dentro de
trinta dias do recebimentó pela Mesa, pode-se pedir que 9-
projeoto v~nha á. Ordem do Dia, num outro pode-3e solici
tar que ene venha depois de 10 dias sem parecer. Qua.l r). 
remedio? 1:: estabelecer o prazo dentro do· qual chegue á. 
:Mesa para correr o prazo de ·30 djas. ' 

o SR. MOR~ ANDRADE -:- v. E1:. se engana, se me d&. 
Jicenca. O prazo de 10 dias tem ·inicio da data da remessa. 
do projecto á Comm~ss~o. 

O SR. ACURCIO ';rORRES- Quando se faz essa re-
" 9 .. me~sa . . . . . .. - . . 

Já declarei a· V • E:oc. que, si houve!' uma in&Qver t.encia 
dos Deputados, pó<;ie findar o pt"azo dos 3Q dias.- sem que o 
pl'ojecto seja remet,tido a (!ommissão alguma. · 

O .SR: Mo!W>S ANDRADE --:-- Mas, o Regimento· não. póde 
remediar. tal inadvertencia. 

O SR. ACURCIO TORRll:S _;_ Pôde, meu collega. 
o SR. MoRAES ANDRADE - Não póde; vou mostrai-o • 
. o SR~· ActrRCio' TORREs·.....: Póde, <ientro de· 48 boras,. 

·contadas • do reeebi:m~nto do · pro.lecto pelá Mesa; ·· ou então:,. 
como disse o nobre Deputado, Sr. Fabio Sodré, a Me'sa, re
cebendo o projecto, en\rial-o-á. immediatamente- á Com-
missão. · 

Então, sim, ·teremos os dois prazos· comecando a correr 
na mesma data. 
:. · O. Sa. MoM.ES ANDRADE -:- Não digo "immediatamente"~ 

porque não ha essa necessidade. Si os Deputados dormirem, 
tantq do~mirão com o prazo de 48 horàs, corno sem elle • 
. : - · Q. SR. · Ao~wa:o BERQAMlNI _:_ A Constitui~ó de i891 
.dizia "logo que" e esse "logo que" todos nós sabemos muito
b.em ;como foi respeitado • . No emt.anto, não era do Regi
.m~nto, mas da . Constituição. 

O ·sR. ACURCIO TORRES- Ha. outro caso; o § go do-
art .· t52 . · 
~- . o art.· 152 .vem falando na discussão e votação daS. 
emendas impressas e não impressas e estabelece o § 8", oú 
melhor, a conjug-ação .do § SO com o 7°, que quando as emen
das já estão impressas, terão maior discussão do que quando 
não impressas, isto é, quando do conhecimento da Camara,. 
!1 discussão ... se~ã mais ampla do que .quando . por · ella igno-
radas . · · · · · · · · 
. O SR .. MoR.U:s ANO!\ADE -:- É só q;uanto aos projectolt- _ 
periodiéos. · · · · · · 
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O SR. ACURCIO TORRES- Não é o caso . . Vemos na 
§ 8° que, se as emendas não· estiverem impressas, nenhu!Dt 
Deputado, a não ser o relator, 'POderá discutil-as, ou enca
minhar as suas votações por prazos que, sommados, excedam 
de meia hora. 

· Entendo, como V. Ex . disse, que este dispositivo é para 
os projectos de urgencia . 
. · 0 SR. MORAES ANDRADE - Não digo iSSO. Aqui está. 
escripto: projectos periodicos. 

. O SR. ACUR:CIO TORR.ES - Veja. V. Ex. a minha. 
.emenda: 

"Ainda na bypothese do § 2°- vamos agora se
guir o preceito do § 8° -si as emendas não estive- 
rem impressas, nenhu m Deputado, a não ser o rela- . 
tor ou o aút.or da emenda, ou um outro membro da 
Commissão, ou o subscriptor ·dessa emenda, poderá 
discutil-a . ,. · 

O SR. MoRAES ANDRADE - É aeceítavel a sua emenda. 
O SR. ACURCIO TORRES. - Vou dar um exemplo~-

Supponbamos que eu assigne uma emenda do nosso collega. 
Euvaldo·,Lodi. S. Ex., na hora da discussão, acha-se au
sente do recinto. Não poderá, pois, discutil-a. No emtanto, 
eu subscrevi a emenda. Depois de :falar o relator na sessão, 
ficaremos impedidos· de discutir a materia? 

Não; na falta do autol.' da emenda, discutirá o assum
pto um outro que também -tenha assignado. 

Eu tambem asseguro esse mesmo direito ao relato~:". Se 
a emenda é apresentada e o relator não estã, a outro mem
bro da Cornmissão é conferido o direito de relata.l-a. 

Chamo ainda a attencão da nobre Commissão - onder 
com o aprece que todos me merecem, peco licença para citar
quatro batalhadores em prol do Regimento, Srs. Fabio so .. 
dré, Moraes Andraqe, :Henrique Dodsworth e Cunha Mello. 
sempre rebeldes_ Já não digo o Sr . Ascanio Tubino, que· 
tem estado aqui ·pro-Regimento, mas que agora •ejo ter en
trado na boa corrente, na' corrente liberal, . .• 

O SR. AscANlo TuDINo - Sempre fui liberal. 
O SR. ACURCIO TORRES - .•• acceitando a repre.o. 

·sentação de todas as correntes de opinião - chamo ainda a 
attenoão da. nobre Commissão para esta emenda, que, estou 
certo, vai ser adaptada pelos meus nobres eollegas. 

Sr. Presidente, a maioria não póde, ou melhor, BãO' 
quer, não deve querer prescindir da collaboração da mino
ria. Todos sabemos, porque conhecemos alguma coisa da 
vida parlamentar, que as emendas -são de l)referencia apre--
sentadas na terceira discussão. E o turno em que os pro-

-jectos já estão debatidos, em que a nossa. attencão mais se 
aguca no assumpto. Ora, aqui se diz que um Deputado, para 
.apresentar uma emenda em segunda discussão deve apre
sentai-a com apoiamento de cinco Deputados. 

O SR. AnoLPHO BERGA:r.~INI- É o art. i88, § 2°. 
O SR. ACUIRCIO TORR!ES - Quando chega ao § 3o.,. 

declara que a emenda para ser apresentada em terceira. 
discussão precisa de apoiamento- não mais de cinco Depu
tados - mas de um terco dos Deputados presentes. 

O SR. MoRAES ANDRADE - . Salvo se fõr assignada J)or. 
dez. Deputados . 
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o SR, . ACURCIO TORRES - Então, meu eollega, eu 
.~quiparo a assignatura ao apoiamento e declaro: "Onde se 
·diz - por um terço dos Deputados presentes, diga-se -
,(lez Depu lados." 

O SR. MoRAES ANoRADE- Perdão, não é a mesma coisa. 
o SR. FABIO SoDR'É - O que ha, no Regimento, é a in

·tenção de diffieultar as emendas em terceira discussão, I>Ol'
qne são apresentadas já no final da approv.::.cão do projeoto. 

O SR. ACURCIO TORRES - Ra ainda uma falha no 
·.Regimento, pois não se define o que seja apoiamento. 

O SR. MoRAES ANDRADE - Apoiamento significa accei
i.acão do projecto. 

:0 SR, ACD:RCIO TORRES - Mas, o Regimento não o diz. 
O Sa. MoRAEs ANDRADE - Diz, sim. V. Ex. não leu 

·com bastante attencão. 
O Sa. ADoLPHO BERGAMIN! - O Regimento antigo de

·fínia. 
O SR. ACURCIO TORRES - Que mal haveria em equi

:parar assignatura a apoiamento? 
O Sa. MoRAES ANDRADE - E' para difficultar. 
O SR. ACURCIO TOR!RES - Mas, não devemos diffi

·.cultar" 
O Sa. MoRAEs ANDR..WE - Perdão. Devemos, porq.ue é 

:na segunda discussão ,que se apresentam emendas. 
O ·sR. A:OTJIHTW TORRES - Mas, é na terceira que 

.ellas se avolumam. 
O Sa.. MoRAEs ANDRADE - Não deve, -porém, ser assim. 
0 SR, ADOLPHO BERGA .. 'IIIIN! - V. Ex. 'dá licença para 

um aparte? Em 3a. discussão a maioria apresentava emen
;das, e em unoria, como poderia offerecer sub-emendas afim 
.de corrigir o que a maioria houvesse, no derradeiro turno, 
-submettido á consideração do plenarío? 

O SR. MoRAEs ANofW>E - Mas V. Ex. sózinho, unoria, 
não poderh. apresentar emendas. 

O Sa. ADoLPHo BERGAMINt - Pelo Regimento passado, 
podia •. 

O Sa.. !B."EN~o JoFFILY - Afinal que é apoiamento por 
:um terco? 

O SR. MoRAEs ANDRADE - Apoiamento é admissão de 
•emenda apresentada a um projecto e o plenario a acceítará 
·OU não. 

O SR. ACURCIO TORRES - Eram estas, Sr, Presi
dente, as considerações que me permitti fazer sobre as 
•emendas que offereci, em nome da minoria. O Sr. Deputado 
.Adolpho Bergamini justificou as outras, tambem apresen
tadas, por escripto, em nome da mesma minoria. 

O SR. MoR.All'.S ANDRADE - E nós agradecemos a excel
"lente collaboracão dos nossos collegas. 

O SR. ACURCIO TORRES - Não ha mais emenda al
:guma, Sr. Presidente. Haveria, apenas, uma de redaccão. 

O ·SR. F ABro SoDRÉ - De redacção, haverá. grande nu
mero, illustre collega. 
. O SR .. ACURCIO TORRES - Chaoa-se § 20 ao para
grnpho umco do art. 133. Sabemos, Sr. Presjdente, que 
.os erros constantes do :projecto correm todos - note bem 
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V. Ex. o juizo que formamos da Commissão -'- por conta
da impressão. 

O SR. FABio Soni\É -E' bondade de V. Ex. Havará. 
erros nossos. 

O .SR. ACURCO TORRES - Ainda ha, Sr. Presidente, 
uma emenda apresentada pelo nobre collega, Sr. Minuano de· 
Moura, no sentido de votr.rmos, em plenario, com exacti
dão quanto aos nossos gestos e nossas attitudes. Desejamos· 
que o publico não nos veja sentados quando o Presidente· 
pede que nos levantemos para approvar a medida submetti
da a votos e, apezar de sentados, o publico ainda ouçar· 
atravez do radio, muitas vezes, -e do alto falante, sempre, o 
annuncio de que está approvada a medida. Nas sessões com
muns, o facto passaria despercebido; mas, numa sessão so
lenne, com as tribunas repletas de Senhoras, Senadores, ex
Senadores, ex-Deputados, Corpo Diplomatico - toda a gente,_ 
emfim, ennumerada num dos dispositivos do Regimento como 
tendo direito á tribuna - é de facto constrangedor vêr-se o 
Presidente declarar gravemente: "Os Senhores que appro
vam queiram levantar-se", e ninguem se ievantar, affirman-
do o Presidente estar approvada a medida. 

O Sa. FABio SooRÉ- Levanta-se o l~acler da maioria .•• 
O SR. ACURCIO TORRES - Se se levanta apenas o

leader da maioria, dá-se a impressão, a esse mesmo publico,. 
de que um homem só, erguendo-se, dentre 254 a deliberar, 
liquida todas as questões. 

Sr. Presidente, o Deputado Minuano de Moura, querendo . 
regularizar essa situação, offerece emenda, que deve ser 
acceita, determinando que o Presidente use formula diffe
l"ente, ao declarar approvada qualquer proposição. 

Diria o Presidente: "Os Benrores Deputados que a:ppro- -
vam a medida queiram conservar-se sentados." Porque -
ainda é um argumento do Sr. Deputado Minuano de Moura 
- o votar contra é a repulsa, a desapprovacão, a condemna~ 
cão e, portanto, é curial e logico que quem condemna, des·· 
apprCJv&, repelle, reagt~, se levante, ficando sentados aquelles 
que se. conformam com a medida suhmettida ao voto do ple
nario. 

Nada mais precisamos dizer, Sr. Presidente, porque· 
estavamos. convencidos de que, mesmo sem esses esclareci
mentos, a Commissão faria obra bOa. 

IJepols de nossa collaboração, que a gentileza dos mem
bros da Commissão entendeu de agradecer .•. 

O Sa. MoRAÉs ANDRADE - Os collegas foram justos e 
·dignos. 

O SR. ACURCIO TORRES - . . . estamos certos de que
.os membros da Commissão tudo farão por que se elabore um 
Regimento á altura das tradições liberaes de nossa Casa. 

Terminando, apenas faço um appello ·aos nobres collega$ 
da Commissão rio sentido de que, se verificarem fóra. mesmo . 
das palavras que proferi, em justificativa das emendas que 
<.tfferecemos, que h-a outros argumentos aproveitaveis, am- . 
·parando emendas que não apresentei, mas alvitrando me
didas bõas para o Regimento, sirvam-se de nosso traballío
como de uma collaboracão muito sincera. ao projecto <iue . 
formularam. . · 
- E no parecer que lavrarem, refugando umas coisas, re-. 
jeitando outras, acceitando alVitres não consubstanciados em 
emendas, tragam um projecto a que PQssamos aqui, com a. 
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-!'apidez qeu devemos ter em. nossos trabalhos, dar o nosso 
-~oto. 

Approvando um Regimento assim feito, Sr. Presidente, 
.teremos praticado actos de comezinho reconhecimento ao;; 
:illustres membros da Commissão, que tantos esforços têm 
dispendido no sentido de dotar a Camara dos Deputados de 

·:uma lei interna a mais perfeita possível. (Muito bem! Muito. 
. bem! O orador é cumprimentado.) 

Durante o discurso do Sr. Acurcio Torres o 
Sr. Antonio Carios, Presidente, deixa a cadeira 

da presidencia, .que é occupada pelo Sr. Clementinu 
Lisboa, SO Secretario. 

O .Sr. lreuio JoHily -Peço a palavra, Sr. Presidente .. 

O Sr. Presitlell'te- Tem a palavra o Sr. Deputado Irenêo 
.'Jciffily . . 

. O Sr. Irenêo Joffily requer. e obtem permissão para tala!' 
<la bancada. 

O Sr. lrenêo J~ffily - Sr. Presidente, considero esto 
.Projec~o como o de um Regimento Provisorio, porque en
tendo que, depois de organizados a nova Camar:1 e o novo 
Senado, tratarão elles dt melhoz re8-'ulamentar a marwi!·:.~ de 
dirigir os seus trabalhos. . 

Ao art. 30 apresentei emenda. que julgo !'7!" mais pr1-
;priamente de redacção. O Projecto fala em "candidatos di
plomados''. Aqui não entra nenhum "ranrUrtat o'·, m11"< ; :m ;:, 
representante do Povo, já reconhecido pelo poder competente . 

. Penso que devemos substituir esta expressão "candidato" p ~· 
"representante" ou qualquer outro termo 2qn ivalente. :)·.~;. 
tr'ora. com o regimE' eleitoral. passado, o candidato vinha. a 
esta Casa <:om o diploma. Ajnda era considerado. eandidat{), 
norqtte o diploma podia ser !'aSgado. ·como tanta3 vpzes at"on

;tenc~eu. Actuahnente não, pois :mesmo que sobre o diploma 
penda recurso, não serâ elle suspensivo e, não o sendo, o 
,lJOrtador dó diploma terá de tomar assento ne~ta Casa •. 

· O Sa. MoRAis A.>fDRADE - Podemos substituir a pala\'ra. 
·"'candidato" por "'possuidor de diploma". · · 

O SR. IREN~O JOFFILY- Outra emenda que tenho a 
offerecer diz respeito ao sorteio, no caso de empate. Aeh~ 

..que deviamos optar pela edade, como geralmente acontece, e 
não pelo sorteio : maior edade, quando se trate de. Presi
dente e de Vice-Presidente; edade menor, em se tratando de 
:8ecretarios, I>orque, em r~ os Becretarios são sempre mais 
moço~; para os cargos de Secretarias nem sempre são elei,.. 
los os mais velhos. · 

.. . . Outra emenda diz respeito á eleição do Presidente . 
' Quanto ao art. ~0• apresentei emenda no sentido de qui, 
-~m vez de um candidato diplomado, seja dito .. tres candidatos 
,diplomados., para Presidente e f 0 e 2" Vice-Presidente;;; e 
.Para essa emenda. que tem muita im.portancia, chamo a 
attenção ·da . íUustre e nobre Commissão. · 
· . · Feita a · elêicão, cessa a funcção do Presidente do ::·1.,. 
perior Tribunat ·EleitoraL Pergunto: 'se fOr eleito um Depu~ 
ilfdo diplomado que não esteja presente, quem presidirá a 

:Sessão? .· · 
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O art. 10 prevê a bypothese de não eleição, que, entr~ 
tanto, não se applica ao caso·. 

Meu ponto de vista -é que, logo com a eleição do Presi
dente, deve ser feita a dos 10 e 2° Vice-Presidentes, para 
.a~tender á hyt>Q~hese do Presidente não estar presente. Evi
taríamos, assim, um impasse inevitavel e insuperavel, pois 

. o Regimento não lhe dá remedio. 
o SR. AcURCIO TORRi!JS- v. Ex. ha de convir que, não 

.constando a edade .nos diplomas dos candidatos, a escolha 
x:ecairá no que for mais velho dentre os presentes . 

. · O SR . . IREN~O JOFFILY - Ninguem quer ser ou pa
recer mais velho .•• 

O SR. Acuacro TORRES - Talvez haja engano. Se e.sti
vessemos neste momento sob a Presidenaia do Presidente do 
Superior Tribunal Eleitoral; · V: Ex. seria. convidado desde 
Jogo; ou o Sr. João (;tuimarães... (Riso.) 

O SR. IRENEO JOFFILY -Creio que não sou o mais 
velho de todos, e, assim; o convite não recairia sobre mim. 

· Eram estas, Sr: Presidente, as considerações que dese-
j~va fa~er. (~uito bem! .Miuito berril_ ) · 

O Sr. Presidente - Se mais nenhum dos Srs. Deputados 
quer usar da palavra vou declarar encerrada a discussão. 
(Pausa.r · 

Está encerrada. 
O projecto e emendas vão á respectiva Commissão para. 

. .que esta emitta o parecer. 
Esgottada a materia em discussão dou a palavra, para 

.uma expliçação pessoal ao Sr. Adolpho Bergamini. 

O Sr. A.dolpho Bergamilli (Para erp#cação pessoal) -
- Sr. Presidente, havia pedido a palavra para responder 
ao discurso do Sr. Deputado Amaral Peixoto. 

S. Ex., porém, ainda não terminou a sua ora~ão 
Assim, solicito de V. El:. a gentileza de manter-me in
scripto para Jogo depois aue o Sr. Amaral PP.ixoto encerre 
as considerações, que está expendendo, acerca da administra
ção do Districto Federal. 

O Sr. Presidente - O nobre Deputado será attendido. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Obrigado a 'V. Ex. 
{M1.tito b~l) 

O Sr. Presidente - Vou !evantar a sessão, designando 
para a de segunda-feira, 6 do corrente, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação em sessão secreta, do parecer sobre a Mensa
·gem do Sr. Presidente da Republica, relativa á nomeação do 
Sr. Carlos Maximiliano para ProcuradQr Geral da Repu
.bl!ca. 

Levanta-se a sessão ás 16 horas e 42 mi.:. 
nutos. 
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Dia 4. de Agosto de 1934 

Requerim~nto do Sr. Hilario Ribeiro Cintra.. dact~·lo-
grapho na Secretaria pedindo prorogação de licença por mais: 
noventa dias (90), de accordo com a Lei. 

Despacho. - ··submett.a-se á inspecc;ão de saude". -
Thon<a:. L<.·bo (f• Secretario). 

Em virtude do despacho do Sr. f~ Secretario. o Director 
Geral officiou em 4 de Agosto corrente ao Sr. Direotor àe· 
Sauó~ P11bli~n no ::-entido de ser o mesmo funccionario 
submf.'ttido á inspee~ão de saude. 

Commissão de Reforma do Regimento 

O Sr. l>resid,.nte da Com missão -de Reforma do Re11;i
menw convoca M :::eus Mdmbros pat-a uma reunião, oa sala 
da Commi$$ã(' de Finanças, amanh.â, segunda...,feira:. 6 de 
Agosto corrente, ás iO boras, afim de tomarem conheci.:... 
mente da.s emendas apt"esenta.da.s aa Pcojecto de B.e~otu<;<?ão 
n. 1. de .1.934. 

.. 
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14a Sessão~ em 6 de Agosto de· 1934 

Presidencia dos Srs. Antonio Carlos, Presidente e Christovão 
Barcellos, 2• Vice-Presidente 

As H horas, comparecem os Srs. : 

Antonio Carlos, Christovão Barcellos, Waldemar Motta, 
Alvaro Maia, Cunha Mello, Mario Chermont, Moura Carvalho, 
Lino Machado, Costa Fernandes, Adolpho Soares, Godofredo 
.Vianna, Pires Ga.yoso, Freire de Andrade, Luiz Sucupira, Wal
demar Falcão, Pontes Vieira, Xavier de Oliveira, Kerginald() 
Cavalcanti, . Alberto Roselli, Irenêo Joffily, Augusto Caval
canti, José Sá, Góes Monteiro, Valente de Líma, Deodato Maia, 
Edgard Sanches, Homero Pires, Francisco Rocha, Paulo Fi
lho, Jones Rocha, Henrique Dodsworth, Ruy Santiago, Amaral 
Peixoto, Sampaio Corrêa, . Olegario Marianno, Adolpho Ber
gamini, Nilo de Alvarenga, Alipio Costallat, Fabio Sodré, Car
doso de Mello, Buarque Nazareth, Lemgruber Filho, Manoel 
Reis, Francisco Marcondes, Negrão de Lima, Augusto Viegas, 
Matta Machado, Vieira Marques, Furtado de Menezes, Wal
domiro Magalhães, Belmiro de Medeiros, Anthero Botelho, 
José Christiano, Cincinato Braga, Lacerda Werneck, Nero 
de Macedo, Frederico Wolfenbuttel, João Simplicio, Renato 
Barbosa, Demetrio Xavier, Ascanio Tubino, Pedro Vergara, 
Fanfa Ribas, Minuano de Moura, Alberto Diniz, Cunha Vas
concellos, Ferre ira Neto, Gilbert Gabeira, Vasco de Toledo, 
Antonio Rodrigues, Waldemar Reikdal, Sebastião de Oliveira, 
Edmar Carvalho, Ricardo Machado, Walter Gosling, Euvaldo 
Lodi, Mario Ramos, Gastão de Brito, David Meinicke, Abe
lardo Marinho, Thiers Perissé, Moraes Paiva, Nogueira Pe
nido. (83r 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa
. recimento de 83 Srs. Deputados. 

Está aberta a sessão. 

O Sr. Alvaro Maia (Supplente, seM:indo de 2• SeCTetario) 
procede á leitura da acta da sessão anteceàente, a qual é. 
sem observacões, approvada . 

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

O Sr. Waldemar Motta {4° Sec-retario, .servindo de 2°). 
declara que não ba expediente a ser lido. -

Fica sobre a mesa até ulterior deliberação 01 
seguinte 

C. D. -27 
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PROJ'ECTO DB LEI 

Ementa - Lei :Monetaria estabelec-endo um eruze:ro 
igual a um mil réis e seu equivalente em peso ouro fino para 
conversão, e autorizando a substituicão do papel moeda em 
circulação. 

Art. i.0 A unidade monetaria brasileira - um mil réis 
- a partir da promulgação da presente lei denominar-se-á 
- um cruzeiro. 

Art. 2.0 O cruzeiro é dividido em decimos; a moeda õi
visionaria será um decimo de· cruzeiro, dois decímos, Lres 
decimos, quatro· deeimos, cunhados em nickel; meio eruzeiro, 
um eruzeiro, dois cruz:eiros. cunhados em prata com a liga 
determinada pela Casa da Moeda. 

Art. 3.0 Para os effeitos da conversão, quando estiver: 
em vigor - o padrão monetario brasHeiro ouro -. fun\1Cio
nando o Banco do Brasil como .. Banco Emissor"' por ter con
tractado com o Governo Federal o monopolio da emissão de 
notas com lastro ouro na base mínima de ~(} % - o cru
zeiro, no titulo de nove decimos de ouro fino e um decimo de 
líga, conterá 0,198302 grammas de ouro fino. 

Art. 4.o Após a promu!g:.ção da presente lei a Cai:u 
de Amortiza~ã.o providenciará sobre o contraeto · de impres
são de notas, moeda papel, dos valores de ~. 5, iO, 20, 30, 50, 
i 00, 200, 300, 500, L 000, 2. 000 cruzeiros, para se procedel" 
a troca immediata de todo papel moeda actuatmente em cü·~ 
culação, pela nova emissão em cruze]ros. 

Art. 5.0 Para os effeitos do artigo wecedente a Caixa 
de Amortização pubUcarã editaes chamando á troco as notas 
de differentes valores e estampas, por periodos de tr1nta 
dias, estabelecendo as desvaloriz:acões convenientes de sorte 
que num período mnimo de 18 mezes da data da promul
gacão desta lei, todo papel moeda aotualmente em cireula~ão 
esteja substituído pelo seu equivalente· na fórma deter.: 
minada. 

Art. 6.0 Logo que o ?oder Executivo conheca do quanto 
necessarío para pagamento 'da acquisir,:ão das novas notas de 
que trnta o art. 4° solicitará em mensagem ao Poder Legis
lativo a abertura do respMtivo credito. 

Art. 7.0 Re_vogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 6 de Agosto de i 934. - Mario de A. 

Ramos. 

Fica sobre a mesa até ulterior deliberacão a 
seguinte 

2 

Proponho: 

t.0 Que seja. adoptado nos. trabalhos da Camara dos 
Deputados, quando exercer as funoções de Senado e nos tra~ 
balhos do Senado a ser eleito, o Regimento Interno do antl~o 
Senado, aonde não eollidil' com a Constituir;ão e modifíca
.;õe.s determinadas ·pela presente indicação. 

2.0 Que !;ejam feitas modificações no Regimento In
terno do Senado C!ue regulem as sessões preparatorias, con-
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s•·t'l!il;ão da Mesa, posse dos Senadores e modo. da imfa1la
~5o solenne do Senado. 

3.0 Que o Sr. Presidente nomeie uma t<ommissão do:- tre~ 
membros para. '~entro de 24 horas depois de a:pprovada e.::ta 
índicacão, apresentar um projMto de modificação, que terá 
o0 prazo de 21 horas para emenda, que logo depois será ''a
tada. 

Houye indicaeão adoptando o Regimento l:lte:-no ja. 
Camara mas nada foi feito quanto ao Senado. 

A reforma do Regimento eomo se está fazendo com o da 
Camara será demorada e :mperfeita porque só o Senado po
derá saber o que r::onvém a seus trabalhos. 

Pareee que a· approvação desta indicação se impõe por
que sem ella o Senado não tem norma para seus trabalbOs e 
.sem as modificacões. grandes serão as diffiouldades nas ses
sões preparatonas, t!Onstituicào da mesa, etc. 

<Sala das sessões, 6 de .Agosto de 1934. -lrenéo Jof{il1J .. 

3 

·, O Sr. :Presidente - Enoontra-se na Casa o Sr. Nelson 
Xavier, supplente do St-. Marques dos Reis eomo Deputado 
pela Bahia. 

Convido os Srs. 3" e 4° Secretarias a acompanharem até 
.a Mesa o novo Deputado,· afim de prestar o compromisso re
gimental. 

Comparece S. Ex. acompanhado da respecti
va commissão e, junto ã Mesa, presta o compro~ 
misso regimental, tomando assento, · em seguida. 

4 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Fanfa Ribas. 

O Sr. Fanfa Ribas - Sr. Presidente, quando, ha tres 
dias, assignei, com os meus companheiros da bancada libe
ral do Rio Grande do Sul, um requerimento pedindo a in~ 
:Sel"Ção no Diaf"io da Camara t!os Depu.tados, de um artigo do 
fulgm·ante escriptor Sr. Paulo Filho, publicado nas co~u
mnas de um dos mais ímportantes orgãos da imprerua sul
americana, o Correio da Manhã., sobre a personalidade da 
Gaspar Silveira Martins, tive a impressão de que o fazia im
. pulsipnado por um sentimento legitimo de gratidão patrio~ 
1ica, não s6mente meu, mas de todos os fUbos do grande Es
tado sulino em que nasci, quicá de quasi unanimidade fios 
brasileiros qu~ amam o Brasil e sabem fazer justiça ás fi
guras portentosas da sua historia. 

Aquellas duas co!umnas carradas de composição gra
.phica, dentro das quaes o sympathico jornalista enfeixou, 
numa admiravel synthese de historiador e de litterato, a 
-vida de um dos maiores homens do maís vasto paíz da Ame
xica Latina, bem mereciam e merecem a honra de figurar nos 
annaes do Parlamento Nacional, onde a sua leitura terá o 
·d·Om de incutit' na consciencia dos pósteros o amor e o rcs-
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peito á memoria daquelle que, nos derradeiros dias do Im
perio e nos primordios da R.epublicn, soube defender, com a 
sua voz de trovão e os seus rugidos ele vendaval desfeito, O' 
ideal de um povo sequioso "de'' liberdade, que pareêia onvir 
ainda, no echo vindo de longe~ ao correr dos annc: e das 
tempestades que haviam agitado ô paiz, o grilo de ~Jndepen,
dencia ou Morte"', proferido ás margens do Ypiranga. 

Oommemorando o anníversario do nascimento de Sil~ 
veira Martins, ao batermos ás portas do seu centenarío. o 
jornalista do Correio da Ma,nhá, o fez de. maneiTa assás fidal· · 
ga, exhibindo ao Brasil inteiro os primores do seu e$lylo t:m
polgante e uma farta somma de conhecimento da vida do 
tribuno, através da sua historia, que. está. intimamente Hga
da á hístoda da propria nacionalidade. Foi justo para com 
a memoria do grande concidadão e generoso para com o, fi
lhos do Estado onde elle nasceu. Somos gratos e reconhe.cidos 
ao nobre articulista da gloriosa folha carioca. 

Mas, eti não tenbo a velleidade do fazer o elogio de Sil
veira Martins, nesta meia duzia de palavras de um discUl.'!O· 
sem fulgurações de eloquencia, com que estou, tal"ez, abu
sando da tolerancia da · Camara. Quero, apenas, consignar 
aqui o apreço e o reconhecimento com que nós, os filhos do· 
Itiv Grande do Sul, distinguimos aquelles que, como o jor
nalista Paulo Filho, rendem o culto de uma homenagem sin
cera aos grandes mortos de nosso rincão nativo, sejam ellea
lib~raes ou conservadores, monarch1stas ou republicanos,. 
pica-paus ou maragatos, e chamem-se Gaspar ou Castilhvs, 
Osorio ou Jóca Tavares, Pinheiro Machado ou Gumercindo· 
Saraiva. • 

O elogio synthetico e melhor do tribuno foi feito, em 
caracteres de oiro, nas paginas da nossa bístoria política, 
pelo maior vulto do jornalismo brasileiro, aquelle que se· 
chamou José do Patricinio, e estâ guardado como um primor· 
do genio artístico latino, no escrinio precioso das joias da 
eloquencía nacional, á fulguracão destas palavras· ·e destes · 
conceitos: .. Descansa em paz, Demostbenes dos pampas! Nín~ 
guem pode pisar um palmo de terra sul rio-grandense sem · 
lembrar o t.eu nome, bemfeitor glorioso do teu Estado na
tal". 

O Sr. Paulo !<'ilha soube e::üe:rnar com patriotismo, com· 
eloquencia e com espírito de justica, a sua opinião abalizada · 
sobre a personalidade do grande brasileiro. E -soube tambem 
comprehender o brUbo extraordinario de que cercava o <;t-u 
trabalho, enriquecendo-o e intercalando-o de trechos hauri
dos no manancial da litteratura· do Paíz, ante os quaes a po.s-· 
teridade terá de reconhecer os meritos do homenageado, que 
as gera.;ões proclamam. Poderia ir mais longe, se quizesse. 
recolhendo e reproduzindo a opinião lisongeira de varias no
tabilidades mundiaes sobre a vida e a obra do glorioso tri
buno e parlamentar brasileiro. Mas, em duas columnas de 
composição reservadas a um artigo de jornal. não caberia, . 
por certo, tão farta e tão opulenta documentacão pa1•a d:tr 
maior fulgor a um nome que já fulge como uma grande e~
tl'ella peregrina, na constellacão dos genios da oratoria na-
cion~. , 

Está. justificado o requerimento da bancada liberal do · 
Rio Grande do Sul, certamente applaudído pelo nobre re
presentante da opposicão gaucha nesta C!lsa, o meu prezado
collega Sr. Minuano de Moura, que, tendo no proprio nome 
a expressão atmospherica da impetuosidade do verbo demons- · 
themco de Gaspar, e tendo no corac;ão uma opulenta reser-· 
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··va de ·amor ás glorias 'do nosso Estado natal, não póde deixar 
.de baler palmas a esse gesto de consagração posthuma, nem 
ha de eximir-se de compartilhar das nossas. alegrias ao ver 

.que o Brasil, pela bocca dos seus grandes homens, e pela pa
lavra dos seus jornalistas consummados, rende o tributo de· 
uma elevada admiração ao notavel tribuno e estrenuo pa
triota morto. 

A e:s:hortacão do jornalista carioca aos sentimentos de 
.civismo c!o nosso preclaro chefe e eminente concidadão Ge
neral Flores da Cunha, para que cumpra a promessa de pro
mover a erecção de uma estatua ao idolatrado filho dos pam
pa~ numa das praças de Porto Alegre, não ha de deixar de 
ter a rP.sposta dos factos e da rt!alidade. O actual Chefe do 
·Governo interventorial do Rio Grande do Sul, não faz pro
messas que não realize, não dá esperanças que venham a ser 
dissipadas pela acção corrosiva do tempo, ao abandono dos 
podere,: publicos. 

Gau~ho de nascimento e gaucho àe coracão, experimen
tando, tanto nas horas immensas do soffrimento, como nos 
instantes · fugazes da felicidade, as emoções que empolgam 
·a alma do· Povo ao rythmo da vida regional, S. Ex. ama as 
·glorias da terra nativa como se fossem sómente suas ou dos 
seu maiores, e nellas se deixa embevecer á maneira d3 um 
-crente, em mystica adoração. Não é, politicamente, um egois-
-ta, mas um altruísta dos mais sinceros e dos mais apaixo-
·nados. Venera a memoria de Gaspar como a de Castilhos, 
rendendo culto ao merito e fazendo justiça aos dignos. As
sim nasceu e assim h a de morrer. Com esse feitio de in
'te~errimo julgador dos homens, prometteu collocar-se á 
frente do movimento glorifícador do tribuno, para a ereccão 
.da sua estatua e a promessa ha de ser cumprida. 

O sol de Trinta e Cinco talvez já possa il\uminar o 
bronze do monumento ao grande patriota. (Muito bem; mui
to bem. O orador é cumprimentado.) 

5 

O Sr. Presidente - Tem a palaVl'a o Sr. Thiers Perissé. 

O Sr. Thiers Perissé - Sr. Presidente, Srs: Deputados, 
-consequencia de um aparte por mim Droferído, quando o Se
nhor Amaral Peixoto pretendia innocentar o Sr. Pedro Er
nesto das accusacões que lhe eram feitas, foi a razão que 
me trouxe. boje, ã tribuna. 

O aparte em questão tratava da superlotação da Assis
·tencia. Municipal, que proveio, sem concurso, de uma re-. 
fot•ma .• ·. 

O SR. HENRIQUE Doos-woRTR - De cinco reformas. 
O SR. THIERS PERlSSÉ - Aliás, oito z:-eforz:nas. 
O SR. AMARAL Pmxo'l'O -V. Ex. poderá informar se 

·nas anteriores reformas as nomeações na Assistencia foram 
·feita~ por concurso? 

O SR. HENRIQUE DooswoRTH - Apenas com differença 
·de horas, são creados novos cargos. Tenho aqui a· documen-
tação. . 

O Sn. AnoLPHO BP!MAMINI ~ As novas publicaçÕes, sob 
o pretexto de que as anteriores sahiram com incorreccões, 
.alteraram as reformas, e a consolidação da legislação per-
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Unente. á Assisteneia equivalem a Óulra reforma. D'a~i oo 
equivooo entre cinco e oito. 

O SR. THIERS PERISSÉ - Não .era minha intenção, 
qnándo proferi o aparte, offender a quem quer (IUe fosse. 

Dentre as innumeras reformas realizadas na AssisLen
eia Municipal, os lognres foram creados de accordo com as
especialidades que hoje temos na Medicina. Os protegidos 
dos cabos eleitoraes não ~ôssuiam . entretanto as necessarias 
credenciaes para os respectivos cargos. 

O SR. A.MAML PEIXO'l'O -'- Cite exemplos. 
O SR. THIERS PERISSÉ- Posso dizer a V. Ex. que 

clínicos occuparam Iogares de orthopedistas, obstetras lo
gares de pediatras e etc. 

. O Sa. AMARAL P.:siXoTo ~ Decline os nomes. 
O SR. THIERS PERISSÉ - Não devo citar nomes .. Seii 

que na ASsistencia, dentre os agraciados, e:x:ístem compe
tencias. Estas, J:IOrém, seriam em maior uumero si se 
adaptasse o regime do concurso. 
· O SI\. AMARAL PEIXOTo - A miro repugna, discutir esta 
parte. Em todo caso, como V. Ex. está atacando a admi
nistração do Sr. Pedro Ernesto, par ter feito nomear:ões 
sem concurso . para a _4..ssistencia, posso dizer que foi sempre 
este o criterio seguido; e sei mesmo que, durante a admi
nistra~o do Sr . Paulo de Frontin, até um irmão de Vossa 
Ex. , logl'ou ser nomeado sem aquella e::rigencia, e não me
parece que isto tenha causado eseandalo. 

O SR. THIERS PERISSÉ - Agradeço a V. fu. o ser
viço que me acaba de prestar, fazendo que o meü nome seja 
engrandecido perante o povo carioca, porque estou falando
contra ·meu proprio irmão. 

O SR. • .AM.ARAL ·PEIXoTo ~ Mas ~ão !oi nomeado ago~a.. 
O SR. THIERS PER.ISSE' - V. Ex:. vae · ouvir a histo

ria de meu irmão . 
. O SR. Al.!AAAL PSIXOTO - V. Ex. não tem molivos 

para esclal'ecer, porqu.e é um direito do Poder E~ecutivo . 

O SR. THIERS PERISSÉ- O húormante de V. Ex . foi 
infeliz, como infeliz tem sido sempre V. Ex. na de!esa da 

administração l>edro Ernesto. 
O Sa. ADoLPHo BERGAMil'ii - É louvavel o esforço do

nobre deputado, ... leader" da bancada autonomista, Sr. Ama
ral Peixoto; a causa, 'POrém é má. 

. O SR. THffiR.S PERISSE - A historia da nomeação do 
meu irroão é sobejamente conhecida. Foi nomeado pelo en
tão Prefeito Sr. Paulo de Frontin, nome que declino coro 
respeito e saudade. O Sr. Sã Freire,. porém, sucessor · do 
Sr. Paulo de Frontin., cassou-lhe a noineacão . 

O SR . HENRIQUE DooswoRTB - Aliás, o Sr. Sá Freire 
annulou até nomeaQ()es que elle propt'io havia solicitado. 

O SR. AMARAL PEIXOTo - Meus conhecimentos sobre 
as cousas da Prefeitura, não vão até essa da.ta. 

O SR. THIERS PERISSÉ - V: Ex. vae ver quanto. 
foi infeliz o seu informante. · 
· Tempos depois, ~or intermedio do Conselho, consegui

ram, os que 'b,aviam sido nomeados pelo Sr. Paulo de Fron- · 
tin, -voltar ãs suas funcções na: ;prefeie11ra. 
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Meu irmão, ·nessa época, não pleiteou a reintegração. 
Fel-o depois, em vista dos _precedentes, retornando ao cargo 
de aecordo com a deliberação do Conselho. O Sr. Prado 
.Junior, porém, vetou essa deliberacão. Só por forca de de.:. 
cisão do Senado, quanto ao véto, é que voltou a oecupar o 
cargo. Agora,. ba. uma circumstancia: meu irmão é por-:
.tador de um concurso e possue titulo de alta significação, 
pois ei"a medico do Exercito e para tanto exige-se um eoti-' 
cursó que· para a. Assistencia Municipal não será mais ri
goroso. Occupando elle os dois cargos, após a revolução, 
foi-lhe mandado optar p(lr um delles, o que fez pela Assis
tencia por lhe proporcionar a pérmanencia no Rio, onde me
lhor poderia educar os filhos que se achavam em idade es
colar. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Não estou discutindo o caso 
particular da nomeação. Digo que nem ·sempre o concurso 
foi o criterio adaptado, e como exemplo citei esse caso. 

O SR. THIERS PERISSE - Mas foi infeliz na citação. 
V. Ex·. augmenta o meu oollOeito pel'tmt~ o Povo carioca, 
dando-me autoridade para falar em seu nome aqui, e não 
como alardeia V. Ex. 
. O SR. AMARAL PEIXoTo- Eu não alai'deio. Sou seu re
presentante legitimo. Tenho diploma expedido pelo Superior 
Tribunal. 
_ O SR. TRIEBS PERISSÉ- Sr. Presidente, Srs. Depu
taEtos, em todas as Enfermar]as, em todos os Hospitaes do 
Rio de Janeiro, existem grandes valores. Esses mocos, ver
dadeiros sacerdotes, que sacrificam tudo para ele-var a scien
cia medica brasileira, esses moços que passam noites estu
dando e ao :rompel' do dia seguem para os Hospitaes, afim 
de levar o conforto do seu saber aos pobres desgraçados 
que lá soffrem, não mereceram ser ouvidos ou chamados, 
para concorrer com os protegidos da política do Districto 
.tl'edera!. 

O Sa. AnoLPno BERGAMINI - Ficaram impedidos de 
offerecer as provas de sua capacidade. 

O SR. THIERS PERISSÉ- Isso vae de encontro a tudo 
que possa significar sinceridade administrativa. 

O Sa. HENRIQUE DonswoaTH - Medicas antigos estão 
servindo nas ambulancias, ao passo que os nomeados estão 
trabalhando no Hospital de Prompto SoMo:rro. 

O SR.. AnoLPHO BERGAMINI - Ha mais um contrasen
so; dispensam-se os medicas de concurso e exige-se essa. for
malidade para internos acadernicos. 

O SR. THlER.S P.ERISSÊ '- Sr. Presidente, isto não é 
tudo. Continuarei nos bastidores desta mesma dependencia 
d!l. Prefeitura do Districto Federal. O Sr. Deputado Amaral 
Peixoto, quando fazíamos aqui accusações á administração 
do Sr. Pedro Ernesto, disse: "Si V. Ex. encontrar alguem 
que não esteja satisfeito com a municipalização dos Serp 
viços, então drei razão ·a ·V. Ex.". 

O SR. AMARAL PEIXOTO- A que serviço se refere V. Ex.? 
O SR, THIÉRS PERISSÉ - Aos municipalizados e 

ainda não municipalizados. 
0 SR. AMARAL PEIXOTO - Perdão, leia V. Ex. o apar

te. Refere-se á municipalizaçã-o dos Serviços da Guarda 
Nocturna. Não queira v. Ex. desviar o assumpto para 
outro lado; leia o seu prop:rio .discurso. 
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. . . .0 : SR~ · THIERS: PERlSSÉ - Então· não pr.eeiso conti
n!lar nos·,meus argumentos. 
' :' O &t;· AMARAL P.zrxo~ - Não ha quem possa ser con
tra á municipalização de uma. . guarda. nocturna, que nií:o tt
nba garantias para o seu futuro. A actual fica com o di-
reito á. aposentadoria e outras -vantagens. . · 

O SR.. THÍERS' PERISSÉ - No momento estamos tra
tando da Assisteneia e não da Guarda Municipal. V. Ex. vae 
oúvír; Eri:t fO de· Oútubro de ·i980, a easit de Saude Pedro 
Ernesto foi occupada miUtarmente. No dia f4, o actual Di
·rector da Assisténcia Municipal retirava seu consultoria 
desse Estabelecim~nto, dizendo não commungar · com o es
pírito politioo do Sr. Pedro Ernesto. 
. . q SR. AMAllAL PEIXOTO - Espirito revolucionario.:..pos
so declarar a V. Ex. - e não político . Basta di~er que foi 
em Outubro de 1.930. ·v. Ex:. "vê a honestidade do Sr. Pedro 
Ernesto, chamando esse funccionario, q'lle contra eUe se ba
vía insut"gido," pa:Ca a·ssumir- a direcção da Assistenl}ia. Dis
oo pode dar testemunho o Sr. Deputado Adolpho Bergamini. 

O SR. Al>óLPHo BERGAMINZ - De que? De que foi cha
mado, não é preciso o meu testemunhO; é um acto official. 

O Stt. A-""d:AAAL PEIXOTO - O caso do Dr. Gastão Gui
marães é uma demonstracão do est>1rito de justiça e de isen
ção do Sr. Pedro Ernesto. 

O SR. THIERS PERISSÉ - Em 26, doze dias apenas, 
depois, voltava o a.ctual Director da Assistencia ·ao seu con
sultoria antigo, na Casa de Saude Pedro Ernesto. 
_ Um · dos postulados, um dos Drineipaes pensamenw::; 
daquelles verdadeiros revolucionarias, dos que não tinham 
no cerebro o germe da. ambição, éra a implantação da 
justiça entre nós, a regeneracão dos costumes; e em con
:Sequencia desse programn:ia, aliás louvavel; nrmbum director 
poderia proteger, dentro da Repartição que dirigisse, qual
quer Darente, mesmo de grau afastado. Entretanto, ·o actual 
Director da Assisteneia, nomeou s~u filho, recem-sahido dos 
bancos d.a Faculdade · de Medioina, ];)ara ·um dos lagares de 
·maior destaque· desse Departamento Municipal, eom um 
conto e oitocentos rníl reis mensaes. Nomeou ainda o Se
nhor Caiado- de Castl'o, seu genro, com 2:000$000 por mez. 
Nomeou o. Sr. Lessa, de fóra, com.2:200$000. 

Na. Assiste:ncja, existia, antes da. reforma, um Almoxa~ 
.rifado, cujos serventuarios éram chefiados pelo Sr. Seabra. 
auxiliar de deposito, com 1300$000. Assim continua, tendo 
embóra, i5 annos de Serviço. Pois bem; creado o logar de 
almoxarife, quero mostrar a S. Ex., 9 Sr. Deputado Ama
ral Peixoto, as inmirneras injustiças que se praticam nessa 
"RepartfÇão: foi . nomeado com 2 :200$000 o Sr. Baptista, 
prirno do Sr. Pedro Ernesto, que o considera como irmão ... 

O Sa. AMARAL PEr.x:o'l'o - O Sr. Baptista? ••• · Desco
nheço isso. 
. O SR. THIERS PERISSÉ - •. ~ sendo que o deposito 
agor~ funcciona em beneficio p~Iico, em caracter de emer
gencla, das 11 ás 15 horas apenas. O Sr. Carvalho é au
xiliar de escripta ha 23· annos e não foi promovido; o Se
nhor Benevenuto, é igualmente auxiliar de escripta e segue 
a· sorte. de seu. companheiro. Isto tudo se passa nos bastidores 
da Assistencia Municipal. 

. Trarei depois, aqui,· mais documentos sobre diversa::; 
oulras Repastic-ões :Municipaes. 
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'0 'SR. Al.rAluL PEIXOTO - Por emquento só estou preoc
.. ,mpado com · a parte financeira da Prefeitura. A este discur-
~o de V. ~. responderei depois. _ 

O .SR. AnoLPH() BER.GAMiNI - Realmente, é tanta causa, 
'(Jue é preciso ir muito de vagar. 

o SR. HENRlQUE DouswoaTH - Eu já pedi ínscripç.ão 
para esc!a1·ecer os objeclivos da critica á administraçã(l 
:Pedro Ernesto, colloca.ndo-a nos devidos termos, vou explicar 
isto .direi te. 

O SR. 1'HlERS PERISSE' - A V. Ex. vou mústrar a 
maior das injustiças praticadas dentro da Assistencia: o 
Sr. ·Sampaio é, há mais de 6 annos primeiro official da Se
.cretada dessa Repartição, embora contando 25 annos de ser
-viço municipal. Com a reforma, crearam quatro lagares de 
Chefes de Sec()ão e nomearam um auxiliar do Deposito, que 
conta apenas um anno de serviço, 6 que é ftlho do S.r. majoc· 
•Carlos Reis, Mm 23 annos de idade apenas. Serã esse moco 
reservista do Exercito? . 

. O .SR. AMARAL PElXO'rO - Trata-se de um filho do 
Major Carlos Reis. Mais uma demonstração de que o Sr. Pe
>dro Ernesto não se deixa influenciar pelo cunho partidario 
dos candidatos. 

O SR. THIERS PERISSE' - Pa.ssou de 600$000 para 
2:000$000 por mez. OutJ·o chefe foi promovido de terce]ro 
clficial a. segundo, em Junho de i933; a pt"imeit:"o official 
.alguns dias após e ímmediatamente a chefe, o Sr. Bôamorte. 
~'oi nomeado .o Chefe da Secção de Coutrole, um moço com 
26 annos de idade apenas, extranbo ao serviço municipal, 
·eom os mesmos venci mentes de 2. ~000$000. O quarto chefe· 
.é o infeliz, o desgraçado Sr. Sampaio, que continua primei
'I'O .official, com os mesmos vencimentus de 600$000 l:)Or 
:mez. 

Depois de todos esses factos, poderá ainda o nobre 
Deputado Sr. Amaral Peixoto negar a seu humHde co\legll. 
a razão prometüda? Os que se viram humHbados e preju
-dicados poúeriio bater palmas a monstruosi!Jades des.sa na
tureza·? 

.S. Ex. dará resposta á minha pergunta .•• 
o .sr~. AMARAL PEixoTo - Não posso dar resposta im

rMdiata como o nobre collega quer. S. Ex. está citando fa
.ctos. ll'Eli estudai-os para depois, poder argumentar. S. Ex. 
-Se· reft'lriu por exemplo a um Sr. Baptista, llomo sendo pa
rente do Intet'Ventor, pode ser que exist~ mas desconheço. 

O SR THIERS PERISSE' - Sr. Presidente; espero, re
·pito ·ainda uma vez, que o Sr. Presidente da Republíca dê 
solução fnvoravel ao appeUo dos dois ~Tandes Partidos; e 
se assim não fizer e o Poder Judiciario negar provimento ao> 
,pedido, voltarei á tribuna para, então, mostrar o que se 
:passa. nos :tJasUdores da P:·efeitura do .Districto Federal. 

O SR. AI\>L:\RAL PEtXoTo - O nobre orador deve mostrar 
:antes, até para esclarecer o Sr. Presidente da Republica. 

O SR. THIERS PElUSSE' - Havia ua Prefeitura uma 
.officioa, organi-zaCla pelo· Sr. Prado Junior, para .concerto de 
.ambuiancias e carros. Hoje, seu material ãstá reduzido a um 
montão de ferro velho. 

O Sn. AooLPHo BERG..U.!INI - Aproveitei essa officina 
:no Departamento do Material, para reparação de vehiculos; 
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entretanto, depois de reformada a Reparticão e de CI·eados 
cargos, foi ella erlincta. 

O Slt. AMARAL PBIXO'l'O - Porque; us resultados foram 
negativos. 

O Srt. ADoLI>Ro BERGAMIN! - Então. não entenderam a 
utihdadt\ do se-rviço. · 

O SR. THIERS PERISSE' - A exti:ocção deu-se para. 
attender a fins politicos do Sr. Pedro Ernesto. Os carros e· · 
ambul:lncías são concertados, a~ualmente. numa offieina 
particular, á 1·ua de São Clemente n. 81. Essa oíflcina lem 
comtudo material e pessoal íncluido nü Ol'Çamento. Dese
java que o nobre Deputado, Sr. Amaral Peixoto, me apre
sentasse estatistica da.s sahidas de urgencia dos Postos· de
Copacabana, Governador, Paquetá e Penha. 

O Posto de Copacabana, por exemplo, funcoiona das 7 
da manhã ás 7 da noite. Gostaria de saber qual o motivo por-
qus não !uncciona durante as 24 boras. · 

O Sa.. AMARAL PEIXOTo - O Posto de ::;opacabana que, 
aliás, já EP:istía ante da refonna, tetn uma unica. finali
dade, qual a de att.ender aos serviços de salvamento dos 
banhos de mar; e, como á noite não hn. banhos, é natural 
que não funccione. ' 

O SR. THIERS PERTSSE' - Na Ilha do Governador, o
Posto possue tres ambutarie:ias ..• 

O SR. AMARAL PEIXOTo - O Posto de Assistene'ia da 
Ilha do .Governador, funcciona dia e noile. O mesmo oceorre
com o seu am.Dulatorio. Aliás, aquelle Pos:to presta bons ser
vicos. Antes de sua ínaugur~ão, assisti ao caso de um po
bre homem que, havendo fracturado urun perna, teve de ser
transportado em barca até a estação daqui, dto onde uma am-
bulaneia o levou para a Assistencía. · 

O SR. AnoLPHo BF..RGAMINI - Seria interessante que
v. Ex. lroux.asse a. estatistica. dos a.ccidentes e aceidentados 
durante os ultimas dez mczes no Posto da Uba do Gover~ 
nado r. 

O SR. .AM!.RAL PEIXOTo - Assumo o compromisso de 
trazel' á Camara um estudo detalhado do que era e d~:J que 
ê o Servico de. Assisténcia .da Prefeitura Municipal. ' 

ú SR. BENRIQUE D<loswoRTH - Quanto á' creacão dos. 
·Postos de Assisteneía, acho de t.odo louvavel a iniciativa ... 
Cl'itíco, entretanto, o criterio politico que pr~siLle á organi
zação desse Servi~o. Sobre este ponto é que me detenho ... 

O SR. THIERS PERISSE' - V. Ex., tem razão;· mas é
.preciso qUe o material esteja de accordo com as .necessida
des locacs, sem que haja excesso como acontece na Ilha do· 
Governador. 

O Sa. .AMAR.AL PE.lXOTo - Não pode haver esse excesso
de material. 

O SR. THIERS PERISSE' - Trata-se, 'Simplesmente, de 
proteccão politica. 

O ·SR. AMARAL PEIXOTO - Trarei a estaiistíca relativ~ 
â Ilha do Governador. · 

O SR. THIERS FERISSE'.- Sr. Presidente. reoonneeo 
que os hospitaes üevem existir. em toda parte, no Dislrieto. 
Federal, como no resto do ·Paiz. > 

O SR. A.DoLI?Ho BERGAMINt - Por ahi V. Ex. encontrará 
·Solução para o ·problema:· a disseminação de Hospitaes. 
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O SR. AMARAL PEIXOTo - O "Correio da Manhã'', indis
cutivelmente orgão imparcial, ainda ha poucos dias estam.._ 
pava artigo que esclarece o trabalho do Interventor nesse 
sentido. 

O SR. AnoLPHO BERGAMINI - Conheço o caso ... . 
O SR. THIERS PERISSE' - E' preciso que esses Hos

pitaes soffram a fiscalização da Policia, para que só sejam 
·occupado :pelos que delles, realmente, nec~ssitam. O mediC~>· 
no Rio de Janeiro, hoje em dia, passa as n.aíores privações
por causa de factos dessa natureza. 

O SR. HENRJQUB DoDSWORTli - Quanto á reforma da. 
Assistencia, o orador pode, por exemplo, realçar este facto; 
que é eloquentissimo: os ajudantes do Administrador ga
nham mais do que os mt:dicos chefes de clinica, funcciona
rios com mais de dez annos de effectivo serviço. Isso mos
tra a disparidade, a falta de organização. 

O SR. THIERS PERISSE' - Sr. Presidente, vou terml
nar, pedindo ao nobre Deputado Sr. Amaral Peixoto que com 
tania infelicidade advoga causa tão · injusta ... 

O SR. AMARAL PEIXOTo - A causa não é injusta; póde
faltar-me competencia para defendei-a. 

O SR. ADoLPHO BERG~'IIINI - Competencia não falta. Ar 
causa é mesmo ingrata. 

O Sn. AMARAL PEIXOTo - Se a causa não fosse justa, 
e1,1 não a defenderia. 

O SR. TliiERS PERISSE' - Bem o sei. Ainda ha pouco; 
tive oportunidade de declarar que entre os revoltosos exis
tiam muitos que tinham no eel'ebro o vírus da ambição. 
Não faço essa ij)justica ao nobre collega. S. Ex: . tem um 
cerebro puro. O illustre Deputado, Sr. Amaral Peixoto, af
firmou aqui, que seguiria todos os mandamentos da Revo
lução, custasse o que custasse. S. Ex. irá reconhecer, ama
nhã, que está em caminho errado. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Se o reconhecer, confessarei 
sinceramente. Estou convencido, entretanto, de que advogo 
uma caqsa justa e honesta, em beneficio da população ca-
rioca. . 

' O Sll . . THIERS PERISSE' - Só pódem apoiar a adminis
. tração do Sr. Pedro Ernesto, aquelles que vivem enganados 
ou pre!!OS· a ín(;eresses quaesquer. 

O Sl\. AMARAL PEIXOTo- Não tenho.'qualquer interesse. 

O SR. .TIÜERS PERISSE' - No dia em que perceber que 
se acha· iUúdido, estamos certos, certíssimos, de que o senhor 
Deputado Amaral Peixoto, nosso ilustre oompanhc::·:), es
tará comnosco. (Muito bem. Muito bem). 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Depu ta do Ma ri~> 
Ramos. 

O Sr. Mario Ramos - Sr. President~. Srs. Deputados, 
quando ha dias inscre·vi-me· para falar no expediente, t inha 
a intencão de apresentar um projecto de lei, referente ao 
reajustamento economico. assumpto sobre o qual, em sessão 
de 6 de Dezembro, proferi algumas considerações tendentes 
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-a. melhorar a sua applicacão e modificar os onus que trazia 
-para o Thesouro Nacional. 

Era minha idéa, pois, ao inscrever-me, apresentar pro-
_jecto de lei que suspendesse os effeitos dos decretos -nu
mero 23.533, de 1 de Dezembro de 1933 ~ 24.233, de 12 de 
Maio de 1934, de sorte que essa materia. r>udesse vir á Ca
mara dos Deputados, e, assim, dar opportunidade a que se 
corrigissem. se melhorassem e se extentendesse os seus cf
feitos dentro dos interesses economicos e financeiros do 
Paiz. Facto alheio á minha vontade, entretanto, o de não 
haver recebido certos documentos de que precisava, faz-me 
adiar o assumpto, para breve opportunidade. Entretanto 
p:>!'a não faltar á inscripcão, vou tratar da questão maneta
ria, a proposito da qual, por occasião da Constituinte, tive 
ensejo de apresentar mesmo, uma emenda, no sl:'ntido de 
QUP. esse assurnpto tivesse solução em these com a propria 
_promulgação do nosso Estatuto Político, tal a relevancia 
que me parecia ter, em relacão a. o. nossa meio circulante. 

Recordam-se certamente os illustres Srs. Deputados, 
'antigos Constituintes, da emenda por mim apresentada so
bre a lei monetaria. Nossa unidade monetaria, o real e o 

· seu mulLiplo que é a unidade corrente o mil réis, mínima em 
relação aos serviços que della se pedem para os effeitos das 
transacções de cada dia, está arcbaica em face do seu irmão 
o escudo e tambem desamparada de uma lei que a relacio
ne com o padrão-ouro . 

Afigurar-se-á a muitos ser utopia falar em padrão
. ouro, quando justamente os paizes que possuiam meio cir
culante, baseado nesse padrão, o suspenderam por circum
stancias estranhas á vontade de seus estadistas. O padrão-

-ouro, entretanto, está soberanamente funccionando, e não 
será de mais que - apresentando o projecto de lei mone
taria que vou ter occasião de ler á Casa para que esta, apro
veitando os ultimes tempos de nossas sessões ordinarias, e 
se assim entender, o torne effectivo - não. será de mais, 
dizia, se estabeleça tambem a relacão entre a· moeda que a 
lei monetaria vae crear e a quantidade, peso, grammas-ouro 
fino, correspondente á unidade de padrão-ouro monetario 
·brasileiro. 

Parecerá, como declarei, uma utopia falar em padrão
. ouro, num paiz como o nossB, com uma circular;ão de cerc-a 
rfe 3. 045.000:000$000, em que o lastro ouro desappareceu e 

· em que, agora, ha questão de seis mezes, por uma operação 
de acquisicão, procuramos refazel-o e, segundo as ultimas 

·estatísticas publicadas. essa compra, no ultimo semestre, 
permittiu um encaixe. neste instante, de 412.609 libras 
ouro, ou sejam 670. 459 libras papel. 

Mas, Senhores. é de bOa logica e de bôa hermeneutica 
·não apresentar UO} projecto de lei, mórmente em materia 
economico-financeira, exclusivamente . preso aos dados do 
momento, maxime em se tratante de uma nação cuja exis-· 
tencia economico-financeira não ~e mede por pequenos cy
clos, nem se mede com a actuacão ou a vida dos proprios 
homens. 

Assim, neste projecto de lei moneteria que desejo en
viar â Mesa, para que opportunamente- corra os tramites re
. gimentaes, tive de tambem estabelecer uma relaoão entre a 
unidade monetaria brasileira e a respectiva quantíàade de 

·-grammas de ouro fino que essa unidade deve conter, dentro 
•de um titulo de 0,9 de ouro fino e 0,1 de liga. 
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A situação mundial aconselha áquelles paizes, como o· 
nosso, que não estão directamente convulsionados, quer por 
extremas perturbações sociaes, quer pela preoccupação tris- 
te e obsedante da guerra, que busquem endireil:lr os cami
nhos, ap . . s os annos que passaram, de regime disc:.ricionario, 
afim de que uma nova era de prosperidade llOSSa ser pre-.
parada. 

Endireitar os caminhos, Senhores, será cada um, dentro 
de seu sector, procurar os elementos dispersos ou desorde
nados e agrupal-os, para que reassumam seus valores e con-
tmuem sua vida productiva. 

Na ordem economica e financeira, certamente o proje
eto de lei monetaria, o projecto de lei ~stabelec\mdo o banco · 
emissor por um contracto entre o Governo Federal e o -
Banco do Brasil, transformado com as novas funcções de 
banco central, o projecto de lei da nacionalização dos ban
cos de depositas, o projecto de lei da nacionalização dos se
guros - todos elles,- concatenados entre si e precedidos. se · 
possível, do concerto sobre o reajustamento economico, for- · 
marão, indubitavelmente, um grupo de medidas que, realiza
das dentro de bases classicas e dos conhecimentos da expe- · 
riencia, concorrerão para endireitar os caminhos a que me -
referia. 

A utopia do padrão ouro, utopia, para alguns, utopia . 
griphada - não existe . Ao contrario, a preoccupação do pa- · 
dão-ouro está na men~e de todos os estadistas que têm res
ponsabilidade dos governos de suas nações e está nas co- 
gitações dos economistas e financistas . 

Quando a Inglaterra suspende a troca de sua libra es
terlina papel pelo peso correspondente de grammas ouro, . 
isto é, quando deixa de trocar a sua libra-papel pelas 7gr.' -
988-ouro, se não me falha a memoria, ou quando os Estados 
Unidos foram levados a suspender a padrão-ouro, ou quando· · 
a França faz as SU3$ trocas de ouro por papel, só de Banco 
a Banco, ou quando a Allemanba suspende, tambem, o pa
drão-ouro, o mesmo acontecendo com a Italia, em todos 
esses paizes, os seus estadistas e economistas, demonstram, 
simplesmente, o quanto sentem a necessidade de conservar·· 
esse lastro ouro, para os effeitos, infelizmente o digo, da 
eventualidade de uma guerra. Só isso é que está obrigando·· 
as nacões a paralizarem, nas suas arcas, muitas e muitas 
toneladas de ouro, privando o commercio internacional, des
se elemento fundamental de confiança. Certamente tal pro
cedimento influencia, por uma forma grave, extensa, toda 
a economia mundial e restringe a con!ianl}a c o commercio · 
internacional. A preoccupação da alta dos preços actuaes é · 
consequencia justamente da majoração do preco ouro, e re
sulta da accumulação forcada dessa grande quantidade de~ 
ouro, que não está em circulação, direct.amente e nem ser- . 
ve como lastr-o que se possa tocar, porque, cada vez mais, o ·· 
ouro é cobiçado e procurado para crear novos encaixes ou · 
augmentar os que já existem. 

No pro.iecto que vou ter a honra de apresentar á Ca
mara dos Srs. Deputados sobre a lei monet.aria. os cotlega~-· 
verão quE! :.1ão falo em cunhar moedas ouro, porque hoje 
ninguem mais se preoccupa com isso. Assim, não é demais 
esse exordio, pois, offerecendo um projecto de lei monetaria;. 
era obrigatorio fazer referencia, ao padrão brasileiro ouro_. 

Já tivemos o nosso padrão na razão de 27 d. por mil · 
réis-ouro, quer dizer a unidade mil réis equiv~lia a 27 d~ 
Nesse tempo, o nosso mil réis-ouro continha IJ,8"965 gram~· 
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_.mas •. de ouro fino, no titulo de 9:17 millesimos • . Um conto ·de 
réis pesava, e~actamente, 82~ grammas de ouro fino. A li
.bra esterlina tinha. de ouro fino, no titulo de 916,66 gramA 
.mas, 7,322 e peso bruto 7,988. Assim· corresponrlia um con.,
Lo de réis a ii2 libra~ e meia . Se tomarmos 240 dinheiros e 
.multiplicarmos ·por :t U2,5 chegaremos justamente, a 
27.000 dinheiros por um conto de réis. Isso é a bístoría 
..antiga. EssA mil Téis igual· a 27 dinheiros, já não está mais 
.perto de nós, afastou-se; nossa evolução eoonomica cami
nhou noutro sentido ... 

O SR . PRESIDENTE - Lembro ao nobre orador estar 
.finda a ;hora do exPediente. 

O 'SR. MA..RI0 'RAMüS - Nestas condições, Sl.'. Presi::.. 
-dente, peço a V. Ex. que me inscreva, afim d~:~ que eu possa 
-proseguir em explica~ão pessoal. 

O SR.. PRESIDEN.TE - O nobre Deputado ficará inscripto. 
O SR. MARIO RAMOS - Agradecido a V. Ex . . (Muito 

.bem.j · 

O Sr. .Presidente - Tenho sobre a mesa tres requeri
m entos que vão ser lidos. 

São, successivamente, lidos, apoiados e postos 
:em discussão os seguintes 

7 

. REQUERIMENTOS 

":N. 6 - 193'4. • 
Requeiro sejam solicitadas informações ao Sr. nresiden

te da Republica, sobre o num~ro do ultimo decreto expedido 
."Pelo Governo Provisorio, ex.tincto .em i6 de Julho de 1934, 
'bem ·com<J ~obre a materia nelle contida. 

:Sala das . Sessões, oi de kgosto de 1'934.- Acurcio Torres. 

·Encerrada a discussão e adiada a votatão , 

Requeii:o, .ouvida -a Camar.a .dos Deputados e por interme
-ôio da Mesa, que o Ministro da Educ:l<:ão e Saúde Publica 
mforme, com a possível urgencia: 

a) se tem sido proveitoso para o Hospital Nacional de 
Psychopathas o ·regime alimentar ali inaugurado ha cerca de 
seis mezes e contractado com uma firma desta pra~a; 

b) na hypothese affirmatíva, qual a economia feita para 
· os cofres publicas, quanto t empo ainda deve perdurar o 

refrido regime e em que condições foi ou vae ser autorizada 
il respectiva proroga.ção de prazo; · 

c) se além da administracão do Hospital, tambem os 
funccionarios da casa obrigados ao dito .regime estão com 

·O mesmo satisfeitos. " 
Sala das Sessões da C:Jmara. dos Deputados, Rio de Ja

:n.~iro, 6 de Agosto de 1934 . - Mozart Lag!J: 

Encerrada a ·discussão e adiada a votação. · 
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O Sr. AdolJ)ho :Be:rgamini - Peoo a palavra, pela orllem. 

O Sr. Presídente - Tem a palavra, pela ordem, o sentlor 
Adolpho Bergamini. -

O Sr. A.do}Jlho ~el'g-am.illi (?ew ordem) - Sr. Presi
dente, confesso a V. Ex. que não sei bem qual o Regimento 
em vigor. Tenho ouvjdo dizer que é o da antiga Camara do~ 
Deputados; percebo, no entanto, de vez em quando, que ha 
condimentacão da Regimento da antiga Assembléa Nacional 
Constituinte. Dahi a confusão no meu espírito. 

Pediria, assim, a V. Ex. a gentileza de um esclareci
mento: os requerimentos quand() não sã.o discutidos íieam 
com a sua votavão adiada, e quando algum Deputado pede 
a palavra para discutil-os, não se adia? 

O SR. PREStDENTE - Adia-se em qualquer dos dois ca
sos, apenas com esta diferenca: se algum Deputado pede a 
pata-vra, o adiamento i tambem da discussão; em caso con
trario, o adiamento é apenas da. votação. E' o Regimento dl 
antiga Camara dos Deputados. 

O SR. ADOLPliO :SERGA.MINI - Agradeço a V. Ex., 
Sl'. Presidente, a informacão que tão bondosamente me 
.presta; se não fôra abusar da bondade que caracteriza a per
sonalidaãe augusta de V. Ex;, perguntaria qual o assumpto 
legal dessa l'esolucão ao dispositivo óo .Regimento, porque 
não o tenho em mãos. 

O SR. PRESIDENTE - Trata-se do art. 262, do Regi
mento. 

O SR. ADOLPHO BERGMIINI- Agradeco. mais uma 
vez, o esclarecimento que V. Ex:. teve a gentiie.za de prestar. 
(Muito bem.) 

E' lido, apoiado e posto em discussão o se
guinte 

i O 

RBQUERIN:ENTO 

N. 8 -- 1934 

Requeiro, ouvida a Camara dos Deputados, e por inter
media da Mesa, que o Ministerio da Justiça informe se o 
Capitão Chefe de Policia, já bai~ou instruetjões aos seus sub
ordinados. recornmendando-lhes a fiel e::tecução do n. 21, 
do art. 113, da Constít.uícão Federal. que diz o seguinte: 

"'N, 2f. Nin.gv.em terá: preso sendo em ftagra.ntP. 
delicto. otL por ordem escripta da autoridade compe
tente, nos casos e:cpres~os em lei. A prisão ou detenção 
de qualquer pess!Ja. serd immediatamente communica
da ao jui% competente, que a relaxará, se não fór le
gal. e promoverá, sempre que di! direito, ll res:pon."!a.
bilidade da autoridade coactora." 

Sala. das Sessõe~, 6 de Agosto de i934.. Mo:art Lago. 
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/WJtificaçáo 

~a~ Varas e nas Preterias Criminaes -da Justica Loca:~. 
que ru~l'corrJ sabbaao ultimo, não chegára ainda, até á data-, . 
nenhuma communicação relativa ao disposto no n. 21 do ar-
tigo i 13. Mas tambem não vi ainda divulgada, no Diario 0(
{ícial, ou mesmo nn imprensa, qualquer noticia referente ás
novas determinações da Cartà Magna em vigor, que aliás 
me pareceram desconhecidas &inda de algumas autoridades 
policiaes, que interperllei pessoalmente, a respeito . Se nin.
guem foi preso, depois de 16 de Junho passado, com inflin
gentia do sabia disí)osilivo constitucional já em vigor h.n. 
vinte dias, é o caso de se felicitar o Capitão Chefe de Poli
cia. Ao5 representantes da Nação, em meu entender, não 
cumpre apenas criticar e verherar os actos íllegaes e via· 
lentos das autoridades, mas tnmbem reeonllecer os praticados 
com acerto, para lou,·al-os quando fôr mi:lér , e assim as 
t!Stimular ao cumprimento do dever. 

Encerrada a discussão e ad iada a votacão. 

O Sr. Presidente -- Está finda a hora destinada ao Ex-
pcdit-nte. 

Vae-se passar à ordem do dia . (Pausa.) 

Comparecem mais os Srs.: 

Thomaz Lobo, Clementino Lisbôa, Veiga Cabral;. Leandro 
Pinheiro, Joaquim Magalhães, Carlos Reis, Agenor Monte , 
Hugo Napoleão, Leão Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Jeovah 
Motta, Silva Leal, Ferreira de Souza, Barreto Campello, João 
Alberto, Arruda Falcão, Solano da Cunha, Arnaldo Bastos, 
Alct·e Sampaio, Simões Barbosa, Guedes Nogueira, Arlindo 
Leoni, Arthur Neiva, Pereira Carneiro, Mozart -Lago, João 
Guimarães, Prado Kelly, Raul Fernandes, Cesar Tinoco, Acur
cio Torres, José Eduardo, Mello Franco, Ribeiro Junqueira, 
José Braz, Pedro Alcb:o, Clem-ente Medrado, Rnul Sá, João 
Penido, Daniei de Carvalho, Moraes, Andrade, Generoso Ponce, 
Alfredo Pacheco, Francisco Villanova, Plinio Tourinho, La
cerda Pinto, Antonio Jorge, Idálio Sardemberg, Adolpho Kon
der, Raul Bittencourt, Gaspar Saldanha, Acyr Medeiros, João 
Vitaca, Edwald Possolo, Eugenio Monteiro de Barros, Augusto 
Corsino, João Pinheiro, Pedro Rache, Alexandre Siciliano, 
Roherto Simonscn, Teixeira Leite, Oliveira Passos, Pinheiro 
Lima, (62) 

Deixam d-e comparecer os Srs.: 

Pacheco de Oliveira, Fernandes Tavora, Mario Caiado, 
Luiz Tirelli, Alfredo da Matta, Abel Chermont, Magalhães de 
Almeida, Maximo Ferreira, José Borba, Martins Veras, Vel
loso Borges, Odon Bezerra, Herectiano Zenayde, Pereira Lyra, 
Souto Filho, Luiz Cedro, Mario Domingues, Arruda Borba, 
HuJ?berto Moura. Izidro Vasconcellos, Sampaio Costa, An
tom~ Machado, Leandro Maciel, Augusto Leite, Rodrigues
Daria, J. J. Seabra, Prisco Paraíso, Clemente Mariani, Ma
galhães Netto, Medeiros Netto, Alfredo Mascarenhas, Leoncio 
Gal!-'ão, Attila Amaral, Manoel Novaes, Gill~no Amado, Ne· 
gre1ro.s Falcão, AIOY,sio. Filho, . Arnold Silva, Lauro Passos, 
Fernando de Abreu, Càrlos Lindenberg, Godofredo· Menezes~ 
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Lauro Santos; Gwyei de Azevedo, Soare.~ Filho, Bias Fortes, 
Adelio Maciel, Martins Soares, Gabriel PIUsos, Delphim Mo
reira, José Alk.mím, Simão da Cunha, João Beraldo, Cbristiano 
Machado, Polycarpo Viotti, Levindo Coelho, Aleixo Para
guassú, Licurgo Leite, Celso Machado, Campos do Amaral, 
l:sueno Brandão, Carneiro de Rezen~. Jacques Montandon. 
João Alves, Plinio Corrêa le Oliveira, Alcant.ara Machado, 
'.rheotonio Monteiro de Barro:l, Rodrigues Alves, Barros P en
teado, Almeida Camargo, Mario Whately, Vergueiro Cesar, 
Guaracy Silveira, Hyppolito do Rego, Zoroastro ~uveia, 
José Ulpiano, Carlota Queiroz, Abreu Sodré, Antonio Covello, 
Cardoso de Mello Netto, Moraes Leme, Henrique Bayma, Sam
paio Vida!, Mario Caiado, José Honorato, Domingos V~llasco, 
João Villasbóas, Nereu Ramos, Aarão Rehello, Carlos Gomes, 
Simões- "Lopes, Carlos Maximiliano, Mauricio Cardoso, Annes 
Dias, Victor .Russomano, Adroaldo da Costa, Martins e Silva, 
Francisco Moura, Antonw Pennafort, Alberto Surek, Ar
mando Laydner, Guilherme Plaster, Mario Manhães, Milton 
Carvalho, Horacio Lafer, Pacheco e Silva, Rocha Faria. (tOS) 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa
recimento de 145 Srs. Deputados. 

Vai-se proeeder a vot.a.cão da materia constante da 
ordem do dia. 

·. 
Votação, em seSB/lo secreta, do parecer &obre 

a Mensagem (Ü} Sr. Presidente da Republica rela
tiva a nomeação do Sr. Carlos Maximiliano para 
Procurador Geral da Republica. 

O Sr. Presidente - Sendo a sessão secreta, neste mo
mento, convido a todas ás pessoas presentes a se retirarem 
uo recinto, tribunas e galerias. 

SusPzrms-sE A sJCSsÃo PUBLIC!A ÁS 15 HORAS 
B 20 MINUTOS. 

REABRE-SE A SESSÃO PUBLlGA. ÁS 18 HORAS 11: 
25 MINUTOS. 

O SR. ANTONIO CARLOS, · PRESIDENTE, DECLARA 
REABERTA A SESS40 PUBLICA . 

. t2 

O Sr. -Presidente - Acaba de chegar á Mesa o parecer 
da ·Commissão respectiva sobre as emendas ao projecto de 
roesoluçíi.o n. i, de 1934, Drganizando o Regimento Interno da 
Camara dos Deputados, que vai ser lido. 

· O.Sr. Walde.mar Motta (4° Secretario, 8ervindo de i 0
) 

procede á leitura do seguinte · 

PROJECTO DE RESOLUÇÃO 

N. :1 A- :1934 

Ó~~{müá~ o R~áime-nto lnte.rntJ d.a Camal'll. dos Depu·tados. 

· Relatorio ·da Commiss~o Esp~cial dQ 'Regim.e.nto I~f~rno 

Ao pr.ojecto . do Regimento: Interno · apresentado a · 3i de· 
Julho. ult~mo :pQl' . esta- Commis.sio . ,tol'am inierpostns . 40. 

C· D,- 2S 
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emendas· {ai ias · 39, eis que a numeracão .. omitti~ ~ ~36,.)'. 
por varios Srs. Deputados, mas a. propr1a Commts,sao s~g
geL'e as modificações que junta em aparte. Cum~rn:do dis
posições que reputa de elevado al~ance, a Com~mssao tam
bem junta a este parecer a redaccao com que !1-carã .o pro
jeeto, uma vez approvado com as emendas acce1tas e com ag 
suggeridas . . · · 

Quanto ás emendas interpostas peios Sr~. Deput_?.dos: a 
iiJ. é prejudicada pelo parecer dado á sa., eis que -nao pod~ 
haver vantagem na classificação das Commissões permanen
tes, para o fim da eleieão del_las, em !Da_is de dois grupos, 
desde que estes só contarão se1s Commtssoes cada um; 

. a 2a á. repellida pela Commissão pois a pr~po~ta que 
se pretende modificar foi feita para det'esa dos d1re1tos da:~ 
minorias cuja effectividade se facilitou com esse processo 
de indicação; 

a aa. não nos parece razoavel porque, dividindo a Com
missão Permanente ~de Agricultura. lndustria e Commercio"' 
em tres, a saber_: uma ''de Agricultura e Pecuaria", outra "de 
Industria". e outra "de Connne1·cio e Transporte", quebra a 
unidade que mantivemos da Com missão -cuja. ·competencia 
abrange todas as fontes da economia nacionaL E'. certo que, 
á .commissã'o que mantivermos, talv~z fosse preferível cha
mar ~do Fomento" ou '"da Economia Nacional", mas não lhe 
alteramos a designação pela :orientação confessada no pri
meiro relatorio apresentado "manter-nos dentro de uma 
simples adaptação do Regimento Interno antedor, só corri
gindo as falhas mais vultosas .daquelles". Vale .este ensejo 
pois, para fixar que a commissão. permanente "de Agricul
tura, lndustria e Commercio" é menos um conselho technic:o 
destes assumptos especiaes, de que um conselho de economia 
geral, de equilíbrio dos differentes, e por vezes mesmo anta
gonicos, interesses dessas fontes da produccão e meio de cir
culação das riquezas; é, emfim, o coordenador superior da 
vida economica da Nação. 
.. ·. Aliás, ainda para cóntrariar as vantageLs da divisão 
proposta nesta emenda, ha que considerar: :1°, que os as
sumptos se- entrozam de tal modo, que uma só cousa, em 
dois momentos successivos, ou sob dois pontos de vista di
ver~os, passaria a interessar a duas, e até ás tres, coromis
sões differenciadas ,__;·o que tornaria necessaria a consulta 
a todos, com todo seu co.t!Lejo de melindres, contradições, e 
difficuldades; 2°, que a conunissão nova "de Commercio e 
Transportes" iria ainda collidll" com a antiga "de Obras Pu
blicas e Communicações", como é obvio; 

· a 41\ não tem alcance proprio; é medida que á defesa 
compete tomar, sempre que o julgar conveniente, sem pre
cisão de artigo regimental especial. Aliás, o illustre autor 
dessa emenda já a retirou; · · . 
. a 5a foi acceita com ligeira modificação em .seu. texto 

como se vê do art. 249 e· seu paragrapho, bem co:ino do pro~ 
jecto relativo á reinstallação do Senado que apresentaremo3 
opportunamente. Com respeito á ·organização da Secretaria 
do Senado, tol'na-se necessario projectb' especial de lei que 
não pode ser objecto de disposição de Regimento Interno da 
Camara. · · .. · 
. . . a 5a ~menda não :foi. aeceita exclusivamente por esta 
mesma u1t1ma ·consideração, que é obvia; · ·· 

a 7a emenda, que se desdob.ra em duas, tambem não foi 
acceita porque: quanto á f~ parte, niio é possivel restringir
se. o tundameD,to d11, urge?C1a a~ que -ahi se dispoz; quanto á 
~· ~mote, nãcn\ poa&i'Vel 1mpeclil'·&~ ~ ursenci11- sô por OPPQ• 
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sição de um Deput~o, cujo capriobo ass~m se· sob~eporia 
ás necessidades sentidas por todos os dema:rs; 
·· a 'sa emenda não nos pa.receu raz{}av~i, eis que o sigi.llo 
do voto fica perfeitamente a:>segur~do com o processo ada
ptado no arti~o 5" das "Disposicões Transitarias" {Titulo 
VIU) do projeeto em ~preço; . 

a 911. emenda ainda não nos pf>receu r~oavel, eis que, 
apresentada á znateria de ence.rraroe.ato, faz alterações mi-· 
nima.s ao projécto, alterações estas que, ou erão inuteis por. 
minimas, ou serão· prejudiciaes por moratorias apenas; 

a 10"' emenda foi acceita com ligeira. modificacão em 
seu tex.w, como se vê do annezo projecto alterado segundo 
o. venciôOi · · · 

a 1111- em~nda· igualmen~ foi aoceit.a com ligeiras mod)-
f1cat,;ões; . . . 
· ·. a 1~ foi am~eita integralmente, como periodo final do ar-
ligo 1° das "bisposíç_ões TransH.orias''; · 

a 13a foi acceita. ligeiramente modíficada; 
a f41l- outr-otanto; 
a 15a. !oi acceita integralmente, em sua 1a. parte, e com 

pequE:na modificaciio, na 211.; 
a. 16a. foi a.cceita integralmente, em sua 1.a. pru:te, e ,;-el}el

llda, na 2&, pNos motivas dados ao nos pronunciarmos sobr-e 
a se. emenda; . . 

a 17a. não íoi a.eceita, por desneeessaria, eis que a refe-
renda nella proposta é obvia.; . , 

a i8a. não foi a.cceita pelos motivos já constantes da ex
p!icacão dada ao seu mustre autor- em sessão da C~marà e 
oons~nt~s do Ditlrio do Poder !..egi3lati:~.•o n. 13 ('5 de Agos,.. 
to corrente); · 
_ a ~~ foi acoeita em sua 111 parte com ligeira modifica
cão, mas i'oi repéllida em sua 2a. parte pois, em se tra~ndo 
d~ questões de ordem, por $Ua ·natureza restrictas (apud 
art. 116 do projecto ann~:s:o), não compol'ta a. discussão 
deUas nenhuma diversificação entre as correntes de opinião; 

a 21a. foi acceita com leve modHicacão (vide o a,o.nexo) ;. 
a 22a não foi aceita p&los motivos já dadoa em plenari<i; 
a 23a foi acceita, levemente alterada; 
a 24a outrotanto: 
a 25a aceeltou-se intejramente; 
&. 26a. QUtrota.nto; 
.a 27~ e a 2so estão pr~judicadas poi.s di2em o mesmo .que 

a i~ em suas duas partes; 
a 29 foi aooeita; 
a aoa não foi ac.ceita pois aMgmentou referrmtias apenas 

a ilispositívos constitucü>.naes. que poderã, ou não, convir 
tt•atar em sessãn secreta. Em todo ·caso, a. referericia da 
emenda ao § 1° do art. 1.07 não está certa; esta seria emen
da. ao a:rt. 106, ao que nos J)fll'ece; 

a 3i a._ emenda tambem não foí ac~eita, pois as referen.;. 
eias que prol)ugna não nos pareceram certas; · 

ll s2a. ofi acceiLa; · 
a 33a. não foi ac~eita eis que s disposi~ão constitucional 

qu~ a _fundamentou condíciona a a.pprova.ção de a.ssumpro 
IegJ.slat1vo de alcance geral e externo; e não os de alcanc-e· 
apenas interno da Camara; . 
, . a 34D: emenda foi acceita em parte; . . 

a- 3511 não o foi, mas procuramos remediar o mal que ella 
visava (como se ve do artigo 10 do Annexa); . 

a . 36a não existe, como assignalamos de inicio; 
a. ~1a pare~eu~.nos desn~cessaria, ante os demais artitos 

~o._pro~_ect9,I'e(unea.~t; -~· ... ,, .... '······ ·~ :~;-~·: .• 
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. a. 3SA ·foi accelta éom leve alteração;· 
a gga não conseguindo identificar a disposioão visada, 

deixamos de dar parecEU'; 
e a 4oa, finalmente, deixamos ·de acceitar porque o pro

cesso de que trata· o artigo emendadQ é exactamente o que 
corresponde aos inqueritos polieiaes, e não o que institue 
a formação da culpa·. · 

Quanto ás emendas que a Commissão espontaneamente 
suggere e adapta, ellas são de redacção, algumas, de correcção 
de imprensa, outras, e as demais são de necessidade obvia 
dispensando justificação escripta como decorre do projecto 
alterado annexo. 
. Sala das Sessões, !) de Agosto de 1934.. - O Presidente, 
Fabio Sodré. - O Relator, Moraes Andrade. - Ascanio Tu
bino. - Henrique Dodsworth.. - LeopoZdr> Cunha Mello 
(com restricção). -Abelardo Marinho. 

TITULO I 

Da Constituição da Camara 

CAPITULO I 

DAS SESSÕES PREPARATORIAS 

Art. 1.0 Os · diplomados á Camara dos Deputados se 
reunirão cinco dias antes da dàJ.a da inauguração solenne, ás 
14 horas, no respectivo edifício, afim de, sob a direcção do 
Presidente do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, reali-
zarem sessões preparatorias. · · 

Art. 2.0 Declarada aberta a sessão, serão os -diplomados 
presentes . convidados· a entregar os seus diplomas. 

Art. 3.0 Tei.'Illinada a entrega dos diplomas, o Presiden
t~ d~rã por finda a primeira sessão e, auxiliado pelo Se
cretario da Presidencia da Camara e outros funccionarios da 
Secretaria que julgar necessarios, organizará ·wria lista dos 
portadores de diplomas e um outra dos supplentes dos di
plomados. 

Art. 4.0 As listas acima referidas deverão ficar orga
nizadas dentro do prazo de 24 horas e serão lidas em sessão 
para conhecimento dos interessados e immediata publicação 
no orgão official da Camara. 

Art. 5.0 No mesmo dia em que fôr feita a citada publi
cação, os presentes, diplomados desde que constituam a 
maioria absoluta dos representantes, elegerão, ainda sob a 
Presidencia do Juiz a que se refere o art. 1° deste Regi
mento, por escrutínio secreto, um dentre elles, para · Pre-. 
sidente. 
: . Art. 6.0 A apuração dessa eleição se~á •. _pessoalmente 

feita pelo Juiz Presidente das sessões preparatorias, sendo 
declarado eleito o que tiver obtido a maioria absoluta dos 
suffragios. · · · 

Paragrapho unieo. Se · nenhum dos votados obtiver 
maioria absoluta dos votos dos presentes, proceder~se-á a 
um segundo escrutinio, em que só llOderão ser -suffragados 
os dois nomes que tiverem sido mais votados no primeiro 
escrutínio; se houver, nesse primeiro .escrutinio, mais de 
pois Juf!rqadot çom votação ipa-1, os· doia maia idoso& é que· 
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devem entrar· no· seiundo eserutinio. l!ltn easo de ernpat~. -
nesse segundo escrutinfo,- deeiarár-se-á eleito o menos idoso. 

Art. 7.o Depois de fazer a proelamacão do_ Presidente 
eleito, o J1.1iz Presi-dente· das primeiras sessões preparatorias 
dará IJOr finda sua Incumbencia e a sessão. 

Art. 8.0 A_ sessão preparatoria seguinte será presidida 
pelo Presidente ê1~ito. o qmtl t~onvidará para Seel'etal'ios 
pro-visorios quatro Deputados, reali.zand{)-Se neste mesmo 
dia, desde que esteja presente a maioria absoluta dos roem~ 
bros- da Camara. a eleição de doi!; Vice-Presidentes, quatro 

· Secretaries e outros tantos supplentes. 
-Art. 9.0 Esta ele-ição será feita por· escrutinio secreto e 

em tres cedulas, send() uma para o fO e o 2° Vice-Presi
dente, a segunda par::~. i 0 e 2o Recretarios e a ultima para 
~ e 4° Secret:~rio~. · R>'rão considendos eleitos os que ob
tiverem maioria absoluta de votos presentes. Na falta de 
maioria absoluta, ou em. caso de empate de mais de dois 
nomes. pl'oceder-se-á na f6rma do diST~osto no art. 60, pa-
ragrapho uni co. · 

Paragrapho uriioo. O ímmediato em votm; na eleição de 
cada Secretario serâ considerado, na mesma ordem, supplente. 

Art. fO. Se não houver numerá legal para as eleições 
de que tratam os artigos anteriores, serão eiias adiadas -oara 
depois da inauguração da Camara. Verificada a impossibili
dade da eleição, ou não estando presente o eleito. o Juiz 
Presidente ria primeira sessão, ap6s a pubi_ioaQão, da lista dos 
dipJomados, passará. a presidencia ao Deputado mais idoso, 
que convidará quatro outros para Secretarias provisorios. 

Paragrapho unico. Nesta hypothese, nas sessões se
guintes á da inaugur~cão. servirá a Mesa Provisoria até 

. que seja eleita a Mesa definitiva. 
Art. f 1 • Na ultima sessão prenaratoria será prestado 

o compromisso. O Presidente, de pé. no que será acompa
nhado por todos os presentes. proferirá a seguinte affirma
ção: "Prometto guardar a Constituição Federal. desempe
nhar fiel e lealmente o mandato. que me foi confiado e sus
tentar a união, a integridade e a independencia do Brasil". 

§ i'.O Em seguida será feita, -pelo i 0 Secretario, a cha
mada dP Nlda um dos reprcsentant~:>s. a comecar pelos Vi~P.
Presidentes e outras membros da Mesa, e cada um, á pro
porção que fôr sendo proferido o seu nome, responderá -
"Assim o prometto". 

§ 2.0 O Deputado, que comparecer para tomar posse 
d~ois desse dia, será conduzido ao recinto pelo 3° e Delo 4° 
SecrP-taríos e prestará em vor- alta, perante o Presidente, em 
sessão, o compromisso acima exarado. 

Art. 12. A sessão conjuncta de inauguração da Camara 
dos Dep1.1tados e .do Senado Federal será realizada no dia 3 
de Maio, no Palacio Tiradentes com a presenca de qualquer 
numero de Deputados e Senadores, sob a direcção da Mesa 
do Senado. 

CAPITULO IT 

DA MESA 

Art. 13 .. A' Mesa da Camara. dos Deputados comDete 
a direcção de todos os seus trabalhos. 
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. . 
§ 1."' A Mesa eómpoe..:se l;ie . uin. Presidente e de quatro 

Secretarias . · · · · · · · · · 
§ 2.0 Para ·supprir a falta do Presidente ·e ·ctos Secre

. tarios, haverá respectivamente dois Vice.:.. Presidentes e quatro 
Supplentes de Secretarias. · · 

· § 3.0 · O Presidente convidará qualquer Deputado para 
substituir ()S Secretari-as, na falta ac<iidental dos respectivos 
Supplentes. · 

Al-t. H. A Mesa, eleita ao inicio· de cada sessão legis
·lativa, servirá tambem nas sessões extraordiuarias e em 
todas as prorogações. 

Paragi'apho unico. As funccões dos membros da Mesa 
··da Camara dos Deputados sómente cessarão: 

a) ao findar a legislatura, com a constituição da que 
deve presidir ás sessões preparatorias da seguinte; . 

b) nos demais annos da legislatura, com a eleição da 
·nova Mesa. · · · · · · 

Art. 15. Os membros ela. Mesa, bem. como os Vice
Presidentes e os Supplent~s de Secr~tarios, não poderão fa
zer parte de qualquer Com:miasão, permanente, ou especial, 
a não ser a Executiva. 

SECÇXO l 

Do Presidente .. 
Art. 16. O Presidente é o orgão da Camara, _quando eiia 

houver de se enunciar collectivamente, o regulador dos seus 
trabalhos, e o fiscal da sua 'ordem, tUdo na conformidade 
deste Regimento. · . · . . · · · 

Art. 17. São attribuicões do Presidente; além de outras 
cenferid~s neste Regimen,to : 

1a, presidir ás sessões da Cama.ra; 
2a, abrir- e encerrar as sessões ás horas compet.entes, 

neiias manter a ordem e fazer observar a Constituição, as 
.leis da Republica, e este Regimento: 

aa., fazer ler as actas pelo 2° Secretario, submettel-as á 
discussão e ao voto da .camara, assigna1-as depois de ap
provadas; 

4a, fazer Iêr o expediente pelo i 0 Secretario; 
sa, dãr posse aos Deputados; 
aa., conceder. a. palavra aos. Deputados. na ordem da in

scripção, aos que ·a' solicitaràm verba·lmente. nos termos do 
Regimento, e negai-a aos que a. pedi1'em sem direito; · 

7a, convidar o orador a declarar préviamente, se vae 
falar a favor, ou eorif.ra a proposição em discussão. 

sa, interromper o orador que se de·sviar da questão, 
falar eontra o ·vencido, faltar á consideracão á Camara, ·ao 
Senado, ou a algum dos seus membros e em geral aos repre

. sentantes do pflder publico, adv·ertindo-o, chamando-o á 
ordem, e retirando-lhe a palavra se não fôr obedecido; · 

ga, chamar a attencão do orador, ao terminar a. hora do 
expediente e da ordem do dia, ou ao se esgotar o tempo 
em que tem- direito de occupar a tribuna; 

:1 01!., annunciar a 01:dem do dia e o numero de Depu
tados presentes; 

fia., submetter á diSCI.lSSâO e á votàçãó' a materia· a iSSO-
destinada; ~ - . 
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H~a., estabelecer o ponto da quest~o sobre que devam 

ser feitas as votacões; 
f3&, annunciar o 'résuitado das .votaQões; 
f48 concede!"' a palavra- para e-;<eplicação pessoal, sem 

prejuízo da orden1 do dia; 
· i5et, ·comm.unicar á Camal'a o reeebímento de mensa

gens ·e outras correspondencias do Governo, e fazel.-as lêr 
...pé1o · 1° · Sécretario; · - · · ' 

· H'i8 - nomear, ·Jlor autoriiaoão da Camara Commissõea 
especiaes, mixtas e e:rlérnas; · · · _ 
. • • .f. 7~ . designar substitutos par;l ·os mémbros das Com
missões, em suas vagas· ou· em seus impedimentos, exce-
ptu.ada a Commissão Executi'Va; . . . 

· 1sa. promover a publicacüo dos debates e de todos .os 
trabalhos e actos da Camara~ 

- i 9a., ·-não Pllrmi.ttir. a. publicação de expressões e con-
ceitos vedados pelo Regimento; · · 

2oa, organizar e designar a ordem do dia seguinte; 
2i, informar a Camara sobre qualquer ponto de ordem 

ou de pratica parlamentar; 
· 22a., suspender a sessão, deixando a cadeira da Presi-
dencia, quando não puder manter a ordem, ou. as circum
stancias o exigirem; 

231\ levantar a sessão; 
243 , assignar todas as resoluções da Camara; 
2se., assignar a correspondencia destinada ao Presi~enle 

da Republica, ao Senado, á Cõrte Suprema, e ás assembléas 
estrangeiras ; 

26a., convocar ~essões extraordinarias; 
27a., presidir as reuniões da Commissão Executiva, to

mar parte nas suas discussões e deliberações, com direito 
a voto, e assignar os respectivos pareceres; 

28&., substituir, nos termos da Constituicão, o Presidente 
da Republica; 

298., resolver todas as questões de ordem que occorrerem 
durante as sessões. 

Art. 18. O Presidente da Cainara não poderá, senão na 
qu:l.lidade · de membro da CommissãD Executiva, offere

·cer· projectos, indicações, ou requerimentos, nem votar, cx
eepto· nos casos de empate, ou nos escrutínios secretos. 

. P·aragrapho unieo. Para. tomar parte em qualquer dis
cussão, o Presidente deixará a ca'deira, iRlerinamente, ao 
seu substituto, e:mquanto se tratar do objecto qu~ se pr(l-
puzer discutir. · · · 

SECÇÃO Il 

Dos Vice-Pre~>identes 

Art. 19. Sempre que o !>residente não se achar no re
cinto, á hora regimental do inicio dos trabalhos, o :10 Vice
Presidente, e em sua falta o 2°, substituil-o-á no desem
penho das suas funcções, cedendo-lho o lagar logo que fôr 
presente. 

Paragrapho unico. Quando o Presidente tiver neces
su!ade de -deixar a cadeira, proceder-se-á. d~ mesma fórm'!-. 
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· SECCJ.O 111 _ .. 

Dos· Setretariaa 

Art. 20. S!io attribuições do t 0 Secretario: 

. i a, fazer a chamada, nos ca.sos previstos neste Regi-

~·· . I . 2á, lêr ã Camara a integra de todos os officios 'do Go-
vernó, do Senado, e dos ·1uizes ou tribunaes .. e, em :mmmacto, 
qual(tuer outro papel que deva ser lido .em sessão; 
. a•, despachar toda a materia do Expediente; 

. 4a., receber. e · fazer toda a correspondencia . offieial da 
Camara· · - , 

5a, 'receber, igualmente, todas as representações, 'con
vites, petições, e memoriaes dirigidos á Camàra; 

. 6a, fazer recolher e gu_ardar em boa ordem todas as 
proposições. para apresentli.l-as oppqrtunamente; 

7a, assignar, ~pois do Presidente, as resolucões da Ca-
mara; . · . 

sa. contar os Deputadcs, em verificacão de votação; 
ga., iiirigir e inspellcionar os trabalhos da Secretaria, 

fazer observar o seu R~ lamento, .. interpretai-o e pre
encher ·as suas lacunas, e fiscalizar as s1.1as despesas: . 

10a.. pr_ovidenciar nara que sejam ~ntregues aos Denu
tados, .á medida que fOrP.m chegando á Camarn, os avisos 
imoressos relativos á materia des·ignada na vespera, para a 
ordem do dia; 

H a,- -tomar nota das discussões e votacões da Camar~J, 
em todos os pa.ueís sujeitos á sua guarda, au,thenticando-os 
com a sua assi~matura; . 

i~.a. distribuir. J)apeis ás Commissões; 
. 13a. 31pôr emenda-s aos pro.íectos recebidos do Senado ou 

· do PresidentP. da Republica sem ~lias. 

Art.. ~i. Ao 2° Secretario, compete: 
1a, fiscalizar a redaccão das actas e proceder á sua· 

leitura; 
28., assignar. depois do 1° Secretario, todas as acta~ e 

resolu()ões da Camara; · 
3a. escrever a a.cta da.s sessões secretas; .. 
4a., ~ontar os Detmtados. P.m veriíicacão de votacão; 
5a. auxiliar o fO Secretario a fa.zer a correspondencia 

ofíicial da Camara, nos termos deste Regimento. 
Art. 22 . ·O 3° e o· 40 Secretaries receberão. á porta da. 

sala das sessões; os Deputàdos que a'inda não hajam presta
do compromisso; para que o façam. 

Paragra;pho u:nico . Compete-lhes auxiliar. o 1° e o 20 Se
cretariGs na. verificação de vota<Jões . 

Art.. 2·3. Os Secretarias e o$ .seus Sup-plentes substituir
se-ão conforme sua .numeracão ·oràinaJ e, nesta mesma or
dem, substituirão. o Presidente, na ·falta dos Vice-Presidentes. 

CAPITULO !!I 
DAS COMMtSSÕES 

Art. 24. A Cama.ra dos Deputados iniciará seus tra
balhos. em cada sessão ·legislativa · ordinaria, organizando 

· su~ :to:mmissÕ%. ·· · 
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Pà.ragrapbo unico •· As Commi~ões serão: 
a) ·permanentes, _as qUe subsistirem através das legisla-

turas; . 
b) temporarias, as que se extinguirem com a t('rminaQãO 

da legislatura, ou logo· que hajam preenchildo o fim a qua 
se desUnavam. · 

Art: 25. As Commissões permanentes são f..reze: 
~ 6 , Executiva.; . . 
26 , Agricultura, Indusiria e Comrnercio; 
.3~. Constituição e Justiça; 
4a., Diplomacia e Tratados; 
56, Educação e Cultura; 
66 , Finan~s; 
78 , liegislacã() Social; 
88 , Obras Publicas, Transportes e Communicações; 
9 6 , Orcarnento; 

f o a, Redacção; 
ua, Saude·Publica;. 
126 , ~eguranca Nacional; 

· 1::1a, Tomada de Contas. 

. Paragra.pbo unico. As Commissões permanentes serão 
· constituídas de onze membros cada uma, salvo a Executiva 
. que se!'lá constituída pela Mesa, e a de Redaccão que terá 
. sómente cinco membros. 

Art. 26. As Commissões :permanentes exercem suas 
. funeções durante toda a sessão legislativa ordinaria, ou ex
. tL"aordinaria, e, nas prorogacões, até nova eleicão. 

Art. 27. As Commissões temporarias são int:erna.s, ex-. t~rnas, e mixtas • · 
§ 1.0 As Commissões intermis são as que se destinam. 

· ao estudo de determina<io a.Ssumpto sujeito á deliberação da 
Camara e dividirem-se em Commissões de inquerito, espe

. ciaes, e geral. 
_§ ao As. Commissões externas são as constituídas para 

· participar dos aetos em que a Camara dos Deputados haja 
de se repres~ntar. 

§ 3.0 As Commissões mixtas são as constituintes de 
Deputados ~ !Senadores. 

Art. 28.· As Commis.sões esveciaes e as de inquerito 
serão constituídas -por determina~ão da Camara !)ara os 
casos em .que se tornarem necessarias, segundo o disposto 

· nos artigos seguintes. · 
. . Paragrapho unico. O requerimento para a constituiQão 

de uma Commissão especial, ou de !nqrierito, será escripto e 
indíea,rá,. deSde logo, o assumpto de que a mesma haja de 

· tratar; bem <:omo o numero de membros que a deverão 
compôr. . · · 

Art. 29. A audiencia de uma commissão espe(1ial dis
pensará a das Commi'ssões permanentes, salvo determinaoão 
em ·contrario da maioria da Assembléa. 

Art. 30. A Camara poder,á constituir-se em com'missão 
geral, para o éstudo· de qualquer assumpto, ou outro fim 
determinado, desde que a sua maioria o resolva, a. requeri
mento escript-t) de qualquer Deputado. 

Paragra!)ho unico. O Teque:riment~ para a constituicão 
.da Camara.~ em -commissão geral deverá, desde logo, iw:licar 
o objectQ, o dia. e a hora, da re~ão. · ·· · · 
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Art. SL As' Comtnissões externas serão eon&tituidas pela 
_mesma f6rma das esnooiaes, por determinacão da Camara, 
a requerimento verbal de qualquer Deputado·. . 

Art. S2. As Commissões mixtas serão tambem consti
tuídas pela mesma fórma das especiaes, por determinação 
da Cam'lra, mediante prévio ~ntendimento ~om o Senado, a 
requerimento escript() de qualquer [)eputado. · 

Arf. 33 ~ As Commis-sões temporarias durarão : 

a) as de inquerito, até a conclusão dos respectivos tra-
balhos; . , 

b) as especiaes, a geral, as ·externas, e as mixtas, o 
f.empo, dentro da legislatura, necessari6 ao exercício das 
funccões para que foram constituídas. 

Art. 34. As Commissões permanentes, as de i:ilquerito, e 
as Especiaes serão constituidas proporeionalmP.nte ás cor
rentes de opinião representadas na Camara. 

!§· f.O As Commissões Externas ser~.o nomeadns pnlo Pre
·sidente, por iniciativa propria üU a requerimento de qual
quer Deputado, depois de approvado pela Camara. 

§ 2.0 Os representantes da Camara nas Commissões Mix
. tas serão proporeionaes ás correntes de opinião, eleitas ou 
dé liVl"e nomeação do Presidente, conforme a. natureza da's 
funccões que tenham de desempenhar. 

Art. 35. Na. sessão seguinte á da: eleição da M~sa, pode
rão os Deputados, eonjuncta ou separadamente, inaicar, por 
· escrlplo devidamente assignado, um nome para. cada commis
são permanente, considerando-se eseolbídos os que obtive-

. rem um onze-avos do numero total de membros ·da Garoara, 
desprezada a fra~ão, excepto quanto á Commissão de Re
daccão, onde será necessario um quinto, degprezada a fraeção. 

· § i.0 A indicação poderá ser apoiada pelos proprios 
·Deputados que não eomparecerem á sessão, desde que as
signem a declaracão de outro Deputado que haja compa-
recido. · · · 

§ 2.0 Não se computarão .as indicações feitas em dupli
cata por um mesmo Deputado. 

AI't. 36. Verificado pela .Mesa o numero dos Deputados 
escolhidos mediante in4ieacão, proceder-se...:á, nas sessões 
seguintes, á eleicão, por voto seCTeto e escrutínio de lista, 
dos que devam completar as Commissões permanentes. 

§ f.O Para a eleicão. as Commissões serão classificadas 
em doi-s grupos. O primeiro será formado pelas de Constitui

. cão e Justiça, Agricultura, Industria e Cammereio, Diploma
ci<i e Tratados, . Educação e Cultura, seguranca Nacional; 
Obras Publicas, Transportes e Communicacões. O -segundo, 

· J)elas de Finanças. Orçamento, Legislacão Sooial, Saude· Pu
blica. Tomada de Contas e Redaccão. 
·· § ·2.0 Não se ·computarão votos aooumulados numa mes

ma cedula.· ,. 
Art. 37. Quando· se realizar simultaneamente mais de 

·uma eleição, haver·á junto á: Mesa outras tantas urnas, devi
da~~nt6· rotuladas, com a indieação clara de ·!)ada uma das 

-ele1çoes a se proceder. · 
. Art . 38. Proeeder.:.se-á á eleição eom a chamada. dos 

Deputados, por Estado, de Norte a Sn!.. incluído o Districto 
Feder?I e a segui~, ~ dos. Deputados do .T!lo-itorio do Acre .e 
dos C1rculos proflss1ona.es.•:; . ; .. ~ _ .• ~ · • _ , 
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' ·· · § V' Terminada a votaclo, serão as cedulas ratirads.S 
da urna, eontadas, e lidas pelo Presidente. 

§ 2.0 Os secretarios procederão aos respectivos assenta
mentos, proclamando em voz alta, á medida que se fôr veri
ficando, o resultado da apuração. _ -

§ 3.o Não erão apuradas as cedulas referentes a uma 
eleição que se encontrarem em urnas destinadas a outra. 

§ 4.o Quando uma cedula contiver numero de votos 
maior de que o determinado pelo Regimento. só serão apu
rados os primeiros até completar ·o limite regimental. 

§ 5.o Terminada a apuração, o 1° Secretario redigirá 
·boletim com o resultado final, ·collocando os votados na 
ordem decrescente dos suffragios. 

§ 6.0 Q Presidente procederá á leitura do boletim da 
apuração final e proclamará os ele i Los . 

.SECÇAO 1 

Da reunião das Com:rn.issé1es 
' I 

Art. 39; ·As Commissões permanentes, ou especiaes, re
unir-se-ão, ordinariamente, no ·edifício· da Garoara, toda.S as 
.semanas, ~m dias prefixados. 

§ · f.O O Diario do Pode7 Legislativ() publicará, quotidia
namente, a . relação das Commissões, cc.m a designa~ão do 
local e da hora em que se realizam suas reuniões. 
. . . § 2.0 Quando a Camara dos Deputados estiVer funccio

. nando; as Commissões da Camara effectuarão suas reuniões 
no~. dias marcados, prepar~ndo todos os papeis qu-e estejam 
dependendo de -seu estudo e enviando-os ao i 0 Secretario 
para a pu,blicacão no. [);iari() do Poder Legislati-v().· 

. Art. 4.o. As reuniões extraordinarias das .Commissões 
. terão_ Jogar por convocação dos respectivos presidentes, ez
o({ici(), .ou a requerimento de qualquer dos seus membros. 

Paragrapho unico .· Qualquer convocação de Commissões 
será annunciada pelo Dia1-io do Poder Legislativo., com 
vinte e quatro horas de ·a.ntecedencia, designação· do seu 

· . local, hora e objecto; 
Art. 4!. As reuniões ordinarias, o.u extraordinarias, das 

Commissões durarão o tempo n-eeessario aos seus fins, a 
juizo ·do Presidente, que as poderá. 'interromper quando jul-
gar conveniente. . _ . . _ 

Paragrapho unico . As · Com missões não se deverão 
reunir no momento das votacões em· plenario, e, quando an
teriormente re_unídas, deverão su_spender os trabalhos em
quanto durar. aquelle acto, para dell-e participarem os seus 
membros. 

Art. 42. As reuniões das Commissões poderão ser pu
blicas, quando a&sím estas deliberarem. 

§ L0 Serão sempre secretas as reuniões das Commissões 
para· deliberar sobre: · · 

a) ·declaração de guerra, ou accordo sobre a Pa.z; . 
b) ·tratados, ou con--venções, com as nações estrangeiras; 
c) ._con.ce!;São; ou negacão de .Passag_em de forcas estran

geiras pelo territorio nacional para operações Illílitares . .. -.. 
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. § 2;0 Nas reuniões secretas ·servirá ·como Secretario da. 
Commissão, por desigilaoão do Presidente, um de seus 

·membros. . . 
· . §" 3.0 Só os Deputados e os Ministros de Estado, quando 

convi'dados, poderão a:5sistir ás reuniões secretas. 

SECÇÃO 11 

Dr.u tlttribuições das Co-mfnú16es 

Art. 43. Ae Commissões permanentes têm por fim prin
cipal estudar lodos os assumptos submettidos ao seu exame 
e · que lhes forem enviad()S pela Mesa e manifestar a. sua 
opinião sobre ellos. 

Art. 44. A' Commissão ExecuLiva compete; além de 
outras disposições regimentaes: 

a) tomar todas .as provid.enci;ls necessarias á regulari
dade dos trabalhos legislativos; 

b) dirigir lodos os serviços da <Camara, (iurante as ses-
sões legislativas e nos seus interregnos; · · . 

c) prover R policia interna da Camara; . · 
d) propõr ó <:amara a creacão dos lagares necessarios 

ao -serviço de ~ua Secretaria e a. nomeação· dos · funcêionarios 
desta; · · 

e) ·promover oa funceionarios da Secretaria, nas vagas 
. occorrentes; · 
. · f) nomear o pessoal subalterno necessario ao serviço da 
~a; . 

g) assignar os títulos de nomeação dos funccionarios da. 
Caman; · , 

.h) conceder licenca, eom ou sem vencimentos, aos func-
cionarios da Camara. . · · · 

Art.. 451 Nenhuma proposição, modificando. os -serviços 
da $ecretarta da Cnmara dos I)enutados, ou as condições de 
seu pessoal, ai.nda mesmo que seja apresentada como emend~t 
a projecto de lei orcamantaria, poderá. ser suõmettida á de

: liberação sem parr.cer da Com missão Executiva . 
Art. 46. A' Commissão de Agricultura, Indus(ria e Com- · 

roerei() compele manifestar-se sobre todos os assumptos re
lativos á economia nacional. 

Art.. 47. A' Commissão de Constituição e Justiça eom
pet.e manife8lar-M sobre todos os assumptos quanto· ao seu 
. aspecto jurídico, legal ou constitucionaL 

Art. 48. A' Commissão de Diplomacia e Tratados com
pete manifestar~se sobre todos os assumptos quanto ao seu 
aue a Nanão houver participado. ou de participar, e sobre a 
o!'ganizacão do MinisLerio das Relações E.'rteriores .. 

Art. 49. A.' Commissão de Orçamento compete emittir 
parecer sobre a proposta de {)rçamento reinettida. pelo Pre
sidente da Republica. ou, na sua falta, organizar o prajecto 
de lei orcamenta.ria, sobre a base da anterior, assistindo o 
r::Ienario em todas as phases da. elaboracão orçamentar ia. 

ArL. 50. A' Gommissão de Finanças compete manifestar
se .sobre todas as proposições que alterem a. ~espesa e a. 're
ceita publicas, acarretem responsabilidades para. o Thesourl' 
Fooer&l, on· -se refiram ao systema: monetario e ao regime 
de-bancos. · · 
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· AI't. 5i. A' Commissã·o ·de Educação e Cultura. compe~ 
opinar sobre todos os assumptos relatiyos á educação 0 

· instrueção publica, ou particular, e a tut;io que disser re~. 
peito ao desenvolvimento · cultural e artistico. 

Art. 52. A' CQmmi-ssão de Segurança Nacional compete 
mani<festar-se .sobre as gropost.as do Poder Exee.utivo de 
fixação das forças armadas e sobre todos os assumptos que 
interes§eD). á defesa do Paiz. 
· Art. 53. A' Commissão de Obras Publicas, Transportes e 
Communieações compete o estudo de todas as questões re
lativas ás obras publica-s e á concessão a particulares de 
construcção, uso e gozo das mesmas; vias de transportes 
e communi.caçõe_s, corr eios e telegraphos • 

.Art. 54. A' Commissªo de ~egislacão Social compete 
opinar sobre todos os assumptos-. a.tt~nente.s á organização do 
trabalho, relações entre este e o ca:p.ital, e assistencia. aoS 
trabalhadores. 

Art. 65. A redacção final dos pr ojectos approvados pela 
Camara. em ultimo turno regimental, compete á Commissão 
de Redacção, s alvo o disposto nos .paragraphos seguip.tes: · 

§ 1.0 Co~pete á Commissão Executiv:a. a redacção final 
dos _projeet.os. de resolução da Camara dos Deputados. 

§ 2.0 Os projectos de leis orçamentarias, serão redigidos 
pela Commissão de Orçamento. 

§ 3.0 A' Commissã.o de Seguranoà Naeional eaberà a re
daccão final dos ·projectos de fixação de forcas. 
· ·§ 4.0 A redacção para a 36 di·scussão de projecto emen
dado em 26 ser-á feita pela Commissão g:ue o houver apre
sentado, ou sobre. elle emittido parecer. 

§ 5.0 Quando· mais de uma Commissão houver emit:Lido 
parecer sobre uma proposição emendada em 26 discussão, a. 
Mesa. designará a. que deva. redigir o projecto para a 36 dis
cussão • 

.Árl 56. A' Commissão de · Saud~ Publica. compete ma-. 
nifestar-se sobre todos os assumptos de saude publica, hy~ 
giene, e assistencia. sanitaria. 

· Art.- 57. A' Commissão de Tomada de Contas competem 
as attribuiçõ:es que lhe são conferidas pelo art. 29 da Con
stituição. 

Art. 58. As Commissõe!> temperarias compete o desem
penho das attribuicões que lhes 1orem expressamente confe
ridas pela. Camara.. 

SEcÇÃO Ill 

Dos trlÜialh:Os das Commissões 

Art. 59. O trabalho das Coromi.ssõe& obedecerá á seguin
te ·ordem: · 

a } .distribuição da materia pelos relatores; 
b } leitura dos parooeres definitivamente assentados; 

. c) . leitura, discussão e delibracã9 de r~qurirn~mtos, ou 
r ela tor1os. 

§ i.0 Esta ordem poderâ ser alterada pela CommissãG, · 
para. tratar de materia urgente, ou a requerimento de pre
feren.cia, de qualquer dos seus memrbos, p.ara detel'min.ado 
R~pw. · · 
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§ 2.o A" distribuição de materia deverá constar .da. acta 
publicada no Diario do_ Poder LegulativQ, por .assumptos e 
relatores. · ·· · . 

§ a.• O Presidente fará a distribuiçãn de todos os papers 
recebidos no interregno das reuniões • . . 

§ 4.o Tratando-se çte mataria urgente, «?_presidente. ~e
sign.ará relator, independentemente de reumao da Comm.Is
são. 

Art. ·60. As attribui~;ões dos membros da Comm.issão 
Executiva são discriminadas no Capitulo - da .Mesa. 

Art. 61 . As Commissões permanentes . poderãô ter rela
tores pr-eviamente designados para cada. um dos principaes 
assumptos de sua cempetencia. 

Art. 62 • As Gommissões deliberarão, por . maioria de 
votos, com a presença da maioria absoluta dos seu& membros·. 
· · ArL. 63. A Commissão que receber proposição, mensa
geu., ou qualquer outr& papel que lhe rór ·enviado pela 
Mesa.~ poderá propôr a Sll<l. a.dop()ão, ou a SU!!..rejeicão; total 
ou parcial, ap~esentar projectos dell-es decorrentes, dar-lhes 
sutistitutivos, e apresentar emendas, ou sub-emendas •. 

. Art. 64. O membro da Commissão, a que fôr distribuído 
o estudo de qualquer materia, deverá· apresentar, dentro de 
dez dias, relatorio a respeito, que terminará iún parecer. · 

§ 1.0 - O Presidente da Commissão poderá, a requerimen
to fundamentado do · relator, · prorogar por mais dez dias 

. o pr.azo. que lhe é assignado nestEl .artigv. . . 
_ § 2." Relatorio e parecer serão lidos em teunião da: 
Commissão e sujeitos á discussão pelo prazc; que~ ó presi-
dente julgar necessario. . 
, § 3.0 Lido, discutido e votado, em reuniãl) da Co:minissão; 
o relataria sobre qualquer materia, o relator terá o prazo 
õ.e quarenta e oiLo horas improrog.aveis, para redigir o pare-
cer de· accôrdo com o vencido.· . 
. Art. 65. Se o parecer do relator não fôr adaptado- pela 

maioria da Commissão, o Presidente designará dentre os que 
ccmstituir_e_m a maioria, novo relator. . · 

· § 1.0 Para a apresE-ntação do novo parecer será conce-
dido ao segu:qdo relat{)r. o prazci de trel:) dias. · · . 

§ 2.0 Na hypoth·ese de acceitar a Gommissão parecer 
c;iiverso d,o do prmieiro- relator o deste passará a cons-tituir 
voto em separado. · · · 
. . § 3.0 Aos membros da Commissão, qu6 pretenderem re
digir voto em sparado, será concedido, b prazo· ·commum

1
• 

jmprorogavel, de tres dias. 
§ 4.0 Para o eff.eito da contagem dos votos relatovs .ao 

parecer, os "v.encidos" e os "em separado" serãD considera
dos contrarias, e ·o& "pela! conclusõe~" .e os "eom restricuões" 
~erão declarados favoraveis. . .. 

. . '\.. . . . . . 
.. Art. 66. Ás Commissões será licito dividirem, .·para fa

cilidade de estudo, qualquer materia sujeita ao seu exame, 
comtanto qua seja um só o pa:rooer enviado'á Mêsa. 

Art. 67. Os pareceres assentados em reunião d€ Com
missão serão enviados á Mesa para serem lidos e impressos. 

§ i.0 Deliberar-se-á sempre, nas reuniões secretaS · 
sobre· a conveniencia ··de serem, os pareceres nellas ·assenta~ 
dos, discutidos e votados em sessão Ptlblica, ou secreta • 

. §· 2.0 Os ;f,l&receres, votos em sepat•ado, e emendas, que 
~evam · ser dl~O\ltidos e votados em sess!o secreta, seri~; 
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entregues, em sigillo, á. Mesa, · directamente, pelo Presidente 
da Commissão ~ .. . , 

§ 3.0 Os Presidentes das Commissões poderão· determ~..: 
nar a impressão em avulsGs, para estudos, dos votos dos re
latores, ou de qualquer membro da Commissão, bem como 
a de documentos que interessem aos ass~mptos em exame. 

Ait·. 68. As proposições enviadas ás Commissões, que 
não tiverem parecer no prazo de trinta sessões consecutivas 
da Camara, poderão sei." incluídas em Ordem do dia, inde
pendentemente delle, ex-of(icio, pelo Presidente, ou por de
terminação ·da Camara, a requerimento de qualquer Depu
tado. 

· Art. · 69. As Commissões requisitarão dos !lãinistros de 
Estado, por iQtermedio da Mesa, todas as informações de que 
tenham necessidade. 

Paragrapho unico .. As Commissões poderão requerer a 
audiencia · dcís Ministros de Estado, sobre determinado as-
sumpto. · 
. · Art. 70. Será permittido a qualquer Deputado assist1r 
ás·.reuniões das Commissões, e ahi discutir, apresentar expo-:
sições escriptas, e suggedr emendas. 

Paragrapho unico. A.s exposições escriptas, assim como 
o resumo das oraes, se os autores redigirem os extractos, po
derã~ ser. public~_das • 

Art. 71. Quarido um membro de Commissão ·retiver em 
::~eu poder, após . reclamação escripta do seu presidente, pa
peis. á mesma pertencentes, será o facto comtnunicado á 
Mesa:. 

§ :1.0 . O Presidente da Camara far:l appello a esse mem
bro· de Commis.são. no sentido de atteóder á reclamação. fi
:iando...:lhe pá.rà 'isso breve prazo. 
· § 2.0 Se, extincto esse prazo, não houver sido attendido 
o appello, o Presidente da Caínara darfl substituto na Com
missão ao membro ·faltoso. 

Art. •h. A CÓmmissãd Geral, que será pres'irlida pela 
Mesa. ·observará ·as mesmas disposições regimentaes appli
aaveis á C amara. 

Paragrapho uni co. Em Commissão Geral nenhum re
querimento do en~erramento de discussão será permittido, 
mas nenhuin Deputado poderá falar_.mais· de·. duas vezes e 
por mais de. uma hora eada vez, sobre o mesmo assumpto~ 

Art. 73. Não serão admittidos ãs reuniões das Commis-· 
sões senão· os membros da Camára e os funccionarios desta 
em serviço ef!ectivo daquellaa. 

'' 
SECCd.O IV 

::. 

' ; . na iwdiencia ·das Commissões 
. , . . 

. Art. 74. A distt'ibuicão de pa.peis ás Commissões .serâ 
feita pelo .. 1° Secretário dentro de 48 horas do recebimento 
d~s mesmos.. · · --

§ i .O. A remessa desses papeis ao presidente de cada~ 
. Commissão será feita por intermedio da Secretaria da Ca-
ma.ra, no mesmo · di~ lia dilitril;l\liç~_o, · 
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' · § · 2.o Os ·pareceres e papeis enviados ·· pt:n~::; Commissões 
á Mesa., serão encaminhados ao i 0 Secretario, por intermedto 
da mesma Secretaria.· 

Art. 75. Quando fõr distribuída · qualquer proPQsi-· 
ção a mais de uma. Commissão, cada qual dará o seu pa-
z-eOO:r separadamente. · · 

§ 1.0 Quando a. Mesa enviar quaesquer l)apeis· a Uil13 
Commlssão, e esta pretender ·que outra se · manifeste so
bre a ma teria, ou com · ella ·se reuna !)ara. deliberar a res
peito, o seu presidente enviará ·á Mesa · r~querimento ~s
cripto e dará conhecimento do ·despacho aos ·demais mero~. 
bros. · · 

§ z.o. -Seml)re que fOr deferido um re·querimento de 
reunião eonjuncta -de- duas ou mais Commissões, o i 0 Se
cretario dará conhecimento 'do despacho .aos respectivos pre-
sidentés. . . · . . 
· § 3.0 Quando um -Deputado pretender que uma Com-

missão se manifeste sobre determinada maLaria,· requererá 
isso por es~ripto, sendo o requerimento submettidó á vo
tação da Camara, independentemente de discussão, presente 
a maioria absoluta dos Deputados. · · 

SECÇÃO V 

Dos Presidentes M.s Cam;mj,ssões c· seus substitutos 

Art. 76. A..e; Commissões, logo depois de eleitaa, ou no-: 
·. meadas, reunir-se-ão em uma: das salas da Camara para 

eleger Pre·sidente e Vice-Presidente. ' 
Paragrapho uni co. Se se não· realizar a ~leição do · Pre-. 

sidente e do Vice-Presidente de qualquer Commissão; den
tt·o de tres dias. o mais idoso dos seus membrôs. assumirá· 
a presidencia, até essa eleição. 

Art. 77. Quando o presidente faltar ás reuniõeS da 
Commissão será substituído pelo Vice-Presidente. 

Paragrapho unico. QÚando se verificar a auselÍcia; si
multanea. do Presidente e do Vice-Presidente de uma Com~ 
missão, caberá a vresidencia ao mais idoso dos membros 
presentes. · · 

.Art. 78. A Presidencia . de Commissões reunidas caberá 
ao presidente mais idoso, .que será substituído pelos outros_ 
presidentes, na ordem decrescente da idade. 
. :Paragrapho unico. Na hypothese de aueencia de todos 
os Presidentes das Commissões .reunidas, caberá a .Presiden~
cia dos Vice-Presidentes, na ordem decrescente das respe
ctivas idades, e, na falta destes. ao mais idoso dos membros 
presentes. -·· ·· · ~ 

.Art. 79. Ao _presidente de · Gommissão oompete: 

. a: determinar, logo que tõr eleito, o' dia, .ou os dias das 
reuniões ordinarias da Collllllissão, fazendo-o pubiiaar pelo. 
])iario do Poder Legislati11o e cotnmUiúear á Mesa; · 

b) convocar, e:c-of/icío, ou a requerimento· · dos mem-' 
bros da· Comxnissão, reuniões .ext.raol'dinudas; . ,·. . . . ·._ 
. . C) prt>sidir a todas as.. reuniões da: Oomm:issão e nellaa: 
manter ~ ordem e a. sole1Utidade neee.esaria; 
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d) fa1er ler a acta da reunião anterior, submettel-a a 
discussão e votação; 
- e) dar conhecimento á Commissão de toda a materiá 

recebida; 
l) designar relatores e distribuir-lhes a materia sobre 

que devam emittir parecer; 
g) conceder a palavra aos membros da Commissão, ou 

aos Deputados que a solicitarem; 
h) advertir o orador que se exaltar no decorrer dos de~ 

bates, ou faltar á consideração aos seus pares, ou aos re
presentantes do poder publico; 

i) interromper o orador que estiver falando sobre o 
vencido, ou fóra da questão em debate; 

.i) submetter a votos as questões su.ieitaG á Commissã.o 
e proclamar o resultado da votação; 

k) conceder' vista dos pareceres ou doeumentos, aos 
membros da Commissão que a solicitarem, nos· termos do 
Regimento; 

l) assignar os pareceres e convidar os demais membros 
da Commissão a fazel-o; -

rn) enviar á Mesa toda a materia destinada á leitura 
em sessão e á publicida'tle na acta impressn. -dos trabalhos 
da Camara; 

n) promover a publicação da actas da Commissão no
DiaPÍO do Poder Le(fislati'Vo; 

o) ser o orgão de communicação da Commissão com a 
Mesa: 

p) solicitar do Presidente aa Camaea rmbstitutos para 
os membros da Commissão, ausent(;ls ou impedidos de 

comparecei'; 
q) resolver, de acôrdo com o Regimento, todas as ques

tões de ordem suscitadas na Commissão sobre os seus tra
balhos. 

Art. 80. Ao Presidente da Commissão de Orçamento 
incumbe. ainda: 

a) uma vez votado o orçamento em 2a discussão, fa
zer um relatorio sobre a situação financeira e economica 
do Paiz, aconselhando as medidas legislativas necessarias; 

b) apreciar de conjuncto, nesse relatorio, o orçamento, 
mostrando as divergencias entre o do anno que correr, 
a IJroposta do Governo, e as medi-das tomadas pela Camara 
até essa data, quanto á ordem financeira e economica; 

c) . fazer identico relataria de ap.reciação geral do tra
balho orçamentario, quando todos os orçamentos estiverem 
votados em 3• discus·são; 

d) propor, nesses- relatorlos, as medidas legislativas de 
-ordem gera.l que julgar necessaria:s, formulando os proje
ctos de l-ei que reputar indispensaveis para a boa ordem das 
finanças publicas. 

§ 1.o Estes relatorios serão publicados na acta e eh1 
avulsos, e distribui dos pelos Deputados. 

§ 2.0 Os projectos de !e~ proposto2 pelo Presidente da 
Commissão de Orçamento, como conclusões de seus relato
rios, terão uma unica discussão, correspondente á terceira 
depois de ouvida, conjuncta ou separadamente á Commis~ 
são de Finanças. ' 

§ 3.0 O Presidente da Commi·ssão de Orçamento poderâ 
delegar as funcções de relator geral a um dos membros daa.: 
Commis-são, de sua livre escolha. 

C. D. - 29 
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· Art. Si . As proposições e papeis que forem remetU
dos pelas Commissões ao arehivo da Camara, só poderão ser 
desarchivados por or.dem da M·esa, ou do Presidente da 
respectiva.. Commissão, a requerimento de qualquer Depu- · 
tado. 

SECÇÃO VI 

Das actas elas Commi.ssões 

Art . 82 . . . Dae reuniões d.at:~ Coiilillissões la.vrar-se-ãp 
actas, com o summa.rio do que durante ellas houver oc
corrido. 

§ !.0 As actas datl reuniões não secretas serão dadas a 
publicidade no Diario do Poder Legislatcvo. 

§ 2.0 Dessas actas. constarão: 

a) a hora e o local em que se houver dado a reumao; 
b) os nomes dos membros da . Commissão que compa

receram e os dos que não compareceram com causa justi
ficada, ou sem e lia; 

c) a distribuição das materlas, por assumptos e rela
tores; 

d) os pareceres lidos, em summarlo; 
e) referencias succintas aos relatorios lidos e aos de

bates. 
§ 3.0 Quando, pela i.mportancla da materia em estado, 

convier o registro tachygraphico dos debe.tes, o presidente 
requererá ao da Camara as providencias necessarias. 

§ 4.0 Lida e approvada, no inicio de cada reunião, a 
acla da anterior, será assign!3.da pelo l)residente da Com-
missão . . 

§ 5.0 As Commissões serão secretariada1J, em suas re
uniões publicas, por funccionarios da Secretaria da Ca.
ma.z:a. 

i§ 6.0 Aos Secretarias das Commissões compete, além da 
redaceão das adas, a organização do protocoiJo dos traba
,lhos, com o andamento dos mesmos. · 

· .Art. ~3 • As actas das reuniões secretas serão lavradas 
'Pe1o rilsmbn da Commfseà<> designado pelo presicfente 
para servir de secretario. 

Paragrapho uni.co. As actas das reuniões secretas, uma 
vez approvadas ao fim da reunião, serão assigna<das, lacra
das, datadas e rubricadas pelo Presidente e pelo. Seeretario. 
e assim recolhidas ao archivo da Camara. 

SECÇÃO VII 

Doo impedimentos 

..(\.rt. 84. Sempre que um membro de Commissão não 
-puder comparecer ás suas retm.iões, deverá disso dar co
·nbecimento ao seu Presidente. 

§ 1." O Presidente da Catri.ara· ex· officio~ a requerimen• 
to do presidente da Commissãa respectiva, · ou em . conse
qnencia · á communicaçãa de qualquer Deputado, designal'á 
substituto interino para o membro· aqsente, ou impedido 
de tomar parte nos trabalhos da: CorYtmissio. 
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§: 2.0 Logo que cessar ·e> impedimento · previsto neste 
artigo, terminará a substituição respectiva . 
. · · § 3.0 Cessará a permaneneia do substituto na Com

missã<l, desde que o substituído com-pareça ás sessões da 
Camara . 

SECÇ.!O VIII 

Das vagas 

Art. 85. As vagas nas Commissões verificar-se-ão : 

a) com a· extincção ou perda do mandato legislativo; 
b) com a renuncia; 
c) oom a opcão; . 
a) ·com a perda do legar. 
Art. 86. A renuncia de qualquer membro de. Commis

são -será acto acabado e definitivo. 
: Art. 87. Nenhum Deputado poderá fazer parte de ma1s 

de uma Commissão permanente. 
Paragrapho unico. -o membro _ de uma Commissão per

manente, que fôr eleito ou designado para outra e não 
optar. por uma dellas dentro de 48 horas, considerar-se-á 
como_. tendo preferido continuar naquella. em que já fi-
gUrava. · 

Art. 88. Ao Deput.ado que deixar de comparecf;l.' as 
reuniões da Commissão para que haja sido eleito ou desi
gn~do, durante trinta sessões consecutivas da Camara, 
sem causa justificada e opportunamente communicada, o 
Presidente ãa Camara; e:e officio, -e a requerimento ·de qual
quer . Deputado, dará substituto definitivo. 

Art. 89. O Presidente da Camara preencherá, por no
meação, as vagas verificadas nas Gommissões, dentro de 24 
hor_as. 

Paragrapho unico. Quando a vaga se verificar na Coill
missão Executiva., o :preenchimento rar-se-á por elei
ção, designada para a -Ordem do dia da .sessão immediata, 
em primeiro logar. 

TITULO II 
., 

Dos trabalhos da Camara 

CAPITULO I 

DAS SESSÕES 

_ . Art. 90 . As sessÕes da C amara dos . Deputados serão 
preparatorias, ordinarias_ e . extràordinarias. . 

§ t.• Preparatorias são as sessões que precederem á 
inauguração da Camara dos Deputados. . . 

§ 2.• Ordinarias são a~ sessões quotidianas de qualquer 
sessão lagislativa. · . . · 
- : §. 3.0 Extraordina.rias· são as sessões realizooas .ém dia, 
ou hora, diversos dos .prefixados para as sessões ordinarias. 

· Art. 91. As ·sessões preparatorias reger..;ie..ao pelos 
artigos e resi;léctiv<ls paragraphos do. titulo I, . Capitulo I, 
deste R~gimento. · · · · · · · 
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}d·L. 92. As sessões ordinarius serão diurnas e reali
zar-se-ão todos os dias uteis, durante a época regimental. 

§ 1,0 As sessões ordinarias terão. inicio ás 14 hor~s em 
ponto e durarão. quatro horas effectivas, pelo relog10 da 
Camara. 

§ z.o Quando figurarem em ordem do dia projectos de 
leis" periodicas ou de reforma constitucional, para discussão 
ou votação, as sessões durarão cinco horas. 

§ 3. 0 Na hypothese de se encerrar a discussão, ou a 
votação desses projectos de leis antes de decorridas quatro 
horas de sessão, esta durará apenas o tempo ordinario. 

Art. 93. As sessões extraordinarias serão diurnas ou 
nocturnas. 

§ 1.0 As sessões extraordinarias esrão convocadas, ex
officiq, pelo Presidente da Camara, ou após determinação 
deste, a requerimento. de qualquer Deputado. 

§ 2.0 O Presidente prefixará o dia, a hora, e a ordem do 
dia das sessões extraordinarias, dando-as a conhecer, pré
viamente, á Camara, em sessão, ou pelo Diario do Poder 
Legislativo e, nesta hypothese, far-se-á communicação te
legraphica aos Deputados. 

§ 3°. A duração das sessões extraordinarias será a mes
ma das ordinarias, ainda que ultrapasse a meia noite. 

§ 4. 0 Embora funccionando com o Senado, em sessão 
conjuncta, poderá a Camara dos Deputados realizar, separa
damente, sessões extraordinarias, em horas differentes, 
préviamente annunciadas. 

Art. 94. As sessões ordinarias e as extraordinarias se
rão publicas mas poderão ser secretas. 

Art. 95. Existindo ma teria urgente para deliberação 
e não havendo numero para a votação, o Presidente sus
penderá a sessão por tempo prefixado. 

Paragrapho unico. O tempo. de suspensão da sessão nãü 
se computará no prazo de sua duração. 

Art. 96. O prazo de duração das 'sessões será proro
gavel, a requerimento de qualquer Deputado. 

§ 1.0 O requerimento de prorogação da sessão será es
cripto, não terá apoiamento nem discussão, votar-se-á com 
a presença mínima no recinto de um decimo do nume
ro total de Deputados, pelo processo symbolico, não admit
tirá encaminhamento de votação, e deverá prefixar o prazo 
da prorogação. 

§ 2.0 ü requerimento de prorog·ação poderá ser apre
sentado á Mesa até o momento de annunciar o Presidente a 
ordem do dia seguinte. 

§ 3.0 Se houver orador na tribuna, ao momento de fin
dar a sessão, e houver sido requerida prorogação, o Presi
dente interromperá o orador para submetter a votos o 
r-equerimento. 

§ 4.0 A prorogação approvada não poderá ser restrin
gida, a menos que se enc·erre a discussão da proposição em 
debate. 

§ 5.0 Antes de findar uma prorogação, poder-se-á re
querer outra, nas condições anteriores. 

§ 6.0 Na prorogação das sessões, a Camara não delibe
rará sobre a materia da Ordem do dia, á excepção dos pro
jectos de leis periodicas e de reforma constitucional. 
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Art. 97. Para a manutenção da ordem, respeito, e so
lemnidacle elas sessões, serão observadas as seguintes regras: 

1.• Durante as sessões os Deputados deverão permane
cer nas respectivas bancadas; 

2." Nenhuma conversação será permittida no recinto 
em tom que difficulte a leitura de actas ou documentos, a 
chamada, as deliberações da Mesa, e os debates. 

3." Falando de suas bancadas, os oradores em caso al
gum poderão fazel-o de costas para a Mesa. 

SECÇÃO I 

Das sessões publicas 

Art. 98. A' hora do inicio ela sessão, os membros da 
Mbs& e os Deputados occuparão os seus Jogares. 

§ 1.0 O Presidente verifieará, pela lista de presença, ü 
numero dos Deputados presentes. 

§ 2.0 Achando-se presente um deeimo do numero total 
de Deputados, o Presidente declarará aberta a sessão. 

§ 3.0 Por falta de numero, o Presidente declara:rá que 
não póde haver sessão, e designará a ordem do dia da ses
são seguinte. 

§ 4.0 Na hypothese do paragrapho anterior, o 1" Se
cretario despachará o expediente, independentemente d;' 
leitura, e dar-lhe-á publicidade no Diario do Poder Lcgis-
laJivo. , 

§ 5, 0 Se a sessão começar até quinze minutos depois 
da hora regimental, durará o tempo necessario para com
pletar seu prazo de trabalho effectivo. 

§ 6.0 Para registrar, na lista de presença, os nomes dos 
Deputados que comparecerem, a Mesa designará um fun
ccionario da Secretaria. 

Art. 99. Aberta a sessão, o zo Secretario, fará a lei
tura da acta da antecedente, que se considerará approvann, 
independentemente de votação, se não houver impugnação 
ou reclamação. 

§ 1.0 O Deputado só poderá falar sobre a acta para re
ctifical-a. 

§ 2.0 No ·caso de qualquer reclamação, o 2° Secretario 
prestará os necessarios esclarecimentos e quando, apesar 
delles, a Camara reconhecer a procedencia da rectificação, 
será essa consignada na a c ta immediata. 

§ 3.• Nenhum Deputado poderá falar sobre a acta mais 
de uma vez e por mais de dez minutos. 

§ 4.0 A discussão da acta em hypothese alguma exce
derá a hora do Expediente, que é a p:'imeira da sessão. 

Esgotada a hora do Expediente, s<:1rá a acta suhmettida. 
sem mais demora, á deliberação da Camara pelo voto dos 
Deputados presentes. 

Art. 100. Approvada a a c ta, o 1° Secretario fará a lei
tura dos officios do Governo, do Senado, ou dos juizes e 
tribunaes, e dar-lhes-á -conveniente destino. 

§ 1°. O 1° .Secretario, em seguida, dará conta, em sum
mario, dos officios, representações, petições, memoriaes, e 
mais papeis enviados á Camara, dando-lhes tambem o de
vido destino. 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 07/1012015 15:35· Página 36 ae 66 

-- -~t-

§ 2.o Se qualquer Deputado ·requerer, por escripto, a 
remessa a determinada Commissão de papeis despachados a 

. outra pelo 1o Secretario, ou que lhes seja dado outro des
tino, será este ' requerimento opportimamente submettido á 
deliberação da maioril1- absoluta dos Deputados. 

· § • a.• Seguir-se-á a leitura, em sum~ru:_io, ainda p~lo 
mesmo Secretario, dos pareceres de Comm1ssoes, dos proJe· 
ctos, indicações, e requerimentos dos Deputados, que se 
achnrem sobre a mesa, e que serão mandados publicar no 
Diarie: do Poder LeaislatitJo e imprimir em avulsos. 

§ 4. • Os projectos vindos do Senado e as emendas por 
elle propostas a projectos da Camara, serão lidos pelo 1° Se· 
cretario e enviados ás Commissões competentes. 

§ s.o Não se gastará mais do que meia hora na leitura 
de todo~ os papeis de expediente. 

§ 6.• Se a discmssão da acta esgotaT a hora do expedien. 
te, ou se se esgotar a. meia hora destinada á leitura dos pa
peis, sem que esses hajam sido tidos lidos, serão despacha
dos pelo i • Secretario os que o não houverem sido e man-
dados publicar; . 

§ 1.o Os Deputados que quizerem fundamentar, verbal
mente, projectos ou indicações, só o poderão fazer na pri-
meira 'hora da sessão. · · 
. § s.o Se algum Deputado julgar· conveniente a inclu
são na ordem do dia seguinte de qualquer J)roposição, po
derá requerel-.o ao Presid~nte. 

_I§ 9:0 A hora .. do _Expediente· é improrog:rvcl. 
Art. 1 Oi. Finda · a . primeira hora . da sessão, tratar

se-á da ma teria destinada á ordem do dia .• 
§ i.D O 1o !Secretario lerá o que se houver de votar, ou 

·de discutir, no caso de não se achar impresso . . 
§ 2.0 Presente a- maioria absoluta dos Deputados, dar-

se-á o inicio ás ·votações. . · ... . 
§ 3.• As votações obedecerão á segujnte ordem: pro

jectos a serem considerados objecto de deliberação; reda
ecões finaes; · materias constantes da Ord1~111 do dio; reque
rimentos escriptos que dependam de discussão e de votação. 

§ 4.0 Não -havendo numero para votação, o Presidente 
annunciará o debate da ma teria em discussão . 

. § 5.0 Logo que houver .maioria legal para deliber;u•, o 
Presidente solicitará ao Deputado, · que estiver na tribuna, 
ínterromJ)a o seu discurso para se proceder ãs votações. 

. § 6.0 . Durànte todo o· tempo destinado ás votações, ne-
nhum Deputado deverá deixar o recinto das sessões. 

§ 7~0 . o· acto de votar nunca será int~rrompido, salvo 
ao terminar a hora destinada á votação. · - : 

§ 8;0 NeSte ultimo caso, a votação ficará adiada, na 
parte em que se achar, para a sessão seguinte. 

§ 9.0 Quando no decorrer da· votacão se verificar a 
falta de numero, mencioilar-se-ão na acta impressa QS no
mes dos que se houverem retirado com causa participada, 
ou sem ella. • 

§ iO. A falta de numero para as vohcões não prejudi
cará a discussão da .materia a .i!:t.o destinada na Ordem 
do dia. · · ' 

Art. 102. Terminadas as votações, o . Presidente an
dante declarará encerrada a discussão . 

. ~ · i .O. · Se .nenhum DeputSdo se houver inseripto, ou 
.sohcttado :a pal-avra, sobre. a . materia · em debate, o Presi
dente declarará encerrada a discussão. 
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§ 2;• Havendo numero para votação, a ella será sub
mettida a ma teria cuja <liscussão fôr encerrada. 

§ 3.0 Encerrada a discussão de u'a materia, se não 
houver numero para a sua immediata votação, deverá. fi
gurar para isso. na ()rdem do dia seguinte . 

.Al't. 103. A ordem estabelecida nos artigos antecedeu- ~· 
tes só poder.á ser alterada, ou interrompida: 

1°, para a posse de Deputado; 
2°, em caso de preferencia; 
3", por adiamento; 
.to, em caso de urgencia. 
Art. 104. Finda a hora da sessão, o Presidente; depois 

de examinar as proposições a serem consideradas pela Ca
mara, organizará i Ordem do dia da sessão seguinte, annun
ciando-a antes de levantar a sessão. 

§ 1.'' Não havendo materia a ser designada para a 
Ordem do dia, o Presidente destino.l-:.Hí a trabalhos de 
Cominissões. 

§ 2.0 Se a ordem do dia fór dividida em duas partes, 
o tempo destinado á primeira não poderá ser excedido por 
espaço de mais de um quarto de hora. 

§ 3." Pasa declaur fiada. a sessão, o Pl'esidente usará 
da fórmula: Levanta-se a sessãa. 

- Art. 1 05. A Mesa, cada anno, dará conhecimento á. Ca
mara,· em sua ultima sessão, da synopse dos trabalhos rea
lizados durante a sessão legislativa. 

SECÇÃO li 

lJas sessões secretas 

.Art.. i 06. A C amara poderá realizar sessões secretas, 
se fõr assim resolvid<l, a requ~rimento escril)to de qual
quer Deputado, com a indicação precisa do seu: objecto. 

§ :1.0 Esse requerimento será submettido á delibera
ção secreta dos Presidentes das Commissões permanentes. 

§ 2.• Reunida a maioria dos Presidentes das Oommis
sões permanentes, dar-lhes-á: o Presidente ccmlhecimeoto 
do requerimento. 

· § 3.0 A essa reunião serão a.dmittidos os autores do 
requerimento, que poderão fundamental-o verbalmente. 

§ 4.• Deferido o requerimento, o Presidente da Ca
mara eonvocará a sessão secreta para dentra de 24 horas. 

§ 5.0 Indeferido o requerimento ,será permittida sua 
renovação perante a Camara, em sessão publica. 

§ 6." As sessões secretas requeridas por mais de <iO 
Deputados, ou por algu-ma .COmmissão, para tratar de ma
teria submettida ao seu exame, ou de sua competencia, se
rão convocadas independentemente de consulta aos Presí
dentes das Commissões permanentes. 

Art. 107. Deliberada a sessão secreta, o Presidente 
fará sair da sala das sessões, rlas tribunas. das galerias, e 
das r~spectivas dependencias, todas as pessoas estranhas, 
inclusive os encarregados dos serviços de debates e steno
graphía, e todos os demais empregados da. Casa. 
. § t.O · Se a sessão secMta houver de se seguir á sessão 
publica, esta será. suspensa para serem tomadas as pro
videncias deste arligi) • 
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§ 2." Heunida a Camara em sessão secreta, deliberar
se-á se o assumpto, que motivou a convocação, deve ser tra
tado secreta, ou publicamente, não podendo tal debate ex
ceder á primeira hora, nem cada orador que nelle tomar 
parte falar mais de uma vez nem por mais de dez minutos. 

§ 3.o Antes de se encerrar uma sessão secreta, a Ca
mara resolverá se deverão ficar secretos, ou constar da acta 
publica seu objectivo e resultado. 

§ 4." Hesolverá igualmente a Camara, por simples 
votação e sem discussão, se os nomes dos requerentes da 
sessão secreta deverão, ou não, ser dados á publicidade 
official. 

§ 5.0 .Será permittido aos Deputados, que houverem 
tomado parte nos debates, reduzil-os a escripto, para serem 
archivados com a acta e os documentos referentes á sessão. 

CAP[TUDO II 

DA PREFERENOIA 

Art. 108. Denomina-se p.referencia a primazia na 
discussão, ou na votação, de uma proposição sobre outr\.i 
ou outras. 

Art. 109. IAs proposições terão preferencia, para dis-
cussão e votação, na seguinte ordem: 

a) prorogação da sessão legislativa; 
b) declaração. de guerra; 
c) tratado de paz; 
d) revisão ou emenda constitucional; 
e) adiamento da sessão legislativa; 
f) sobre ma teria considerada urgente; 
g) relativa ás leis orçamentarias; 
h) relativas á fixação de forças de mar e de terra. 
§ 1." As proposições de discussão encerrada em ses-

sões anteriores terão preferencia na votação. 
§ z.o As emendas suppressivas terão preferencia, na 

votação, sobre as demais, e da mesma fórma as substitu
tivas sobre a proposição a que se referirem .bem como sobre 
as additiv.as e as modificativas. -

§ 3." As emendas das Commissões terão preferencia, na 
ordem do. paragrapho anterior, sobre as dos Deputado!'~. 
. § 4.0 Os requerimentos de adiamento de discussão, 
ou de votação, serão votados de preferencia assumptos e 
que se reportarem. 

§ 5." Quando occorrer a apresentação de mais de um 
;requerimento verbal, ou escripto, simultaneamente, a pre
ferencia será regulada pela maior importancia da mate
ria a que se referirem. 

§ 6.0 Quando occorrer a apresentação de mais de un1 
requerimento dos sujeitos a discussão, a preferencia serâ 
regulada pela ordem de apresentação. 

§ 7." Na hypothese. do paragrapho anterior, se os re
querimentos houverem sido apresentados simultaneamen
te e visarem o mesmo objectivo, a preferencia será regu
lada pela Presidente da Camara. 

§ 8.0 Quando os requerimentos apresentados na fórmtt 
do paragrapho. precedente, forem identicos em seus fins, se
rão postos em discussão conjunctamente e a adopção de i.un 
prejudicará os demais. 
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Art. 11 O. A ordem regimental das preferencias po
derá ser alterada por deliberação da C amara. 

§ 1.• Não será admittida preferencia de materia em 
discussão sobre proposição em votação. 

§ 2." O requerimento de preferencia para votação de 
qualquer artigo de uma prO'posição, ou de uma emenda, 
sobre determinado artigo, deverá ser formulado ao se an
nunciar a votação deste. 

§ 3.0 Para a votação de uma emenda pref,erencialmen
te a outra, deverá o requerimento respectivo ser apresen
twdo por occasião de ser esta annuncia:da. 

§ 4." Para preferencia de que resulte inversão, parcial 
ou total, da ordem do dia, será necessario requerimento 
escripto e assignado por cinco Deputados. 

§ 5.0 Independerão des,se numero de assignaturas os 
requerimentos de preferencia subscriptos pelos Presiden
tes de Commissões, pelos relatores do projecto, ou por 
qualquer membro da Mesa. 

Art. 111. Quando os requerimentos de preferencia 
excederem de cinco, o Presidente verificará, 'por consul
ta prévia, se a Camara admitte modificaçôes na OrdPm 
do dia. 

§ 1.0 Admittidas modificações na ordem da votação, 
os requerimentos serão considerados na ordem de sua apre
sentação. 

§ 2,0 Recusando, porém, a Camara admittir modifica
ções na o11dem da votação, considerar-se-ão prejudicados to
dos os requerimentos de preferencia apresentados. 

§ 3,0 Na hypothese elo paragrapho anterior, o Presi
dente dará publicidade integral aos requerimentos na acta 
impressa elos trabalhos da Gama r a. 

CAPITULO III 

IJA URGENCIA 

Art. 11.2. Urgencia é a dispensa de exigencias regi
mentaes, salvo a ele numero legal, para ser determinacta 
proposição immeéHatamente considerada até sua decisão 
final. 

§ 2.0 O projecto a cujo respeito fôr approvada a urgen~ 
cia poderá ser incluído em ordem do dia independentement0 
ele' dispensa de interstício. 

§ 3.0 Os requerimentos de urgencia poderão ser apre
sentados em quaJ,quer occasião, devendo ser assígnados por 
cinco Deputados. 

§ 4.0 Independerão desse numero de assignaturas os 
requerimentos de ul'gencia, subscriptos pelo Presidente da 
uma Commissão, pelo relator do projecto a que se referirem, 
ou por qualquer membro da Mesa. 

§ 5.0 Considerar-se-á ~lrgente todo assumpto cujos ef
feitos dependam de deliberação e execução immediatas. 

§ 6.0 Não poderá ser concedida urgencia p:ua qualquer 
proposição, emquanto estiver pendente outra proposição já 
considerada como tal, salvo o disposto no artigo seguinte. 

Art. 113. O Presidente interromperá o orador que es
tiver na tribuna, sempre que fôr solicitada urgencia para 
se tratar de assumpto referente á segurança nacional, sub-
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. scripto, pelo me~OS,. por Um . quarto do numero total di>S 
Deputados. 

Art. H4.Submetlido á consideração· da Camara, o re· 
. qu-erimento de urg~ncía set.á, sem .discussão, immediata· 
mente votado. 

Paragrapho uniDO. Se a Camara approvar o requert
. mento, entrará a mtLteria· immediatamente em discussão, 
ficando prejudicada a Ordem do dia até sua decisão. 

Art. U5. Quando faH.arem apanas oito dias para o 
· encerramento dos trabalhos legislativos, serão considera
dos urgentes os projectos de creditos solicitados pelo Go
verno. 

CAPITULO IV 

DO INTERSTlCIO 

Art. H6. DenGmina-se interstício o prazo decorrente 
entre dois actos consecutivos referentes a, uma mesma pro
posição. 

§ 1.0 Entre cada votação e a discussão seguinte de um 
mesmo projecto mediarão, pelo menos, quarenta e oito 
horas. 

§ 2.0 A Camara poderá diminuir esse interstício, a re
querimento de qualquer Deputado, nun~. porém, de modo 
que ~e faça. no mesmo dia uma. votação e a di~ussão subse
quente. 

§ 3.0 Não poderãCJ ser dispensados de interstieio para 
. a di~ussão. após sua ~provação, os projeetos emenda
dos, que serão .enviados ·ás Commissões para a redaeção do 
vencido. • 

§ 4.0 Será de quarenta. e oito horas oprazo destinado 
á. redaecão para. nova discussão • 

§ 5.0 Tendo · em vista a extensão do projecto e o nu
mero das emendas, que lhe devam ser incorooradas na re
darção para a 36 dissussão, o Presidente poderá prorogar o · 
prazo assignado ás Commissões para essa redacção. 

Art. 117. As proposições de discussão especial teem 
interstícios especiaes, exPressamente determinados. 

~PITULO V 

DAS QUBSTÕBS DE ORDEM 

Ai't. H8. Todas as duvidas sobre a interpretação des
te Regimento, na sua pratica, constituirão questões de 
ordem. 

§ 1.0 Todas as questões de ordem, claramente for
muladas, serão resolvidas definitivamente pelo ·Presidente 
·da Cimara. · 

§ 2.0 Nenhum Deputado poderá exceder o prazo de 
um quarto de hora a.o formular un,ta, ou, simultaneamente, 
ma.is de uma questão de ordexn. 
-· · § 3.0 No ~omanto das · deliberações, qualquer ques

. .tão de ordem só poderá ser .formulada e justificada dentro 
.do prazo d.e dez minutos, que cabe a eada De11utado para 
:encat;uinhar o votação·. · 

· ...... 
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§ 4.0 Em se tratando de deliberações sobre as leis pe
riodicas, será de cinco minutos o prazo para o encaminha
mento da votação, dentro do qual poderá ser formulada e 
justificada qualquer questão de ordem. 

§ 5.0 Em qualquer phase da sessão poderá qualquer 
Deputado. falar "pela ordem", para reclamar a ohservancia 
de disposição 'expressa do Regimento, excepto no momento 
das votações, em que só terão esse direito o relator e dois 

· Deputados, no maximo, durante cinco midutos cada um. 
Quando fôr discutida a redaccão final só poderão falar 

"pela ordem", além do relator da proposição, dois oradores, 
pelo espaço de dez minuto~ cada um. 

§ 6.0 Sobre uma mesma questão de ordem cada Depu
tado poderá falar sómente uma vez. 

§ 7.0 Nos termos deste artigo, o Presidente não de
verá recusar a palavra "pela ordem". 

§ 8.0 Para regular cdm exactidão o tempo que póde 
gastar cada Deputado na discussão das questões de ordem 
e encaminhamento das votacões haverá sobre a mesa am
pulhetas precisas. 

§ 9.0 Registrar-se-ão em li'<oTO especial todas as ques
tões de ordem resolvidas pela Mesa, organizando-se o res
pectivo. índice. 

·- CAPITuLO VI 

DAS ACT!t..S 

Art. H 9. De cada uma das sessões da C amara la
vrar-se-á uma acta manuscripta, que deverá conter o nu
mero dos ~eputados presentes, o dos ausentes, e uma 
exposição succinta dos trabalhos. 

§ :1.0 Depois de approvada, a acta será assignada pelo 
Presidente, pelo 1° e pelo 2° Secretarias. 

§ 2.o Essa acta será lavrada, ainda que não haja ses
são por falta de numero, neste caso mencionando-se nella 
os nomes dos Deputados que compc.::-ecerem e o expediente 
despachado . 

.Art. 120. O Diario do Por!er Legislativo publicará 
tada dia a acta da sessão anterior, com todos os pormenres 
dos respectivos trabalhos. 

Art. 121. Os projectos e emendas, os pareceres de 
Commissões, as indicações e os requerimentos serão men
cionados na acta manuscripta, em summario, e transcritos 
.na do Diario do Poder Legislativo por extenso, com a men
ção dos seus autores. 

§ :1.o Todos os dscursos proferidos durante a sessão se
í'ão publicados p.or extenso na acta impressa. 

§ 2.o As informações e os documentos não officiaes, 
.lidos pelo :10 Secretario á hora do expediente em sum
mario, serão sómente iDf}Jcados na acta impressa!, c.om, a 
declaracão do objecto a que se referirem, salvo se f(no a: 
sua publicação integral requerida á Mesa e por ella de
ferida. 

§ 3.0 As informações enviadas á Camara pelo Poder 
.Executivo, a requerim~nto de . qualquer Deputado, serão 
.publicadas integralmente, na acta impressa, antes de entre
.gues a quem as solicitou. 
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§ 4.0 A's informações officiaes de caracter reservado 
não se dará publicidade. 

§ 5.0 Na" acta manuscripta, ou na do Dinrio do Poder Le
rrislativo, não será inserido nenhum doeumento sem ex
pressa permissão da Camara, ou da Mesa por despacho do 
1° Secretario, nos casos previstos pelo Regimento. 

§ 6.0 Será licito a qualquer Deputado fazer inserir na 
acta impressa as razões escriptas do seu Víoto, vencedor ou 
vencido, redigido em termos concisos 0 sem allusões pes
soaes de qualquer natureza. 

Art. 122. Os funccionarios da Secretaria encarregados 
do serviço das actas assistirão a todas as sessões publicas, 
desempenhando ,os encargos que lhes forem eommettidos 
pela 1\fesa. 

Art. 123. As actas impressas serão organ izaclas, por 
ordem ehronologiea, em Annaes, afim de serem distribuídas 
aos Deputados. 

Paragrapho unieo. As actas manuscriptas serão enca~ 
dernaclas, por sessão legislativa, e recolhidas ao archivo da 
Camara. 

Art. 124. As actas das sf'ssões sccr:elas serão redigi
das pelo 2° Secretario, approvndas pela Gamara antes d8 
levantada a sessão, assígnaclas pela Mesa, fechada em envo
lucros lacrados e rubricados pelo 1° e pelo 2° Secretarios, 
com a data da sessão, e recolhidas ao arcllivo da Carrün'a. 

Art. 125. A acta manuseripta da ultima sessão, or
dinaria ou extraordinaria, será redigida de modo a ser 
'SUbmettida á discussão e approvação, que se fari com qual
quer numero, antes de se levantar a sessão. 

CAPITULO VII 

DA POLICIA 

Art. 126. O policiamento do edifício da Cama r a e de 
suas dependencias oompete, privativamen,te, á Commissão 
Executiva, sob a direcção do Presidente, sem intervenção de 
qualquer outro poder. 

Paragrapho uni co. Este policiament,) poderá ser feiLo 
por força publica e agentes da polícia eommum, requisi
tados ao Governo pela Mesa e postos á inteira e exclusiva 
disposição desta. 

Art. 127. Será permittíclo a qualqu:w pessoa, decente
mente vestida, assistir das galerias ás sessões, tiesde que 
esteja desarmada e guarde o maior silencio, sem dar qual
quer signal de applauso, on ele reprovação, ao que Re pas
sar na C amara. 

§ 1.0 H a verá tribunas reservadas para senhoras, sena
dores, ex-Deputados é ex-Senadores, membros do corpo 
diplom'atico, funccionarios, e tambem para os representantes 
dos jornaes diarios e das ag-encias telegraphieas previamente 
antorizacl::Js }Jela Mesa para o exercício de sua profi,ssão 
junto á C amara. 

§ 2.0 No recinto ela Camara e suas :Jependencias, du
rante ns S8ssões, só serão admíttidos os Deputado,; da pro
pria legislatura, os funccionarios ela Seeretaria em ser-
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viço exclusivo da sessão, e os representanl.9S da imprensa, 
devidamente autorizados, na respectiva bancada. 

§ 3.0 Os espectadores que perturbarem a sessão serão 
compeli idos a sair, immediatamente, do edifício da Gamara. 

Art. 128 Quando, por simples advertencia, na fór-
ma deste Regimento, não fôr possível ao Presidente manter 
a ordem, poderá suspender, ou levantar a sessão. 

Paragrapho unico. Se algum Deputado commetter, den
tro do edifício da Camara, qualquer exce,sso, que deva, ter 
repressão, a Commissão Executiva conhecerá do facto, expon
do-o á Camara, que deliberará a respeito em sessão secreta. 

Art. 129. Quando no edifício da Camara se commetter 
algum deliclo, realizar-se-á a p:Í'isão do criminoso, abrin
do-se inquerito sob a dire·cção ele um elos membros da Com-
missão Executiya designada pelo Presidente. · 

§ 1.0 Serão observados no processo as leis· e regula
mentos policiaes do Districto Feder.al no que lhe forem ap
plicaveis. 

§ 2.0 Servirá ele escrivão nesse processo o funccionamento 
da Secretaria que fôr para isso designado pelo Presidente. 

§ 3.0 O inquerito, que terá rapido andamento, será envia.
do com o delinquente á autoridade judiciaria. 

CAPITULO VIII 

Da eleição de Interventor 

Art. 130. Quando a C amara resolver eleger o interven
tor, nos termos do art. 12., § 1°, da Constituição, o pro-cesso 
a seguir será o mesmo adaptado para a eleição dos membros 
da Mesa. · -

TITULO III 

Da elaboração legislativa 

CAPITULO I 

Do processo de reforma constitucional 

Art. 131. Recebida pela Mesa da Camara dos Depu
tados a proposta ele revisão, ou emenda da Constituição da 
Republica, será lida á hora do expediente, mandada pu
blicar no orgão official da Camar.a e em avulsos, que se
rão distribuídos por todos os Deputados, fica:g.do sobre a mesa 
durante o prazo de dez dias uteis para receber emendas 
de primeira discussão. 

§ 1.0 Dentro das 48 l).or.as seguintes á leitura official 
da proposta de revisão, ou emenda da Constituição, será elei
ta uma Commissão Especial, de cinco membros, no caso de 
emenda, e de onze, no caso de revisão, á qua;l a Mesa da Ca
mar.a enviará a proposta e as emendas que houverem sido 
recebidas, á medida que o forem sendo. 

l§ 2.0 As vagas na Commissão serão prehenchidas por 
eleição, que se realizará dentro de 48 horas, contadas da sua 
verificação. 
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Art. 132. Á Commissão Especial · de revisão constitu..; 
cional incumbe·, dentro do prazo de dez dias, a contar da 
data em que a receber da Mesa da · Camara, apresentar pare
cer sobre a proposta -e sobre as emendl!-s, opinando sobre as 
mesmas e não podendo offereeer novas ·emendas . As emen
das não serão almittidas quando não forem subscriptas por 
dois quintos do numero total dos Deputados. · 

§ 1.° Findo esse prazo, com parecer ou sem elle, irão 
proposta, emendas .e parecer, se houv.er, á i~pressão e en
trarão conjunctamente em Ordem do dia 48 horas depois de 
distribuídas em avulsos aos Deputados. 

§ 2.0 A sessão, em cuja· Ordem do dia figurar a ma
teria, durará cinco horas prorogaveis por tempo que a Ca
mara resolv-er, podendo votar proposta ou emendas mes
mo nas prorogacões. 

§ 3.0 A discussão da. proposta, emendas e parecer serâ 
feit:l englobadamente, procedendo-se porém á votação das 
emendas· destacadamente e a seguir á da proposta. 

§ 4.0 Acceita a . revisão, por maioria de votos, será a 
proposta enviada ao Senado, salvo se tiver tido origem 
nelle, caso em que será logo providenciada. a elaboração e 
publicação immediata do projecto na fórma que tiver sido 
aquella determinada . · · 

Art. 133. Na. primeira sessão legislativa da legisla
tura seguinte será o projecto de revisão constitucional su
jeito aos mesmos tramites do art. 130 e seus paragraphos. 

§ i.0 A Commissão Especial incumbe, dentro de trinta 
dias, a contar da data em que os receber da Mesa da Ca
mara, apresentar parecer sobre o projecto e emendas, opi
nando sobre os mesmos e podendo offereeer nows emendas 
ou substitutivos. . 

§ 2. ° Findo esse prazo, com parecer ou sem . elle, irão 
projecto, emendas e parecer, se houver1 á impressão . e en
trarão conjunctamente em ordem do dta cinco dias depois 
d'e distribuiÇão em avulsos aos Deputados. . . 

§ a.o o projecto será considerado englobadamente na 
primeira e na terceira discussões, sendo que a segunda dis
cussão se fará por artigos, e, se estes contiverem mais de 
um número ou letra, por estas, uma a uma. 

§ 4.0 Nas tres discussões cada Deputado tem direito a 
falar durante duas horas, em uma ou mais vezes. As ques
tões de ordem só poderão ser propostas dentro desse mes
mo prazo total. 

S 5.0 Ao relator, ou ao membro da Commissão especial 
que o substituir, é licito replicar, a qualquer orador, nos 
prazos que cabem a cada Deputado. · : 

· § 6.0 · Todas as discussões 'Poderão ser encerradas me
diante requerimento assignado pol' um quarto" do numero 
total dos Deputados, -e approvado por dois terços, pelo me
nos, dos presentes, desde que já se tenham effectuado em 
duas sessões anteriores. 

§ 7.o O ·intersticio entre uma votação e qualquer acto 
inicial da discussão subsequente do projecto de revisão da 
Constituição será de 48 horas. · · 
· § 8.0 Entre uma votação e a dit;cussão immediata, a 
Commissão Especial poderá organizar · o projecto, se fôr 
necessario de accordo com o. vencido, ·distribuindo a mato
ria approvando; fundindo-à· e systematiza!ldo-a; eomtanto 
que não se alterem -a redação e o texto ·dos dispositivos 
a.pprovados. 
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§ 9.0 Para receber emendas, ficará o projecto sobre a 
mesa durante dez dias uteis na primeira discussão, cinco 
n.a segunda, e tres na terceira, mas não será acceita emen
da alguma que não esteja assignada pelo menos por um 
quarto do numero total dos Deputados. 

I§ iO. As emendas sérão lidas no Expediente da· sessão. 
immediata á terminação do prazo :para seu recebimento d 
enviadas á Commissão Especial. 

§ i i . Toda emenda deverá ser redigida de fórma a 
ser incorporada ao projecto sem dependencia de nova re
da.ccão. 

§ i2. A emenda suppressiva de dispositivos da ·con
s~ituição proporá a eliminação integral de um texto ou 
~rtigo. . 

. § 13. A emenda modificativa deverá conter a altera
ção suggerida ao texto ou artigo, sob a forma de um substi
tutivo ao mesmo texto ou artigo. 

§ f4 . As emendas substitutivas serão as apresentadas 
em substituicão a todas ou a qualquer das proposições an
teriormente approvadas, e deverão conter as alterações que 
suggerirem aos textos ou aos artigos da ConstJituição, ou da 
proposta a que se referirem, isolada ou englobadamente. 

§ 15. A emenda additiva será um novo artigo a ser 
incorporado ã proposta de revisão, contendo materia não 
tx·~tadã. nos demais· artigos ou textos. 

·~ § 16. A Mesa da Camara dos Deputados só acceitará · 
emenaa - additiva, substitutiva, modificativa, ou suppres
siva - com a r.eda.cção definitiva. do texto, artigo, para
graphos, numeras, letras, ou alínea a que se reportar. 

§ 17 . O parecer e as emendas de 2a discussão, nesta e 
na sa approvados, soffrerão uma discussão especial, bem 
como o parecer e as emendas de 38 discussão, nesta appro
vados, podendo então ~ada Deputado fala,r durante uma 
hora, em uma ou mais vezes. 
. § 18. A votação do projecto será sempre nominal e por 
artigos, podendo entretanto ser feita por numeros ou le
tras em que estes se dividirem, se assim o entender o. ca.:. 
mara. 

§ i9. Para o encaminhamento de votação só será per
mittida a palavra uma vez a cada Deputado, por um quarto 
de ·hora improrogavel, na i 8 e na 38 discüSsõcs, e uma vez 
por artigo, por· cinco minutos, na 2a. discussão . . 

§ 20. Os ar"tigos rejeitados não poderão ser renovados, 
sob a mesma redacção, ou de forma diversa.. 

· § 21. Approvado o projecto em 38 discussão, será. en
viado ao Senado, independentemente de redacção final. 

Art. 134. Quando o projecto tiver origem no Senado, 
ou quando o originaria da Camara fôr emendado pelo Se
nado, applicar-se-lhe-á o . dispositivo no artigo antecedente 
quanto couber. 

Paragrapho unico. Se o projecto originaria do Senaclo 
fOr emendado pela Camara, será devolvido áquelle após a 
aa discussão e votação, para os fins de direito., 

Art. 135·. O projecto de revisão approvndo no prímeíro 
anno pela Camara e pelo Senado, será posto em dis·cussão 
quinze dias depois de inaugurada a Camara no anno se-
guinte. · · 

§ f.O Nenhuma. nova emenda poderá ser então a~ceita 
pela Mesa. 
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§ 2.0 Nas tres discussões a que é d•~ no> o submettido 
o projecto, só se poderá falar sobre o que houver sido 
adotado e sómente isto será votado. 

Art. 136. Adaptado definitivamenLe o projecto de re
visão da Constituição, a Mesa da Camara o promuig·aní. e 
vubiicará conjunctamente êom a Mesa do Senado, na fôrma 
do § 3° do art. 178 da rnesma Constitmção. 

Art. 137. Todm:: os prazos e intersticL>s são impro
l'ogaveis, mas podem ser.- reduzidos, a requerimento de qual
quer Deputgdo approvado pela Camara, .tnclusive os que já 
tiverem sido iniciados. 

Art. 138. Em tudo quanto não contrariarem estas dispo· 
sições especiaes, regularão a discussão da maleria as dispo
sições do Hegimento referentes aos pro,iectos de leis ordi
narias. 

Art. 139. A' discussão e votação das propostas cl:e 
emenda á Constituição se applicarão os artigos 133 e 138 
quanto souber, reduzido o prazo elo art. 133, § 1°, a quinze 
dias, e applicando-se o disposto quanto á 2a discussão á 
1 a, e o disposto quanto á 3a, á 2a, excepto quanto ao prazo 
para apresentação das sub-emendas que será c mesmo con
stante do § 9° do art. 133. Verificada a approvação prevista 
no art. 178, § 1°, 3a alínea, da Constituição, a proposta assim 
approvada será {irnrnediatarnente encaminhada ao Senado, 
e, se deste fôr originaria e tiver tido igual votação, será 
immediatarnente promulgada. 

CAPITULO II 

DAS PROPOSIÇÕES 

Art. 140. Proposição é toda mate ria w,jeita á deli
beração da Camara. 

§ 1.0 As proposições poderão consistir en: projectos 1e 
lei ou de resolução, emendas, indicações. requerimentos e 
pareceres. 

§ 2.0 ·Só serão acceitas pela Mesa proposições sobre 
ussumptos da cornpetencia da Camara e redigidas de accordo 
com este Hegimento. 

Art. 141. Toda proposição deverá ser redigida com 
clareza, em termos explícitos . e syntheticos. 

§ 1.0 A Mesa deixará de acceitar qualquer proposição 
que delegue a outro poder attribuições privativas do Le
gislativo. 

§ 2.0 Nenhuma proposição poderá conter citação de lei, 
ou de artigo, sem que os transcreva por extenso. 

§ 3.0 Todas as transcripções serão feitas antes, ou de
pois, da proposição e nunca em seu texto. 

§ 4.0 A Mesa providenciará no sentido de adaptar a Se
er·ctaria ela Camara as proposições vindas do Senado ás dis
posições elos dois paragraphos antecedentes. 

§ 5.0 Não serão adrnitticlas, em qualquer proposição, 
expressões offensivas a quem quer que seja. 

Art. 142. Nenhuma proposição será sujeita á dis
cussão, ou á votação, sem que seja interposto parecer sobre 
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ellas pelas Commissões da Camara, excepto nos casos ex
pressamente previstos neste Regimento.· 

Art. i43. Nenhuma proposicão a.pprovanclo contrac"tos 
ou concessões poderá ser acceita pela Mesa da Camara sem 
que transcreva por extenso todo o contracto ou concessão • 

SECÇÃO I 

Dos projectos 

Art. 14.4. Projecto é toda proposição destinada á. dis
cussão e votação da Gamara, para o fim de obrigar geral
mente. 

§ 1.0 Projecto de lei é a proposição que, approvada 
pelo P(Jder Legislativo, deve S(lr submettida á sancção do 
Presidente da Republica. 

§ 2.0 Projecto · de decreto legislativo . é a proposicoã 
que, aprovada pelo Poder Legislativo, independe de san
e-cão do Presidente da Republica.. 

§ 3.0 Projecto de resolucão é a proposiQão ·sobre as.., 
sumpto da economia interna da Camara. 

Art. 145. Os projectos d~verão ser assignados pelos 
seus · atuores e divididos em artigos numerados, concisos e 
claros, sendo precedidos sempre de emenda enunciativa de 
seu objeeto. 

§ 1.0 Cada projecto deverá conter, simplesmente, a 
enunciação da vontade legislativa de accordo com a respe
ctvia ementa. 

§ 2.0 O autor do pr<ljecto poderá fundamental-o por 
escripto ou verbalmente. . 

§ 3.0 Nenhum artigo de projecto poderá conter duas 
ou mais proposições, :independentes entre si, de modo que 
se possa adaptar uma e rejeitar úUtra. 
· § 4.0 Sempre que um projecto não estiver devidamente 
redigido, a Mesa restituil-o-á ao autor, para organizai-o de 
accórdo com as determinaoões regimentaes. 

§ 5.0 Se os projectos enviados pelo Senado ou pelo Pre
sidente da Republica não contiverem ementa, o :1. a Secretario 
providenciará para q:ue lhes seja apposta. 

A.:rt. H6. O projecto apresentado â Camara por qual
quer Deputado será lido á hora do expediente e, quando 
se passar á ordem do dia, será submettido ·a votos, para ser 
considerado, ou não, objecto de deliberação. 

§ i.° Considerado objecto de cleliberaoão, o projecto 
será dilspachado á.s Commissões respeotívas, por intermedic 
da Secretaria da Camara,. onde, primeiramente, dar-lhe-ão 
uma epigraphe synthetica, sendo remettido ao seu destino 
depois de numerado, registrado, e erlrahida a copia para 
a devida publicação. 

§ 2.0 Se o projecto não fôr considerado objecto de deli-
beraçã"O estará desde: logo rejeitado. · 

§ 3.0 Independerão deste appoiamento preliminal', sendo 
desde logo considerados objectos de deliberacão, os -projectos 
de Commissões, os do Senado, os da iniciativa do Pode!.' 
Jl;xecutiv.o, e os que obtiverem as assignaturas dê 10 Depu-
tados pelo menos. · 

§ 4.0 Não serão admittidos pela Meza os projeotos que 
contrariarem dispositivos da Constit;uição. 

C. D.- 30 
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.. Art. 147, Todos os projectos entrarão ~m ordem do 
dia logo que tiverem parecer _das Commissões a cujo e:m
me forem submettidos, a juizo do Pr~sidente da Camara. 
. § 1.0 Os projectos e os pareceres respectivos irão a im
!Jrimir na acta dos trabalhos da Camara e em avulsos, que 
~c:·.1o dislribuidos pelos Deputados. . 

§ :;.o Em caso de urgencia a Cama.ra poderã, a requeri
l~'.;nto escripto de qualquer Deputado, independentemente de 
di5cussrto, dispensar a impressão a que se refere o paragra
pho anterior. 

Art. HS. Salvo as excepçiies dos §§ 2° e ao do art. 41 
tla Constituicã9 da Republica, todos os projectos de l~i po
derão ter origem na Camara sob a iniciativa de qualquer 
dos seus membros ou commissões . 

SECCÃ.O li 

Dos projectos vetados 

Art. 149. Os projectos ·vetados pelo Presidehte da Re
publica serão distribuí!los ás commissões competentes, se
gundo os fund~entos de yéto, e constituirão nella5 materia 
preferencial. . . 

§ 1.0 Os projectos vetad~ serão sujeitos, em globo, a 
nma unica discussão, e votação por escrutínio secreto,. 
considet'ando-se approvados se obtiverem o voto da maio
rio absoluta dos membros da Camara. 

§ 2.0 Os Deputados que approvarem o p!'ojecto vota
rão "sim'', e os que forem íavoraveis ao veto "não", utili
zando-se para isso de eedulas impressas fornecidas pela 
Mesa e collocadas no ·compartimento indevassavel. 

§ 3.0 Os projectos vetados, quando approvados, serão 
devolvidos ao Presidente da R.epublíca, para. a formalidade 
da promulgação, quando da exc-lusiva competencia da Ca
mara, ou remettidos ao Senado, se nelles houver eolla
borado. 

§ 4.0 As Commissões, a cujo exame fôr enviado o pro':" 
jecto, deverão emittir _parecer dentro de dez dias. · 

§ 5.0 Se as Commissões ·não se manifestarem dentro de 
dez dias sobre o projecto vetado, o Presidente, e:r: of(icio, ou 
por deliberação da Cámara, a requerimento · de qualquer 
Deputado, poder incluíi-o independentemente de parecer em 
ordem do dia 

§ 6.0 Deeorridos trinta dias de recebimento pela. Ca
mara do projecto vetado, será o mesmo, com parecer ou sem 
elle, incluído ·na Ordem do d]a. 

SECCl.O 111 

Dos Codigo1 

·Art. 150. Salvo o dispost~ no art .. 48 da Constituição. 
~a discussão e votação dos projectos-. de Codigos ou consoli
dações de leis, a ordem dos trabalhos da camara será a 
se~inte: 

I 

§ i.O Á.presentado, impresso e distrjbuido o projecto; 
sua discussão só será -iniciada na sessão da Camara do anno 
seguinte. · 
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§ 2.0 .A .Mesa ~nviará exemplares do projeeto aos .Gon,;. 
selhos Technicos geraes, ãs corporações e autoridades cuja 
audiencia. possa ser util, convidando-as a remetterem, no 
prazo de seis mezes, á Secretaria da Camars, as emendas e 
observações que julgarem convenientes. 

§ 3.0 Iniciados os trabalhos da sessão ordinaria, nos 
termos do § 1°, o Presidente da Camara declarará que, es
tando distribuído o projecto, fica o mesmo sobre cr. mesa, 
afim de receber emendas, durante 1 O dias dias, terminados os 
quaes será submettido, com essas emendas e as de que reza 
o § 2°, depois de impressas, a uma Commissão Especial. · 

§ 4.0 Na sua primeira reunião a Cornmissão elegerá, por 
maioria absoluta -de votos, seu presidente e um relator, 
salvo o disposto no art. 66. 

§ 5.0 A Commissão funccionará em di:l.s prévíamente 
designados e as suas decisões, que constarão das actas, serão 
sempre tumadas por maioria absoluta. de votos, sendo os 
debates devidamente tachygrapbos e publicado3 no Diari.o 
do Poder Legislativo. 

§ 6.0 ·A Commissão poderá ouvir, no decurso de seu 
trabalho, a quem entender conveniente. · 

§ 7.0 O parecer sobre o projecto será apresentado no 
prazo maximo de 60 dias e contemplado na ordem dos tra
balhos 15 dias após a sua publicação, podendo a Camara, me
diante representação da Commissão, proroga1' ess~s prazos 
pelo tempo que julgar conveniente. 

§ 8.0 Haverá, uma só discussão e votação do projecto, 
ambas por titulos1 podendo durante a discussão ser apresen
tadas emendas, que, depois de encerrada a discussão, irão á 
Commissão especial, para sobre as mesmas elaborar patecer. 

§ 9.0 Na discussão e votação dessas emendas observar
se-á o .disposto neste Regimento para os projectos em geral. 

§ 10. Nenhum Deputado poderâ falar mais de uma vez 
sobre cada titulo do projecto. . 

§ H. A redacção final do project.o, confol'me o ven
cido, será feita pela Commissão Especial, que é tambem 
competente para emittir parecer sobre as emendas do Se
nado. 

Art. i5t. Na discussão e votação dos projectos de Codi
gos e de consolidação de leis, a que se refere o art. 48 da. 
Constituição, observar-se-ão as seguintes normas: 

. t I a) a Camara, logo que receba. qualquer dos proJec os, 
desde que resolva approval-os em globo, envia.l-o-á ao Sena.
do, para que este o reveja; 

b) devolvido pelo Senado, na mesma sessão em quo 
fôr lido, será nomeada uma Commi-ssão EsiJecial, para rever 
c projooto, dar parecer sobre as emendas que lhe forem 
apresentadas, e redigil-o afinal. Essa e_om~issão reunir:-se-:á 
no dia util immediatc, elegendo seu presidente que dlStrl
buirá a mat:eria. 

c) publicado no Diario do Poder .Legü;~ativo o proje_eto 
recebido do Senado, será posto em d1scussao por dez d2as, 
durante os quaes poderão ser-lhe offerecidas emendas, desde, 
logo encaminhadas á Com~issã~ Especial; . _ . 
. d ) não · sendo offereCJdas ameooas, a Comm1ssao Espe
cial dará seu parecer, sendo o projooto submettido á votacã.c 
em globo, e enviado á sancção, se approvado. . 

e) havendo emendas, dentro de vint~ ~ias contados do. 
final do prazo para. recebel-as, a Cox_nm1ssao dará paTecer 
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sobre as offereci<ias, redígind"O deSde log-o o :projecto na 
conformidade do que houver acceito; . 
. ·.. f) assim redigido, será o projecto submettido em globó 
á votação, sem prejuízo das emendas que não houverem sido 
acceitas, no todo ou em parte, pela Commissão; 
. g) approvado o projecto, proceder-se-á á votação das 
emendas não .acceitas. Votada a ultima emenda, o projecto 
:voltará á Commissão para dentro de tres dias redigil-o de 
a.ccor<to com u vencido. 

h) l)ublicado de novo o projecto, poderão ser offerecidas 
durante tres dias,. emendas exclusivamente de redaccão; 

i) votadas essas emendas, será I) projecto enviado ao 
~enado para. que sobre ellas se pronuncie. 

SECÇÃO IV 

Dos projectos periodicos 

. Art. 152. Leis ou resolucões periodicas são as que dei
xam ·de vigorar, independentemente de revogação expressa, 
findo o prazo para o· qual foram votadas. 

§ i.0 São leis annuaes e orçarnentarias; quatrienuaes, 
.at. .d~ fixação das forças, observado o disposto. no ar.t. 41, 
§. 1°, da Constituição. 

§ 2.0 São resolucões quatriennaes, as que .fixam o sub-· 
.sidio do Presidente da Republica, e o subsidio e ajuda de 
.custo dos membF.OS do Poder Legislativo. 

Art. 1.53. Os projectos de leis periodicas• serão inclui
dos em ol"dem do dia de prefereneia a quaesquer outras pro
'posicões, salvo 6S de prorogação das sessões da Camara e 
.os projectos considerados urgentes. 

§ 1.0 O encerramento de qualquer das discussões dos 
.projectos de leis periodícas só poderá ser r·equerid<.o depois 
de realizada em duas sessões ordinarias. · 
. ~ 2.<>. Quando faltareo1 apenas oito dlas IJara o encer
ramento dos trabalhos legislativos, os projectos de leis pe
riodicas. serão .incluídos na ordem do dia independentemente 
ôe distribuicão em avulsos, de impressão, e até mesmo· de 
parecer. 

§ 3.0 Na hypothese do paragrapbo anterior, :ficará ás 
Commissões de Orçamento e de Seguranca Nacicmal o direito 
de se pronunciarem sobre o assumpto, verbalmente, durante 
a discussão, ou no momento da votacão. 

§ 4..o Ainda dentro desses oito días, a que se refere o 
~ 1°, . a Mesa poderá, ·conforme a urge~cia, determinar a 
immediata discussão, ou votação, de qualguer dos projectos 
de leis periodicas, com preterição da· Ordem do dia. 

§ 5.0 Na hypothese do paragrapho anterior, só poderá 
ser requerido o encerramento da discussão após falarem 
dois. oradores. . . . . 

§ 6.° Caso sejam dadas á discussão, ou á votação, sem a 
impres:são prévia, ou sem a distribuição em avulsos, o i 0 

Secretario lerá no momento da discussão, ou no da votação, 
cada uma dessas proposições . 
·· § 7.0 Se; na hYl)othese do § 2°, as proposições a serem 
Vi)tadas estiverem imJ.)ressas, o encaminhamento da vota
ção .será. feito de uma só vez para todas as ~mendas, po
dendo,. porém, o relator responder a ca1a Deputado que 
encaminhar a votação. 
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~ Se as emendas não'· estiverem impressas, sómcnte o re
lator, ou o primeiro signatario dellas e, na falta destes, rt::s;... 
pectivamente, qualquer membro da Commissão competente 
ou qualquer dos signatarios, poderá discutil-as, ou encami
nhai' a vot:1ção por prazos que, sommados, excedem dr: meia. 
hora. 

SUB-SECÇÃO 1 

Da fixação das {()rças 

Arl. 154. Lei de fi:xa.çã.o· de forças é a que determina. 
para um quatriennio, o effectivo total do pessoal do Exer
cito ou da Armada. 

§ f .O As leis de fixação de forças são duas: 

a) Iei de fixação de forças de terra.; 
b) lei de fixação de forcas de mar. 

§ 2.° Compete á Commissão de Seguranr,:.l Nacional d~ 
parecer sobre os projectos de fixaQão de força::; enviados pe!() 
Presidente da Assemhléa, offerecendo emendas a. elles se 
convier. ~ · · · 

I§ 3:0 Se até o dia 20 de Maio não houver o Poder Exe
cutivo remettido os projectos de fixaçã(} de forças para o 
quatriennio seguinte, a Commissão de Segm·anca Naci<Jn~l 
baseará seus estudos sobre a lei vigente, 11presentando pro
jecto á Mesa, c1>m as modificações que :ulgar- convenientes, 
ao mais tardar até Q dia õ de Junho. 

·§ 4.0 Se até o dia 5 de Junbo. a :Mesa não houver rece
bido da. Commissão de Segurança Naoio:tal os projectos de 
fixação de forcas de acoordo com os paragrapllos anterio
res, incluirá em Ordem do dia, em fórma de projecto, as 
leis em vigor. 
· § 5.o Em qualquer das hypotheses anteriores, os pro
jectos dt~ fixação de forcas terão o andamen~ o elos de Com-
missão. . . 

§ 6.0 O ·adiamento da discussão desses pro.íectos só po. 
derá ser requerido -pelo prazo ma.xi.'mo de 72 horas. . · 

§ 7.0 O adiam,ento da. votação delles só poderá ser re
·querído pelo· prazo maximo de 4S horas. 

§ 8.0 Os prazos para serem offereoitios pareceres ás 
emendas serão de 10 dias, em segunda di-3cussãc.>, e de cinco 
dias,. em terceira. 

SUB-SECÇÃO li 

Do orçamento 

Art. 155. Sem prejuiz!} de sua unidad~ · instiLl1eional, 
os dispositivos da lei de orçamento se dividirão em dois 
iitulos: Receita e Despe·sa. 

Art. 156. O Titulo de Despesa será. organizado, di~
cutido e votado por Minísterios, inoluird:r·Se no capitulo 
referente a6 Mini$tei"io da Fazenda as dh;posit.:óes communs 
a. este e a outros . 

Art. 157. Ineumbe á. Commissão de Orcamcnto dar pa
recer s·obre o projecto de lei orçamenta.ria enviado pel() Pre
sidente da Republica, offerecendo emendas se convier. 
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- · . : Ari. :1. 58. Se, dentro do primeiro :tnez da sessão legis-
-lativa, não houver a Camara recebido esse projecto, do l>re-
:sidente da Republica, a Commissão- de Orcaruento elaborará 
ii seu, baseando o trabalho sobre o orçamento do anno ante
rior e apresen~ando-o dentro do prazo de 30 dias. 

Par.agrapho unico. Neste <:aso, a Gommissão providen
ciará immediatamente cruanto á responsabilidade dos cal-
:pados. · 

Art. 159. Recebido pela Mesa, em qualQUer nora da 
sessão, o Projecto de Or:v;a.mento, ou adoptado o do anno an
.teri-or será, independentemente de leitura no Expediente, 
.mandado publicar e distribuir pelos Deputados, em avulsos 
impressos, não podendo o prazo de impressão e distribuição 
passar de oito dias improrogaveis. 

§ i.0 Durante os cinco dias uteis ·seguintes á distribui
ção dos avulsos, receberá a Mesa emendas ao projeeto. 

§ 2.0 Não serão· admittid.as pela Mesa quaesquer emendas 
que ]:lontrariem o disposto no art. 50 da Constituiçãt). 
. ·§ 3.° Findo o prazo do § 1°, serão as emendas, dentro das 
.48 .horas seguintes, mandadas publicar pelo Presidente, de
,pois de devidamente classifciadas. 

Art. :t60. O Presidente dará. publicidad~ a qualquer 
-emenda, ou pro.posicão, que haja recusado, ou ~liminado, in
dicando sempre o fundamento de sua decisão. 

§.:f.O Do acto da Me:sa, reeus.ap.do emendas, haverá re
·curso para a camara, por ocasião de ser discutida. a acta., 
·no dia em que forem publicadas no !Jiario do Pade-r Legis
lativo ou reeusadas. -
- · § 2.0 ,4s deliberações sobre as reclamaçõe-s formuladas 

de accôrdo com o paragrapho anterior, serão tomadas durãn
te a ordem do 'dia, logo que haja maioria absoluta de Depu
'taàos presentes. 
_. Art. :f6L O Presidente remeLterá, em seguida, as emen
_àas acceitas á Commissão, que .as devolverá, dentro de :1.2 
dias, com seu parecer. · 

· Paragrapho unico. Este parecer, com o projooto e as 
respeJ:ti:va.s emendas, será pubheada. a distribuído em avulsos, 
no prazo maximo de oito d~ • 

.Art. :162. Distribuídos os avulsos, o projooto entrará 
:para a.. ordem do dia, sendo porém obrigatorio o interstício 
'de 48 horas entre a distribuição e o inicio da discussão. 

Art. i63. As emendas não admittidas a projecto de lei 
orcamentaria pelo disposto no art. i59, § 20, serão-~enviadas, 
dentro de 48 boras, pelo Presidente, ao io Secretario para 
que as destine ãs Commissões respectivas como projootos se-
parados. · 
· . Art. 164. A .segunda discut3sãó do projeeto orçamentario 
·s~rá feita por artigos. · · · 

Art. :f65. Votado o projeeto,- -eom as emendas, ·em se
gunda ,discussão, voltará á. Commissão, afim de redigil-o, 
no .prazo 1;11aximo de tres dias, para a terceira discussão. 
· § -1.° Feita, publicada, e distribuida em avulsos a reda
~ão para a terceira discussão, independentemente de leitura 
no eXP,ediente, receberá a Mesa emendas, durante os tres dias 
litei.s · ~eguint~s á di~tri])uil}ão. . · -
- ·~ · ~ §· ~-0 ·Na terooira discussão n.ão s~ admittirão emenda! 
que ténha.m a .augmentar a despesn, salvo, apenas .. qu~ndo 
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propuzerem o restabelecimento de medida consignada na 
proposta do Poder Exec:uttvo, ou consignarem verba para 
despesas já determinadas em lei. 

§ 3.° Findo o prazo deste u.rtigo serã.,o todas as emendas 
mandadas publicar, devidamente classificadas, dentro -de 48 
horas, pelo Pl'esidente, que remetterá. á. Gommissão as ac-
ceitas. . 

§ 4.0 A Commissão devolyerá, no prazo de iO dias, a~ 
emendas com seu parecer, que será publicado e distl'ibuido 
em avulsos, no prazo de quatro dias. 

· § 5.0 A Commíssão poder"á, por intermedio de seu Presi
·dente, requerer á Camara a prorog.acão dos pr.aze>s para a 
apresentação de parecer ás emendas, em segunda ou terceira 
discusssãa, pm.• ma\s ein.oo dia5 que se~~ imp-rcroga'"V~is. Este 
requerimento não terá discussão e poderá ser apresentado em 
qualquer momento da sessão, submettendo-o a Mesa imme
diatamente a votos, com qualqUer numero de presantes. 

§ 6.° Findos os cinco dias da prorogação, o Presidente, a 
requerimento da qualq~r Deputado, poderá dar para a 
ordem do dia seguinte o projecto e as emendas, sem parecer, 
podendo neste caso o relator, nos cinco minutos de prazo 
para encaminhar a votação, aconselhar á Camara. a approv.a
ção ou a rejeição de cada uma das proposições, em parecer 

.. verbal. · 
§ 7.0 O projecto, com as emendas e o. parecer, entrará 

para a Ordem do dia quatro dias depois de lido, sendo porém 
indispensavel o intersticio de 24 horas entre a. distribuição 
determinada pelo § 3° e o inicio da discussão • 

§ 8.0 Esta discussão versará sobre o projecto englobada
mente. 
· § 9.0 Encerrada a discussão, serão submettidos á votação 
o projecto e as emendas. 

§ iO. Em caso algum, por occasião da votação, poderâ 
QUalquer Deputado occupar a tribuna por mais de cinco mi
nutos. 

§ 1i. Terminada a votação, íriio os papeis á. Commissã;) 
de Orçamento para a redação final. 

§ 12. A redação final deverá ser feita no prazo maximo 
de cinco dias. 

Art. i 66. A Commissão de Or.;amento indicará sempre, 
como observação, na parte do projecto relativa á despesa com 
eervicos que produzem renda, o total desta ao lado do da 
despesa respeetiva, e a differença entre as duas parcellas. 
_ § i.0 Á Commissão de Fina.nca.s será permittido, ao opi
nar sobre emendas, propOr modific~U,;ões ao projecto a as 
~mendas, offerecer outras novas e apresentar' substitutivos 
de ordem geral a varias emendas, ou a grupos dellas que 
versem sobre o mesmo assumpto ou sobre objecto de igual 
nàtureza·~ · 

§ 2.0 A approvacão do substitutivo projudicará a votação 
das proposições a que se referir. 

§ 3.0 A Commissã.o de Financ.as, quando ao offerecimento 
de emendas, quer na segunda, quer na terceira discussão, 
estará. -sufeita ás mesmas restriccões impostas aos Depu-
tad~s. · 

Art. 167. Na elaboração do orÇamento o producto de 
impostos, taxas, ou quasquer tributos creados para fins de
terminados, não poderá ter applicacão differente. 
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SUB-SECÇÃO III 

Do &ubsidio e da Bjuda de custo 

Art . 168. A Commissão de Finanças formularâ, até ao 
dia 3f de maio da ultima sessão legislativa de cada legislatu
ra, o projecto de fixação do subsidio e da ajuda de custo dos 
Deputados da legislatura segulnte. · 

§. 1.0 Se a Commissão de Finanças, ou qualquer outra, ou 
ainda qualquer Deputado, não houver apresentado, até ao di:s. 
31 de maio da ultima sessão legislativa. da. legislatura, esse 
·projecto, a Mesa incluirá na Ordem do dia da primeira ses
são, em fórma de proposição legislativa, a resolucii.o respe
ctiva em vigor. 

§ 2.o As emendas a esse proje<:to serãa enviados á Com
missão de Financas, que terá o prazo de cinco dias improro~ 
gaveis para a emissão do resp~tivo parecer. 

§ 3.o Approvado o projecto, a Gommissão de .Orçamento, 
pelo relator do Ministerio do Interior, providenciará no sen
tido de serem postas de accordo com elle as necessarias 
verbas orçamerilo.ria.s. 

Art. 169. A Commissão de Finanças apresentará até o 
dia 31 de maio do ultimo anno de cada periodo presiden
cial, projecto de subsidio ao Presidente da Republica para o 
perioõo seguinte. · 

~ i.0 Se a Commlssão de F inanças ou qualquer Deputado 
não houver apresentado, até ao dia 3:1 de Maio, esse Projecto, 
a Mesa incluirá. 'na ordem do dia. sob a !órfna de proposição 
legislativ-a. as disposições em v-igor sobre a materia. 

§ 2.0 A Commissão de Orcamento, por intermedio ·do re
lator do Ministerio do Interior, providenciará de modo a 
serem incluídas no orcamento as verbas necessarias. 

SECÇÃO V 

Da prorogar;ão e do adiamento das 1essões 

Art . 170. Qualquer Deputado poderá propor, por meio 
de projecto de resolução, a prorogacão da sessão. 

§ i,O 0 projecto de prorogacão da SeSSãO legislativa será 
considerando materia urgente, terá uma só discussão, em 
globo, em uma só sessão, independerá de parecer, e preferi
rá, na discussão e na votação, a qualquer outro projecto. 

§ 2.0 Logo depois de at>provado, será o proejeeto remet
ttdo ao Senado, independentemente de redacção finat. 

§ s.o A discussão e a votaç1o desses projectos não admit
Urão adiamento. 

Art. i7i. Para o adiamento da sessão legislativa, ouja 
tniciativa pertence á Camara, será impreseindivel que o pro
jr.cto respectivo contenha os motivos que o determin:1.m, in
dicando o dia e o mez do reinício dos trabalhos, de modo que 
os seis mezes da sessão sej am completados dentro do mesmo 
âtmo . · 

§ _f.0 Esse projecto de resolucão deverá conter, pelo me
nos, cinco assignaturas. 
· § 2.0 De-pois de julgado ob.lecto de deliberação, pela. 
Iilatoria dos presentes, será o projeeto remettido ás Commis-
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sões Executiva e de Constituição e Justica, para, em reunião 
conjuncta e dentro de cinco dias, interporem parecer . 

§ 3.0 Se, esgotado esse prazo, não fôr apresentado o pa
recet•, poaerá entrar o projecto em discussão, independente
mente delle, por deliberação da Camara, a requerimento .. de 
qualquer Deputado. 

§ 4.0 Os tramites dos projectos de adiamento da sessão 
~erão os mesmos de qualquer projecto de Commissão·. 

SECÇÃO VI 

Do Regimento Interno 

Art. 172. O Regimento Interno só poderá sel' modifl
cadG mediante projecto de resolução da Camara. 

§ :1.0 A Commissão Executiva apresentará, dentro do 
prazo m:n:imo de 30 dias, parecer sobre qualquer projecto. 
nesse sentido . 

· § 2.o Projecto e parecer entrarão em discussão unica oito 
dias depois ue publicados e distribuidos em avulsos. 

§ 3.0 Encerrado. a discussão que se prolongará no mí
nimo por dois dias de sessão, se forem apresentadas emendas 
a Coauníssão Executiva emittirá, dentro de cinco dias, pa
r~eer sujeito tambem a uma unica discussão. 

§ 4.o Encerrada a discussão do parecer, votar-se-á o 
project.o, cuja redacção final cabe á Commissão Executiva. 

§ 5.0 A Mesa fará, todos os annos, ao fim da sessão le
gislativa ordinaria, a consolidacão de todas as modificações 
feitas no Regimento, do qual mandará tirar nova edicão du
rante o interregno das sessões. 

SECÇI.O VIl 

Das indicaç6es 

Art. 173. Indicação é a proposição com que um Depu
tado suggere a manifestação da Camara, ou de suas Com
missões, sobre determinado assumpto. 

§ i.O As indü~acões serão redigidas por escripto, em 
termos explicitas e em fórma synthetica, devendo ser assi
gnadas pelos seus autores. 

§ 2.0 . As indicações recebidas pela Mesa serão lidas em 
summula, despachadas ás Commissões com que tiverem cor
relação, e mandadas publicar na integra, na acta impressa 
dos trabalhos da Camara. 

§ ~.0 As indicações independerão de qualqu~r julga
mento preliminar da Camara . 

§ 4.0 A Commissão que receber uma indicação deverâ 
interpôr parecer dentro do prazo de 10 dias. 
. § 5.0 A indicação e o respectivo parecer serão sujeitos a 
uma discussão uniea. 

§ 6.0 Se á indieacão fôr apresentado emendo, para que 
esta tenha parecer, voltara ã Commissão. 

§ 7.0 Este segundo parecer soffrerã uma diseuss.ão. 
Art. i 7 4. Se o parecer de uma Commissão sobre uma 

indicacã() ·concluir por um projecto de lei ou resolução, a 
fór approvado pela Camara, o projecto seguirá os tramites 
regimenta.es a que ·se acham ·subordinadas as propo·sicões 
dessa natureza. 
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SECÇÃO VIII 

Dos requerimentos 

Art . 175 . Requerimento é todo o pedido dirigido ao Pre
sidente da Camara, sobre objecto de expediente, ou de or
dem, por qualquer Deputado, ou Comrnissão. 

§ f.O Serão verbaes, independem de apoiamento, de dis
cussão, e de votação, sendo despachados, immediatamente, 
pelo Presidente, os requerimentos que solicitam : 

a) a palavrà, ou a sua desistencia; 
b) a posse de Deputado; 
c) a leitura de qualquer mataria; 
d) a reetiíicaçã.o de acta; 
e) a .inserção de declaracão em acta; 
f) a observancia de disposição regimental; . 
g ) a remessa de documentos, livros, ou publicações; 
h) a retirada de requerimento, verbal ou escripto; 
i) a retirada de proposição com parecer contrario; 
i) a verificação de votação; 
k) informações sobre a ordem dos trabalhos; 
l)o preenchimento de logares nas Commissões; 
m) a inclusão em ordem do Qia~e proposições com os 

respectivos pa'reeeres . 

· § 2.0 Serão eseriptos, independem de apoiamento, de 
ffiscussão, e de votação, sendo despachados pelo Presidente 
os requerimentos: · • 

a) de uma Commissão, solicitando audiencia de outra, 
ou outras, sobre qualquer assumpto; 

b) de uma Commissão, solicitando reuniAo em conjun
ct.o com outra, ou outras. 

§ 3.0 Serã~ verbaes e votados com qualquer numero, in
dependentemente de apoiamento e de discussão, os reque
~imentos que solicitam: 

a) inserção em aeta de voto de regosijo, ou de pesar; 
b) representação da Ca.mara por Commissões externas ; 
c) levantamento da sessão, em regosijo; 
d) manifestacão de regosijo, .ou de pesar, por o!ficio, 

telegramma, ou por outra qualquer !órma escripta; 
e) lpublica.cão de informac~es officiaes no Diario do 

Poder Legulativo; 
f) permissão para falar sentado; . 
g) prorogação de prazo para a apresentação de parecer 

ás emendas dos projectos de ~ei orçamentaria. 
§ 4.0 O Requerimento de prorogação da sessão será es

cripto, independerá de apoiamento, não terã discussão, e vo
tar-se-á com a presença no recinto de, pelo menos, um de
cimo do numero total de Deputados, pelo processo symbo
lico; não admittirá encaminhamento de votação e deverá 
prefixar o prazo da proroga'ção. 

§ 5.0 Serão verbaes, independem de apoiamento, não 
têm discussão, e só poderão ser votados com a presença da 
maioria absolutr. de Deputados, os requel'imentos de: 

. . a) dispensa de intersticio para a inclusão de determi:
nada proposição em Ordem do dia; 
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b) di~Spensa de imp"ressão de qualquer proposicão; 
c) retirada ·de proposicão, substitutivo, emenda ou sub

emenda, com pare~er favoravel; . 
d) destaque db emenda approvada, ou de parte de pro

posição, para constituir Projecto separado; 
... _ e) de reconsideracão do acto da Mesa recusando emen-
das aos projectos de orçamento. _ 

§ 6.0 Serão escriptos, independem de apoiamento, não 
têm discussão, e só poderão ser votados com a presenca da 
maioria absoluta dos Deputados, os requerimentos de: 

a} remessa a determinada Commissão de papeis des
lJachados a outra; 

· b) demissão de membros da Mesa; 
c) discussão e votacão de proposições por e.apitulos, 

'grupos de artigos, ou de emendas; 
d) adiamento dá discussão, ou da votac;ão; 
e) -encerramento de discussão; 
f) votação por determinado processo; 
a) preferencia; 
k) urgencia. 
§ 7.a Serão esoriptos,· sujeitos a apoiamento e discussão, 

Só poderão ser votados com a presença da maioria absoluta 
dos Deputados, os requerimentos sobre: 

_ a) informações solicitadas ao Podel' Executivo, ou por 
seu intermedio; 

b) inclusão em ordem do dia de proposição sem pare-
cer; 

c) votação por partes; 
d) audiencia de uma Commissão sobre determinada ma-

teria; 
e) nomeação de Commissões especiaes ou mixtas; 
f) reunião da C amara em Commissão Geral; 
g) sessões extr.aordinarias; 
Ir.) sessões secretas; 

·i) ql.\aesquer ·outros assumptos que se nii.o retiram a 
incidentes sobrevindos no curso das discussões, ou das vo-
f.l!.cões. · ; 

§ s.o Serão escriptos, sujeitos a apoiamentos, parecer 
da Commissão Executiva ·e discussão, e só poderão ser vo
tados com a presença da maioria absoluta dos Deputados 
os requerimentos de insercão, no Diaria do Poder Legislativo 
ou Annaes, de Documentos ou publi-cações não officiaes • 

.Art. :1.76. Os requ-erimentos sujeitos a discussão SÓ de
verão ser fundamentados verbalmente depois de formulados 
e enviados á Mesa. 
_ Paragrapho unico. Independerá de apoiamento. o reque-
rimento subscripto por cinco ou mais Deputados. 

Art. 177. Os requeriment{)s para levantamento de ses
são por motivo de pesar, desde que não se ti"a.te de falle
cim~nto de Deputado ou Senador- da propría legislatura, ou 
das Constituintes Republicanas, de presidente, de ex-presi
dente, ex:-vice-presidente da· Republica, de presiden~e do Su
premo· Tribunal Federal, ou de Chefe em exercí~ío de alguma 
Nação amiga, só poderão ser recebidos pela Mesa quando 
contenham a assignatura de ~inco-enta Deputados, pelo me
nos, ou de cinco presidentes de Commissões permanentes 
da Gamara .. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 07/10/2015 15:35 + Pág ina 60 de 88 

-416-

SECÇA.O IX 

Dos pareceres 

Art. 178. À;s pt'oposícões, mensagens, e mais papeis 
sujeitos á. deliberação das Commissões, deverão estas apre
sentar IJarecer. 

§ 1.0 Parecer é a proposição com que uma Commissão 
se pronuncia sobre qual<ruer ·mataria sujeita an seu est~d~. 

§ 2.0 Será. "vencido" o vot:o dos membros de Comnnssao 
contrario ao parecer. 

§ 3.0 Quando o voto vencido fõr fundamentado e ter
m]nar por conclusões diversas das do parecer, tomará a 
denominacã"O de "voto em separado". 

§ 4.o O membro de uma Commissão que discordar do 
fundamento do parecer, mas concordar com as conclusões, 
assignal-o-á: "pelas conclusões". . 

§ 5.• Se a divergencia de um membro de Commissão com 
o respectivo parecer nã-o fôr fundamental, a.ssignal-o-â "com 
restri<:ções ". 

Art. 179. Os pareceres serão redigidos por escripto, 
em termos exPlicitos, sobre a conveniencia da approvacão ou 
da rejeição da materia. a que se l'eporta-m, e terminarão por 
conclusões syntheticas. 

Paragrapho unico. Excepcionalmente, nos easos expres
samente previstos no Regimento, os pal'eCeres poderão· ser 
verbaes. • · 

SECÇÃO X 

Das emendas 

Art. i80. Emenda é a proposiçã'o apresentada como 
accessoria de outra. 

. Art. i Si. As emendas são sup-pressivas, substitutivas, 
ad'ditivas, ou modificativas. 

§ i." Emenda suppressiva é a proposição que ·manda 
erradicar qualquer parte de outra. 

§ 2.0 Emenda substitutiva é a proposição apresentada 
como suooedanea a. outra. 

§ a.• Emenda additiva é a proposição que se acerescenta 
a outra. 

"§ 4.0 Não será admittida emenda substitutiva, ou addi
t:iva, que não tenha relação. directa e immediata com a mate
ria da proposição principal. 

§ 5.• A Mesa fará publicar,· na acta dos trabalhos da 
Camara, qualquer emenda _que houver recusado, com fun
damento, ·no paragrapho anterior. 

§ 6.• Emenda modificativa é a que não altera totalmen
te a pr()posição principal. 

§ 1.• As emendas modifi<:ativas poderão ser ampliativas, 
restricti vas, ou correctivas. ' 

§ 8.0 A emenda ampliativa é a que estende a outra-pes
sõa, ou objecto, a disposH;ão a que se refere. 

§ 9.0 A emenda restrictiva diminue a extensão da dis
posição que modifica. 

§ iO. A emenda correctiva não modifica. a substancia da 
disposição a que se refere mas apenas a redacção. 
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§ H • .A. separação em duas ou mais partes, de qualquer 
artigo, paragrapho, numer{), ou letra de uma proposição, 
para, o effeíto de sua. votação, será considerada emenda. mo-
dificativa. · 
.. Art. :182. Os projectos em pri·meira discussão não ad-
mittirão emendas. . . 

§ 1.0 As emendas apresentadas pelas Commissões, em 
seus pareceres, sobr.e prop{)sições consideradas -objecto de 
deliberaçã-o, serão tomadas em consideração na. 2" discussão. 

§ 2.• As emendas apresentadas em 2" discussão deverão 
ser apoiarias por cinco Deputados. 

§ a.o As emendas offerecidas em a• discussão deverão 
ser apoiadas pelo terço dos Deputados PI.:esentes. 

§ 4." As emendas das Commissões, .as do Senado, as que 
tiverem cinco assignaturas em 2a discussão, e dez em 3", 
independem de apoiamento. 

§ 5.• A emenda á red.acção final só será admittida para 
evitar incorrecc;ão, incoherencia, contradicção, ou absurdo 
manifesto . . 
. § 6.• As emendas que crearem, ou augmentarem desp~ 
~as, ou reduzirem a receita publica, serão sempre submetti
.~s ao parecer da Commissão de Finanças. 

Art. 183. A emenda apresentada a outra emenda de
nomina-se sub-emenda. . 

Paragrapho unico . .A.s Commissões, ao apresentarem pa
recer sobre ~mendas, .poderã<J offerecer-lhes sub .. emenda.s 
ço~f<1rme o disposto no art. 63. 

·Art. 184. Nenhuma emenda. approvando · contractos · ou 
çoncessões .poderá ser acceita pela Mesa da Camara sem que 
se transcreva por extenso o contraclo ou concessão. · 

TITULO IV 

Das discussões 

Art. i85 . Discussão · é a phase dos trabalhos destinada 
ao debate em plenario. 
. § 1.0 Os projecios de lei, ou de resolução, iniciados na 
Camara, serão sujeitos a tres, discussões, salvo o disposto 
nos paragraphos seguintes. . 
. § 2.• Salvo ai1llda o disposto nos paragraphos seguintes, 

serão sujeitos a duas discussões apenas, correspondentes á 
2• e á 3", os projectos de lei ou de resolução : 

a) oriundos de Commissões; 
b) vindos do Senado; 
c) offerecidos pelo Poder Executivo. 

§ 3." Soffrerão uma só discussão, que -correspondet·â. á 
segunda, as seguintes proposições : 

a) autorizando o Governo a declarar guerra, ou a fazer 
a paz; 

b) concedendo, -ou negando passagem a forças esLran
geiras pelo territorio do paiz, para operações militares; 
· . . c) resolvendo, definitivamente, sobre tratados e con
venções com as nações est.rangeiras; 
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d) a utorízarido a decretação, -ou-&j p:roroga.Çãi) tio~ eStado 

de si tio em um ou mais pontos . do:; territorio. nacional i · · , 
e) approvado ou não, ou suspendendo ci estádo· de sitio 

que, no intervallo das sessões, houver sido decretade> pelo 
Poder Executivo; . . . . · 

f) approvando, ou não, os projectos ·de lei, ou ·de reso7 
lução, aos quaes o Poder- Executivo haja. vetado; 

g) adiando, ou prorogando as sessões legislativas; 
h) sobre a economia interna da. Camara; 
i) as em-endas vindas do Senarlo. 

· § 4.0 Terão uma só discussão, que corr:esponderá á ter~ 
ceira: 

a) a parte da proposição1 ou emenda approvada, desta..: 
cada para. ~onstítuir projeeto separado; 

b) qualquer indicaçã-o; 
c) os pareceres que a · devam soffrer; 
d) os requerimentos · a ella sujeit.Qs; 
e) os projectos de qu~ trata o art. 80, § 2°~ 

· § 5.0 Se fôr apresentada a qualquer parecer, e approva~. 
da, emenda que tenha o caracter de projecto de lei ou reso
lução, -será subordinada á alínea a do paragra.pho anterior, 
considerando-se o parecer prejudicado . 

.Art. i86. A t• discussão de um prcjecto de lei ou de 
resolução, será f~ita em globo e vel'Sará ·unicamente sobre 
a sua utilidade e constitucionalidade. 

Art. :187. A 2• discussão dos projectos será feita. por 
artigos, separadamente. · 

§ Lo Na discussão do primeiro artigo poder-se-á :ralar · 
sobre a utilidade .. s conveniencia do projecto em .geral. 

§ 2.• As emendas offereeidas ao projeclo ·em ~ discus .. 
são entrarão em '<liscussão com o artigo a. que se referirem. 

Art. iSS. Quando foreJll numerosos os artigos do pro
jacto, em 2• discussão, a Camara. poderá resolver, a. reque
rimento de qualquer Deputado, que a. discussão se faça por 
titulas, capítulos, seccões, ou grupos de artigos. 

Art. i89. Quando, pelo nn!Ilero, ou importa.neia, das 
emenuas offerecidas em 2a discussão, se tornar diffioil o 
pronunciamento immooiato da Camara, o Presidente, e:t
officio, ou a requerimento de qualquer Deputado, enviará o 
projecto á Commissão respectiva, para interpôr parecer. · 

Paragrapho unioo. Este parecer será impresso e distri ... 
buirlo em avulsos, não soffrerá, porém, discussão especial~ 

Art. 190. A s• discussão versará sobre o projecto em 
globo, 

§ 1.• As emendas .~ffer-ecidas ·aos projectos em a• dis
cussão só serão a.dmittidas de-pois de.· apoiadas pela. ·terça 
par-te -dos J){'esentes, salvo quando assignadas por uma Com
missão, ou p():r dez ou mais De-puta.d<IS. 
. § 2.0 As emendas, encer rada a discussão do proj ecte>, 

serãe> remettida.s á Commissão r~spactiva, com . excepcão das 
de -sua autoria, .para se sujeit~rem ao seu parecer. . . .. 

.Art. 191. As ~mendas qu-e, rli.re'cta . ou indir~tamente, 
ímmediata ou remotam-ente, augmentarem a despesa, ou
dimin.uirem a receita publica, serã.o enviadas, ·taut.o em 2a 
C!>IDO em sa di-scussão, á Commissão de : Finanças 
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... .. ·§; -2.0: Os pareceres· da: C1>mmissão de FinanÇas. sobre 
essas emendas em za. <:Omo .em 31. discussão soffrerão uma 
discussão especial. 

Art. 192. A redaccão fuial .só será sujeita á discussão 
quando emendada. · . 

Art. 193. A discussão dos requerimentos sujeitos a. 
debate se.rá enc-eiTada não havendo quem peça a palavr41, 
ou della desistindo quem a houver- solictiado ~ 

§ f.O Encerraàa a discussão será adiada a votação para 
depois de ultimada a da ordem do dia seguinte. 
. . § 2.0 .Se um Deputado pedir a palavra sobre um reque~ 

rimento em discussão, será esta adiada para depois ·de ulti
mada a da materia constante da ordem do dia seguinte. 

§ 3.0 Encerrada a discussão do requerimento, ao fim da 
Ordem do dia, será a sua votação incluída na Ordem do dia 
seguinte, após a das proposições destinadas a esse acto. · 

· · § 4.0 Só ·durante a discussão de uma proposição, inclu
sive os projeetos de leis periodicas e respectivas emendas1 
seoo admittida a apresentação de requerimentos solicita.nqo. 
a sua votação por partes • 

Art .194. Os debates deverão realizar-se com ordem e 
solennidade. · 
· · § {.o Os, DepUtados, com exe:epção· do Presidente, !ala-· 
~o de pé. O Deputado só por enfermo poderá obter per ... 
·missão da Camara para falar .sentado. 

·, § 2.0 E' Qbrigatorio o uso da tribuna. para os Depu~ 
~~dDs que tenham de fala-r na. hora do expediente, ou n_as 
discussões, podend-o porém o Deputado requerer licença 
~ Camara, . que deliberam com qualquer numero, para fala!." 
das· bancadas. Sempre que o Deputado falar das bancadas 
deverá fazel-o de uma d~ duas pri~eiras • · 

Ar. :1.95. A nenhum Deputado sem permittido falar Slem 
Pedir a palavra ·e sem que o Presidente lh'a conceda. 

§ 1.0 Se um Deputado pretender falar sem que lh:e 
baja sido dada a palavra, ou permanecer na tribuna anti
regimentalment~, o Presidente advertil-o4., convidando-o a 
sentar-Sie. . 

§. 2.0 ~e, apesar dessa advertencia e desse convite, o 
Deputado insistit" ep:t falar, o Presidente dar:á o seu d1scur .. 
so por terminado • 

§ 3.0 Sempre qu'e o Presidente -der por terminado um· 
discurso em qualquer pbase da discussão, o servico de ste
riographia dos .debates deixará .de apanhai-o. _ 

§ 4.0 Se o DeputadG insistir em perturbar a ordem, ou 
o processo regím~~mtal de qualquer discussão, o Presidente 
convidai-o-á a retirar-se do recinto . 

§ 5.0 O Presidente podel'á suspender a sessão .sempre 
que :julgar conv-eniente a bem da ordem dos debates. 

Art. í96. OcCUIPando a tribuna, qualquer Deputado di
rigiDA as suas palavras aú P.residente, ou á Ca.mara. de um ' 
modo geral. · · 
· ·§ i.0 Referindo-se em diséurso a um collega, o Deputado 

deverá preceder o -seu nome do tratamento de Senb(}r. · 
. · § ·. z.o Dh·igindo-se. a qualquer collega, o Deputado dar~ 

Jhe.-á sempre -o Lrata.In€nto de Excellencia. · 
- § .3.0 Nenhum Deputado poderá referir-se a collega, ao 

Senado ou a. qualquer -de s·eus membros, e, de·· um modo ge-· 
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rat; · a _qualquer. ?:êpreãentante do ·poder · pub~ico; em fórma 
ínjl;U'iosâ ou ·-deseortez. · ·. - · '. · . · . ·. 

ATL 197 ~ O Deputado só podel'á falar ; . . . . . .. 
. ' o.} para . a}>resentar projeotos, indicações, ou requeri-

mentos;. . . . . 
· · · · b) .sobre proposição eni discussão; 

c) pela order; 
.. d~ para encaminhar a votação ; 
e) em. explicação pessoaL 
Art. :198. Para fundamentar projectos, indicacões, ou 

requerimentos que não sejam de ordem nem incidentes ve
rifícádos · no desenvolvimento das discussões ou das vota
ções, deverá o Deputado inscrever-se no Livro ·do Expe~ 
díent~, a isso especialmente destinado.. . . 

§ t.o A inscripQão de oradores para a hora do -expediente 
paderá ser feita. durante a sessão da. vespera., ou no dia em 
que o Deputado pretender occupar a tribuna. 

§ 2.0 Anscripcão obedecerá á ordem cbronologica . da sua 
solicitacão á Mesa, pelo Deputado pessoalmente, . 

§ 3.0 Inscrevendo-se mais de um Deputado para a hora 
do expediente terão preferenma· para occupar a tribuna os 
membros ôa.Mesa, para attender a questões de ordem- ou de 
economia interna da Camara, e os Deputados que · a não oe
cuparatl'l na sessão anteri.or, ·sendo dada· a palavra e.Os de
mais pela ordem da inscrição . 

. § 4.0 Publicar-se-á, diariamente, no Diaril) 4,.o Poder Le
gislativo, em addendo á acta imprensa, a relação dos oradores 
insoriptos na vespera, ou · a declaracão de que não os ba ; . . '\ . 

Art. f 99. O Deputado, que solicitar a. palavra sobre 
proposição em discussão, não poderá: . 

a) desviar-se da questão em debate; 
b) falar sobre o vencido; · 
c. usa.r de linguagem impropria; 
d) ultrapassar o prazq que"lbe compete; 
e) deixar de attender "ás advertenoias do Presidente. 
Art. 200 . O Deputado que não puder occupar a tribuna 

durante a hora do E~edíente, ou durante as· discussões, fal
o-á. ao fim da ordem do .dia .~m "explicacãb" pessoal". 

Art. 201. Quando mais de um Deputado pedir a palavra, 
simultaneamente, sobre um mesmo assumpto, o Presidente 
concedel-la-á: · 

a) em primeiro lagar, au autor de proposição; 
b) em segundo logar, ao relator; 
c)· .em terceiro logar, ao autor do voto em separadÓ; 
d) em quarto logar, aos autores das emendas ; 
e) em quinto logar, a um .Deputado a favor; · 
f) em sexto logar, a um Deputado contra. 
·§ 1.0 Sempre que mais de dois Deputados se inscreverem 

para qualquer discussão, serão convidados a declarar se 
são ·pró, ou eontra, a proposição em':debate, J>8l'a (}ile a um 
orador a favor suçceda um contra, e vioe-versa. 

· . § "'2P Para a im;eripção ·de otidures á discussão-da ma-
terja.~· em debate ha.v.erá ··um Livró dos Del>ates.. . ..· . ·. 
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. § · s.o· A ·inscripçã~ ·de. oradares no Liv~o do.s . De}?af.es 
poderá· ser -feita logo que a proposição a ser diseutida fõi:' 
incluída em ordem do dia. 

§ 4.0 Na hypothese de todos os Deputados inscriptos 
para o debate de determinada proposição serem . a fa~or 
da mesma, ou c-ontra ella, ser-lhes-á dada a palavra pela 

. ·ordem da inscrípção. 
§ 5.o Os discursos lidos serão publicados, no Diario do 

Poder Legulativo, eom esta declaração : - O Sr. F. . . • leu 
o .seguinte discurso. · · · 

Art. 202. Compete á Mesa expungir os debates a serem 
publicados, de todas as expressões anti-regiroei:l.taes. 

CAPITULO I · 

Dos apartes 

Art. 203. A interrupção de um orador, poi--- meio -de 
aparte, só será perroittida quando este fõr curto e cortez 

§ f.0 Para apartear um collega deverá. o Deputado soü- . 
citar-lhe permissão. 
~- § 2.o .A's- palavras do Presidente não serão admittidos 

apartes-. · 
_ § 3.0 Não serão ad'mittidos apartes successivos, paralle

los ao discurso. 
§. 4.1T Por occasião <fe· encaminhamento- da votação não 

serão admittidos apart:es . · 
§ 5.0 Os apartes suboràinar-se-ão ás disposicões relati

vas aos debates em tudo que lhes· fôr · cabivel. 
§ 6° Recusada pelo orador .a· p.er.missã:o · para_· aparteS', 

estes não serão registrados. 

CAP1TULO Il 

Do prazo das discussões 

.Art. 20-f. Os Deputa'áos· só" porlerão · falar sobre qual
quer proposicão em discussão, as vezes e pelos · prazos esta._ 
belecid01i· neste· Regimento·. . 

Art. 205 •. Em 1•· discussão cada D_eputado poderá falar 
apenas uma vez, pero prazo de uma hora . 

.Art. Úl6. Em za discussão cada D~putado _poderá falar 
duas vezes, pefo prazo total d·e duas horas, sobre determi
nado artigo, referindo-se a fodos os outros, se previamente 
desistir de- ftda.r, novamente; sobre- os demais artigos~-

§ :1 .0 Se o projecto ·conti'v.er mais de dois, até cinco· ar·=
tjgos, cada Oeputado· poderá fa-lar uma hora. sobre cada um. 

· · · §' 2:0' Sê o project'o · cuuttver mais· de cinco, até dez:.- arti:.. 
gos; cada· Deputa:db puderá· falar· trinta· minutos; . sobre cada 

. um. 
§· :r;o: se--o·prOj.ooto contfve~ mais-de dez, até quinze ar

tigos; calitt- Deputado· pElderá falOl" y-inte minuWs- sobre· cada 
um. 

c. o. -ai 
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~ 4;o 'Se o .px-ojecto contiver mais de quinze, até vinte e 
quatro . artigos,· cada Deputado· poderá falar quinze minutos 
sobre cada um. 

§ 5P Quando ô J)rojecto · co.ntiver· mais de vinte e qua
t:rc; artigos, ·a discussão será regulada de fórma que caiba. a 
cada· Deputado o praoz de duas horas para falar sobre cada 
grupo de artigos de modo que nenhum exc.eda ao prazo total 
àe seis horas par~ toda a pr()posição. 

Art; 207. Em 33 discussão cada Deputado poderá falar 
uma só vez, por duas horas, sobre o projecto em globo. 

Ait. 208; Sobre a rédacção final caberá ao Deputado 
falar sómente Jl8t'8 emendal-a, ·ou sobre emenda, apenas 
uma vez e por dez minutos. 

Paragrapho . unil~o. Quando for discutida ~ redacção 
final só poderão tomar ·parte nesse debate, além do relator 
da proposi~;ão, dois oradores, pelo espar;.o de dez minutos 
cada um. 

Art. 209 .. Nenhum Deputado, salvo o autor, poderá 
falar mais de uma vez e por mais de me1a hora sohre os 
requerimentos sujeitos a. discussão. · 

Art. 2:!0. Os pareceres, que se não referirem á propo
sições da Camara ou do Senado, e que não concluírem por 
projMto, terão apenas uma discussão, durante a qual cada 
Deputado poderá falar uma vez por meia hora. 

Art. 2:11. Os autores e relatores poderão falar duas 
vezes, pelo mesmo espa!)o de tempo que os outros Depu
tados, em qualquer das discussões, salvo dispo!;ição especial 
em contrario. .. 

Art. 2f2. Sobre. qualquer outra ma.teria em discussão, 
não regulada nos artigos anteriores, cada Deputado poderá. 
falar uma-vez, por ·uma hora. 

CAPITULO JII 

Do adiamento das discussões 
li 

Art. 2t3. Sempre que um Deputado julgar ccmve
niente o adiamento de uma discussão-, pooerá. requerel-a, 
por escrípto .. 

§ i. 0 Esse requerimento ·s6 poderá ser .apresentado du
rante a. discussão, cuj() .adiamento propuzer e ficará preju
dicado se não for immedíatamente votado, por falta de nu
mero. 

§ 2. 0 Não será .admittida a apresentacão do requeri
mento de adiamento, durante o discurso de um Deputado. 

Art. 214. O adiamento de discussão só poderá ser con
cedido por prazo previamente fixado. 

Paragrarpho unico. Se fôr requerido mais de um adia
mento de discussão, simultaneamente, para um.a mesma pro
posição, a Cam.ara votará preferencialmente. um dos reque-. 
rimentos, {icando os demi'f.i.s prejudicados. 

Art. 2i5. Os projectos de prorogação e ádiamenro da. 
sessão legislativa, os vetados, e os de materias consideradas 
urgentes, não adm.ittirão adiamento de discussão .• 
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. Art. 2f6. · Verificando a · M-esa que não ha ·relaçãil di-o 
recta e immediata entre o ·assumpto de uma propos.icão ê.,...a 
CommTssão indicada pará audiencia-em reque-rimento de adia~ 
menfo de discussão, não admittirá esse requeriJ!!ent~~ 

- Parágrapho unico. Na 'liy,pot!!_ese deste artigel, a M~sa 
darã publicidade, na act.a impressa. dos trab~lhos da Ca-. 
mara, ao requeri~ento recusado. 

CAPITULO IV 

Do ence-rramento da.S discussões · 

Art. 217 . O eneerramento normal da discussão de qual· 
quer proposiç~o dar....se-á pela ausenci.a de oradores. 

· § 1. 0 Não -se havendo inscripto nênhum Deputado para o 
deb.ate de uma proposição, será declarad?.. encerrada a sua 
di-scussão. - -

§ 2.0 Não havendo oradores inscriptos, nem solicitando 
qualquer Deputado a pala-.,.-r.a, sobre os artigo-li da proposição 
em 2• discussão, o ~re.;idente poderá declarar, de uma vez, 
encettad~ a discussão dos artigos nãQ ·debatidos. 
_ Art. 218. Poder-se-á requerer,- o encerramento da dis
cus,são de qualquer proposição : 

à:) em 1 a e 3a discussões, desde que hajam sido di.seuti~ 
das em uma sessão anterior; 

b) erri 28 . âiscussão, desde que tenham faladG pelo 
menos dois .oradores sobre o artigo, cujo en~J.'ramento hou":" 
'Ver de se~ requerido • 

. ·Paragrapho uni co. As proposições de discusSão unica, 
que se não discutirem globalmente, serão subordinadas, 
quanto ao encerramento de discu~ão, a. esta ultima letra. 

-TITULO .V 

Das deliberações 

Art. 219 _ A votacão é processo de deliberar da Da
tnara sobre as m~terias sujeitas ao -seu exame. 

. § 1.0 Aos prcrposições de igual categoria terão igual nu-
mero de discus~ões e votações-. . 

§ 2. 0 A votaçã() completará o turno regimental da dis
cussão. Nenhum prójecto passará de uma a outra discussão 
sem que, e!!cerrada a anterior, seja votado ~ !l-PProvado. 

Art. ?20. Nenhuma mate1~ia será submettida. á votação 
sem que estejam. presentes Deputados em numero regimental 
para ao deliberações·. · 

Art. 221. Nenhum Deputado presente poderá se ex
eusar de tomar parte nas votações, se não fizer declaracão 

. prévia de não ter assistido, ou a~omp.anhado os ~ebates so-
bre a ma teria em delii.Jeração . · 

Paragrapho unico. Em se tratando de c.!l.usa. propria, ou 
de assumpto, em que tenha i-nteresse individual, o Depu
~do será inbibido de votar, mas, poderá assistir á yotacão. 
/ -

_Art. _222. Far-se-.á a votação· das proposiÇões sujeitas 
á dJ.SCussao logo após o en.cerramento dest.a, se · houvel' · nu~ 
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- nié-I'o ;·~egimental. salvo no· caso do · arl : f9"3 . é · ~elfs pa.ra. 
gra,phos. 

· · ·Pliragra.pho unico. Só se interrom,periio as votações pol' 
falta de· numero regimental par-a a sua l·ealiza~;ão ou ·por se 
ter esgotado a hora da ·sessão.. . ' 

CAPITULO I 

DOS PROCESSOS DE VOTAÇÃO 

Art. 223. Tres são os processos de votação adoptados 
pela Camara : 

a) o s:Ymbolico; · 
b) o :qomina1; 
c): o oo escrutínio secreto . . 

Arl. 22<i. O processo symbolico praticar--se-á com o le
vantamento dos Deputados que votam contra a n1ateria em 
deliberação. 
'· · · Paragraph-G unico. Ao annuncíar a votação de q~alquer 
ma.teria. o Presidente convidará os Deputados que votam 
eontra. ella a. se levantaxem e proclamará o re:;ult.ado ma
nifesto dos V(}tos. 

· · Art. 225. Far-s-e-á a. votação nominal .pela lista geral 
d-os Deputados, que serão chamados pelo P Secretario e res
ponderão sím ·ou não, conforme forem a favor ou contra 
o~ que -se ~stiver votando • 

. § 1.0 A' medida que o 1° Secretario fizer a chamada, 
dois -outros Seeretarios tomarã~ assP.ntam~to dos Deputados 
que votarem num ou noutro sentido. e jrão proclamando c.m 
voz· alta o resultado- da. votação . · · ·· · · 

§ 2. 0 O resultado final da votaçã.o será proclamado pel() 
Presidente, que m~dará ler os -nomes dos que votaram sim 
e os dos gue votaram não. ·· .. · 

§ 3. 0 Depois <1e o Presidente proclamar o resultado 
final da vota.ç~o; não poderá. s!,!r a.dmíttido a votar nenbUJn 
Deputado. . · 

Art. 226. · Para se praticar a votação nominal, fóra d1ls 
casos expreSS'~ente previstos neste Regimento, será misté: 
que algum Deputado a requeira. por escripto e a. Camara 
a adrnitta. 

§ f • 0 Os requerimentos verba$ não admít~i.'rão vota(lão 
nominal. · 
· § 2. o- Quando um mesmo Deputado requerer, ;;obre uma 
mesma · propes'icão, vota~ão nominal, par- dnns vezeS, ' e a 
Camara não a Qonceder, não lhe assistirá o di~ito de re
querel-a nov-amente-. 

§ 3 ~o~ Se, a requerimento ~ um Deputado, a Camara 
deliberar préviamente realizar todas as: votaçõer.. de deter
mina-da. preposição pelo processO sy-mbollco7 não serão ad
míttidios requ~rímentos . de votação uominal para essa. ma-
teri.a ~ · · · · 

Art. '22:7. Pratiea:r-se-á a votaQã~ pot' -cscrutinio se
eretoi ·. por .meio de . c6dula~ imp~es$as . ou. dso~yb:>gr~phada<J, 
~~~-.-em urna.s, qu~ :t1~~ iobre a ,meaa. 

-. . 
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CAPlTU~O II 

DAS VOTAÇÕES . 

.Art. 228. Encerrada a :1a. discussão de um projecto, .será 
illle v:o.tado, glohnlmente, passando á 2a se ft">r approvado. 

. ~aragrapho uni co. As emendas sug~pr!(hts pelas Com
mbssoes em seus pareceres só serão consideradas €m 2a. dis
cussão. 

Art. 229.Ern .2• discussão votar-se-á .primeiramente o 
projecto, ·arMgo por arli.go, e, ~m seguida, cada uma era<~ 
emendas. 

§ 1 . 0 A votnciio poderá ser feita em !\'lobo, nos proje
ctos de grondfl numero rle artigos, a requerimento de qual
quer Deputndo, npprovado pela Camara. 

§ 2. 0 A votacllo de emendas em glob() só poderá ser con
·ceditfa rmra ns (JlTil !le referirem. a um mesm~ -a:rtig() e ti
verem pareceres no mesmo sentido. 

~ 3.0 A votncl'lo por partes de artigo, ou emenda, em 2.a 
:<):iscussãa, .só será permittida .quando requerida .durante a 
r6spectiva discussfio e eoneedida pela Ca.mara.. · 

Art. '230. A vo~aclio dos projectos em aa. dise.ussã(} será 
fl'ita em globo, após a de todas as suas -emendas, uma a 
ulna .. 

Art. 231. Votllr-se-ão .como os .projeetos e'm 2a. dis
russão os sujeltofl á discussão unica, oom .excepcã:o.: .dos que 
;prarogam, ou adiam. a sessão legislativa, que serão -votad(}s 
.em .globo; dos vetados, que terã() votação em globo e secre
tamente, e dos constituídos por partes, -ou por emendas, ~s
tacadas de qunc~quer proposiGões para constituir .projecto 
separado, os quaes ser.ão votados como os em aa. discussão. 

Art. 232. Os substitutivos da ·Camara aos projectos dê 
Senado serão oonaiderndos como uma serie -de emendas e 
votados .separadn<mente, por artigos, ffin corr.esponden.cia aos 
do projecto emeoondo. 

§ f.0 A votacüo de emendas em globo cingir-s-e-ão ao .dis
pos-to 110 § 2° do arL 229 . 

§ . 2.0 A votação por partes do projecto, ou ·d·e alguma 
. de ·suas emendas, em aa. discussão, só será admittida quando 
houver sido requerida durante a discussão e concedida pela 
·cama·ra. 

Art. 233. Os projectos e emendas approvados em ga. dis
cusgão. on em discussüo unica, serão enviadas á Commissão 
de Redacção, pnrn n redacção final. 

§ 1.0 Exceptuar-se-ão do disposto. no paragrapho ante
rior os projectos: de leis orcamentarias, que serão enviados 
á C01;nmissão de Orcamento; de fixação de forc·as armadas, 
que· serão enviados á Commissão de Segurança Nacional; de 
modifica.cões ao Regimento Interno, ou de assumpt.os r~la
tivos á econ()mia interna da Camara, que serão enviados á 
Commissão Executiva; e de codig(}s, que serão mandados ás 
Commissões Especiaes respectivas. · . 

§ 2.o Quando um proj·ecto vindo do Senudo não. houver 
-sido emendado, fiea dispensado de redaccão finàL· · 

. § 3~0 As .redaccões 1inaes deverão ser elaboradas dentro 
de quarenta e oito :h~~ TendO, iJorém, e'm -vista. a ~xten-
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s~o do pro.].ecto e o numet'o d@. em~n<ias approvadas, . o PNi
~idente prorogará o prazo concedido. ás Commissões para. esse 
fim. · . . , 

§ ~.0 A reda:eeão final · sel."á votada depois de publicada 
no Diario do Poder Legislativo, soffrenõo, porém, qu~lquer 
J)arte della, desta<~ada para constituil' 1)rojecto separado, 
discussão especial que pod~t'á ser dispensada pela Camara. 

§ 5. o A Ca:mara. JX)derá dispensar a Impressão. da re
dacfiàO final a requerimento à e qualqu~r Deputad<>. 

§ 6. o Quando fôr apresentada emenda á redaccl!.o final 
sará ella votada em primeiro loga1", podendo ser dispensada 
pela Camára, a sua impressão para a. votação. 

· SECÇÃO I 
' l 

Do encaminhamento de .votação 
-

Art. 234. Ao annunciar o Presidenw {ia Camara qual
quer votacão, poderá um Deputado solicitar a palavra pa-ra 
encaminhar vo~ão. 

§ f .0 Par-a enca!minbar. a vot~ão nenhum Deputado 
pOdi!rá falar -por mais de dez minutos. · 

§ 2. 0 Em -se t-ratando de l'll"l)jootos de leis periOdicas, 
será de cinco minutos o prazo para o encaminhamento ·da 
votacão. 

§ 3.0 Todas as _questões de ordem e quaesquer inciden
tes supervenientes, suscitados no mo-rp.ento da. votaQão, se
rão computados no prazo do encàrninbamento. · 

§ 4.0 As materias que não têm discussão não adroitti-
1'ão encaminhamento de votação, nem as que forem discuti:
das ou votadas ;em virtu,de de urgencia, ou tiverem o oenc'er
::-amento da discussão votado pela Cam.ara. 

Art. 235. Nenhum Deputado, salvo os Relatores; pode
ri falar mais de uma vez depois de annunciada uma vota
ção, a não s-er pata requerer -a· sua veriffcacão. 

§ i.~ Os Relator-es poderão falar, ·ern qualquer discussão 
encaminhando a vo.tação, sempre que qualqUer Deputado 
o houver feito. · 
_ § 2.0 Sempre que a Camara approvar um requerimento 
de votacão -por 1)artes,. o encaminhamento será feito apenas 
uma· Wlz, ao ser annun~iad-a a votacão da· primeira -parte. 

Art. 236. O encaminhamento da votacão em 2• dis
cussão. salvo em se tratando de projecto de 'lei cirçamen;., 
~aria, far-se-á S'Obre o conjuncto dos àrtigoS''e ·sobre o con
JU~cto. das emendas, ao ~rem_ --annunciadas as votações dos 
primeiros. 

_Art. 237. Em 3a 'discussão o encaminhamento da vo
tacao far-se-á, salvo em se tratando de pr()jecto de lei 
orci!-Dlentaría, em reiação ao projecto e ás emend~ ·em 
M~=~. ' 

· SECCXO li 

Da verificMáo de voJaçáo . 

Art. 238. Se a algum. Deputado parecer que o resul .... 
tado de uma votação symbolica, proo1amado peLo Presi~ 
dente, nã-o é. el::~to, pedjt"á a sua. ve:r~ficação. 
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§ f. o ReqUerida· a verificacão, o Presidente convidará 

os Deputados a oceuparem os seus Iogares, não lhes sendo 
permittida a permanencia na passag-em central nem nas la~ 
teraes. 

§ 2.o A contagem dos votos se fará por bancadas,, . .ou 
seja, por fileiras de poltronas no recinto, uma 110r uma, 
convidando o presidente a levantarem-s-e os Deputados que 
votaram a favor e annunciando o Secretario, em voz alt;3., o 
resultado parcial verificado em cada bancada ou fileira, á 
medida que ·se fizer a verificacão. Pt:'oce-der.:.s·e-á do mesmo 
modo na contagem dos que votaTam contra, :proclamando fi
nalmente o Presidente os resultados totaes apurados. 

§ 3.• Nenhuma votaÇão admittirá mais de uma verifi-
cação. · 

§. 4.o Far-se-á sempre a chamada quando a votação in
dicar que não ha numero, a menos que, pelo adiantado da 
hora. ou por ser visível a falta de numero, o Presidente a 
julgue disp~nsavel. 

SECÇÃO lll 

Do adiamento das v11;tações 

Art. 239. Qualquer Deputado pod.erá reqilerer, por es
~ripto, durante a discussão <le uma proposição, o diamento 
de sua votação . 

. § !.• ·O adiamento da votação de uma proposição só 
1lOderá ser concedido por prazo préviam€nte fixado. 

2 2.o E encerrada a discussão de uma· proposição não 
mais se a'Cimittirá requerimento de a:diamento de sua v-o
tacão. 

§ 3.• Re@erido, ·simultaneamente, mais de um adia
mimtOo da votação de uma proposição, â adopção de um ·re
querimento prejudicará os demais. 

Art. 240. Os projectos de pror<Jgação ou de adiamento 
da sessão legislativa, os vetados, e os de natureza urgente 
não admittirão adiamento da votação. 

Art. 241. Requerendo um Del)ú.tado o adiamento de 
uma votação para audiencia de determinada Commissão, a 
Mesa recusará submetter o requerim~nto á consideração da 
Camara. s~ não houver relaéão direeta e immediata entre 
a proposição e acompet~neia da Commissão. 

Paragrapho unico. A Mesa, sempre que se verificar a 
hypothese deste artigo, dará publicidade ao requerimento 
recusado na acta impressa dos trabalhos da CamaTa. 

QAPITUL'O lli 

DA RETIRADA DE PROPOSIÇÕES 

Art. U2. Apresentada á consideração da CamaTa uma 
proposição, sua retirada só -poderá s.er solicitada no mo
mento em que fôr annunciada sua votacã<J. 

§ 1.0 O requerimento de retirada de qualquer propo
sição só poderá ser formulado, por escripto ou verbalmente, 
pelo autor da mesma. . 
· § 2.0 Serão considerados para os effeitos deste arLigo, 
autores das proposições das Commissões, os respectivos Re
latores e, na. sua. ausencia, o PresideD.te da Commissão. 
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~ - · A:tt: MS. Gnanao "rfór :"SOliclta.da. .a. rétitla&i.d-e uma.,pro
posiçã.o, que :f.tmha -:parecer co11trar.io -das. Commiss:ões ::res

. peetivas, .o Presidente •def-erirá :esse :r.l':lquedmen:to, Jnàepen--
dentemente _de · votacão. · · · 

Quando .IÔr .rsquerma a reth-ada . de . nma . prapõsicão, 
que teliha pa:r..ecer i'avoravel, ou á qual se naja <;Uereeido 
emenda, · .o requerimento dependerá. da '8pprovacão da. Ca
max:a:. 

ATt • 244 . Só ~m i 4 discu.$âo · -P'Q<letiá. ·!Ser ool.icitada á. 
11etirada de ·quai·quer .pr<;jecto. 

'lTrtHFO VI 

·Do- wm:pa~eclmento aos 11intstroa 

-Arl. 245.A convocaçã-o de um Ministro d~ Estado, re
solvida pela Ca:mara ou por uma de suas·'C<;mtnis.sões; será 
communicada. ao convocado .P'Ol' ,offi'cio do fO Secretario da 
Camara, dizendo-se-lhe precisamentE! o assumpto das infor
mações pretendidas -e 'Pedindo-se an Ministro a escolha, 
dentro de prazo razoavel e das horas da sessão, do momento 
em qne deverá ·eo-mp!N?.Cet' para ::prestlll-'as, · ou :a indicação 
do prazo qu.e ]ulga;r nooessario .. 

Art. 246. Por intermedio de offi~io do i 0 Seeretar~o. 
a Caom!i.ra :ou :as suas ,Comroissões <designarão -dia e hora para 
serem ouvidos os Ministros õe. iEstaodo que ·G solicitarem. 
. Art. 247. O Ministro de ~s'tado que compareeet pérante 
a Carna:ra, para o fim <lt~ prestar esclarecimentos ou soli~ 
~itar p.r.o:videneias, terá . assento .na ,primeira bancada até " 
momento ·-de -occupar a tribuna. 

Para~pho unico. N.o caso det comparecimento perantil 
Commissões, oocupa.vá o Ministro um lugar á diTeita do 
Presidente. · . . . · 

Art. 248 .!Não bastando .ao 1\tinis~ro, para prestar · as 
infortnacões ou fundamentar as providencias so1icit-àdas, o 
tempo que lhe naja sido reservado, poderã a Cainara, ou a 
Comm1ssão, conceder..:1he prorogacão, eom preferencia sobre 
qualquer .assumpto. 

TITULO VIl 

Dos seniçor. da Secretaria 

Art. 249. Os servfcos da Caman dos Deputados far
se-ão pela Secretaria e reg-er-se-ão por um Regulamento es
pecial, ~onsideradÇJ parte integrante de5te Regimento • 

Paragrapho unko. Para o fim de elaborar e de m()di
ficar es~e Regulamento, a Commissão Eneutiva apresen-
tará pr.oJecto de resolução.. · 

1TrULO Vlll 

Disposições transitonas 

.Art. 1.0 Se· até SO de Agosto: de f93:i não houver a Ca
ma.ra recebido a ·proposta do .Presidente da. Republica par-a 
o Orçamento: .de 193.5,. a Commis~o.. .de Orcamento o. o:rga.,. 
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ni:ará som~ base de 1934. Por decisão da Camara sobr~ 
requerimento da Comtnissão de . Orç.amento, os -pra.zos .esta
belecidos na sub-secção li, "Do Ol'çamento~. -poderão .ser 
r-eduzidos ·á mef..ade ou menos s-e assim fôr necessario, na 
elaboração dos orçamentos da Receita e da Despesa, para o 
exereicio de 1935. 

Art. 2.0 Emquanto exercer eumulativamente ·as i~ne
cões do Senado, considerar-se-ão em condições de ser sanc
ci<madas ou PTomulgadas as leis e resoluções que hajam pas
sado na Camara por todos os processos regimentaes. 

. Àl't. 8. 0 As proposições sobre assumptos de rompeten
cta exclusiva do Senado serão distribuídos do se~~;uinte modo: 

l. A' Commissão de Consti.luirfi.o e Justiça, os que vi
sarem: 

-ti) SUSPender ·a execução dos dispositivos regulamenta- . 
res illegaes-; · 

b) prop.or ao Poder Exec.utiv~ a rf>vn~açãc de actos das 
autoridades administrativas. no:: t~rmos da Constituição; 

c) suspender a execução ne IE~is. ou ac:tos .iulgarlos in
constitucionaes p~Io Poder Judiciario: 

d) autorizar a intervenção nos Estados. 

·. JI. A' Cammissão ·de Fjtlancas, as qu~ visarem : 

a) autorizar .o aUI:OI!P.nto do imposto de exporta~ão, no 
caso do § 3° do ·art . 8° da Constituicãn: 

b) autorizar os Estados, Distrioto Federal e municípios 
a contt:ahirem empoostimos externos; 
· · e) declarar a. ex'is'tencia da b'i-tributa~ão e determina!' 
o tributo a que cabe a prevalenda. 

ffi. Ás Commissões de Constituição e .Tnst.iça e Segu
ranca Nacional, ~ ·que 'Visarem suspender a concentração de 
forca federal nos Estados. 

TV. Ãs de .Agi'icultur~l'. Industria e Commerci.1, e Segu
rança Nacional. as que visarem autorizar concessões ;!e ter
ras de mais de .10 mil hectares. 

Paragrapho· unioo. Para o desempenhv de out.ras fun
.cções que ca-ibam ao Senado. a Camara, 50b proposta de um 
Deputado, nomeará coinmissões especiaes. 

Art. 4. 0 As proposições sobre assÚmpt.o.s dn competen
cia exclusiva -do Senado, uma vez obtido o parP.cer das Com
missões comPetentes, soffrerão uma unica. discussão. que 
corresponderá á seguuda. · 

Art. 5. 0 A discussão das nomeaCõP.S feitas pelo Pre
sidente da Republica e submettidas á aprecincão do Senado 
.se fará em sessão secreta, e a votação, . pm· mei~ de cedulas 
.impressas fornecidas pela· Mesa e postas na cabine jndevas-. 
·savel, dizendo apenas .. sim", ou "não". 

Art. 6·0 Quinze . di;~.s antes da data marcada para encer
·rament~ da sessão legislativa. se ainda não estiver consti
tnido o Senado, o Presidente da Camara dará p~ra ordem do 
dia a. eleição da Secção Permanente Extraordinaria, com
posta de 21 ·Deptlfados, um. para cada Estado. 
, · . · ·§ 1·:0 Serão . chama'da.s separadamente as representações 
de cada Estado e cada uma dellas depositará em urnas -~ 
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J!aradas dua!! eedu1as. contendo cada uma o nome de um 
de seus membros, sendo um para membro effectivo e outro 
para supplente. . 

§ 2.o Dispensar-se-á a eleicão pat'a a representação esw 
tadual que apresentar indicações · subscriptas pela maio-
ria dos seus membros. · 

Art. 7.0 A Secção Permanente deliberará com a pre
sença .da maioria absoluta dos seus membros, elegendo, na 
sua primeira reunião, um presidente, um viee•presidente e 
um secretario. · · 

Paragrapbo unico. Logo no inicio das suas reuniões 
a Seccãa PermanentP. fixará as normas processuaes do seu 
funccionamento, publ_icando-as no Diario do Poder Legik- . 
lati v o. · · . 

Art. 8.0 Em caso de vaga ou impedimento de qualquer 
natureza o Presidente da Secção Permanente convocará o 

· supplente da representacão a qúe perteneer o subslituido. 

1Sala da Commissão, 6 de Agosto de 1934. 

O Presidente Fabio Sodré. . 
O. Relator ad hoc C. Moraes Andrade. 

Henrique Dorhworth. 
Leopoldo 9ttnha MeUo. 
Ascanío Tubino. 
Abelardo Ma'rinho. 

: Q .Sr. Presidente- Tenho sobre .a Mesa e vou suhmetter 
a votos o seguinte. . 

1\SQURP.lMENTO DE URGsNCtA 

ll.equeremos urgeneia para immediat.a discussão e vota
·cão do parecer n. i-A. de 1934 (projecto de resolução da 
Camara n. 1, de 1934). reorganizando o Regimento da 
Camara. · 

Sala das Sessões, 6 de Agosto de 1934. - Thoma: Lo·· 
i 0 Secretario. - Waldemar Motta, 4° Secretario. 

É dado como a.ppi'ovado o requerimento de 
utgencia . 

· ·o Sr. Pedro Rache (Pela ordem) requer verificàçáo ·da 
'Votação. 

. Procedimd<J-se á verificação . de votação, reoonbec~se 
terem votado a favor 97 Srs . Deputados e contra nenhum; 
total: 97. · · · 

. O Sr. Pedro R.ache ausenta-se do recinto, não sendo to-
. mado . o vooo de S. :mx. 

O Sr. ·Presidente- Não ba numero. 

·. : Tem a palavra, para uma explicàção pessoal, o Sr . Mario 
Ramos .• : ..... .. . . : . .. :::. . .. ... . · · · ·· · 
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· · · Q Sr. ·. A.dolplio- Bergamini (Pela O'l'dem) · - Sr .... Presi• 
.dente, já zne achava ínscripto desde hontezn para explic~t1;ão 
pessoal. anteriormente. creio, ao pedido do nobre Deputado 
Sr. Mario Ramos. · · 

· O Sr. · Preftidente - V. Ex. .tem razão. Dou a palav.rà, 
para explicação pessoal, ao Sr. Deputado Adolpho Bergamiiü, 
~;· em segu1da, ao Sr. Mario Ramos. 

O Sr. Adolpho Bergam.ini (Para explicação pessoal) -
Sr. Presidente, não perturbarei a oração do íllustre collega. 
meu prezado amigo. Sr. Mario Ramns. Quero apenas, como 
ficóu interrompido o discurso . do nobre Leader. auton:omistà. 
Sr. Amar.al Peixoto •. ·• . . 

O 81\ .: ÂMAJ\AL PEIXOTo - Aliás, não sou o leader. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI- •.. no qual S. Ex. 

abordava a questão da administração do Districto Federal 
sob s~u Muecto financeiro, e como já. vae sendo retardado 
o. ~rolongamento· desse discurso.:. 
, . O SR. AMARAL P:s:rxDTo- Devo explicar a V. Ex. que · 

não nedi a . palav:ra para explicação pessoal porque estou 
·inscripto na hora do Expediente. 

O SR . ADOLPHO BERGAMINI - Obrigado pelo escla;. 
recimento. 

• . . quero apenas. dizia. ler algumas cifras que talvez 
sejam uteis á exoosícão crUP. veu fazer. . ·. :. 

Poderia S. Ex. verificar a verba 30A do Orcamento para 
1933, onde se encontram. sob a rubrica; "Divida C<lnsolidada", 
as seguintes· cifras escoimadas de qualquer duvida: 

"Quota relativa a 1933.- ~ 138~875" "(Emprestimo 1912). 
~Quota relativa a i 933. $ 650.844" ('Emprestimo 1921). 
"Quota relativa · a i 933, $ :1.. 948. 734,90" (Emprestimo 

1928}. : 
"Quota relativa a 1933, $ 107 . 262" (Emprestimo tambem: 

de 1928). ·· · 
"Quota relativa a. 1933, t 1.73. 528" (Emprestimo de 

1904). . - . 
Feita a conversão. ao cambio tomado por base no allu

dido Orçamento (de 47$ a libra e i4$ o dollar) teremos, só 
abi, 52 mil contos. em nu meros redondos. 

Extraímos, como se vê, da. Divida Consolidada, os com- -
promissos eom o estrangeiro. Deixamos de parte as emissões 
de· apolices que vencem juros em moeda naaional. · 

Que· applicacão deu o Sr. Pedro Ernesto a esses 52 mil 
contos, em 1933? 

QuantQ ao exerciclo anterior. de 1932, n a verba 50& de
para-se-nos a -Divida Consolidada. 

Para os compromissos em ouro. temos . . . . 
E mais do emprestimo de f904- ..... .. ... . 

. ParceUas que sommam . ............ .. 
. -

70. 102 : 804$00!) 
10.411 :680$0{10 

8.0.513:484$000 

Indagamos: que applicacão tiveram esse~ 80.513 conto;;, 
no referido e:tercicio de ·t932, de . vez que não foram pagas 
;ts. ·obrigações . a que se destinavam? 
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<O SR. AMARAL Pl!:JXOTo.....;.: :No final de meu diseurso pre~ 
tendo trazer ao conhecimento da. Camara o balanço apresen
·f.irdtl --pela :Direetoria" ·Õe FazPnda F>m relat;ãr.~ ao ·anno de i.-933. 
Ver--se-"á, então. ~eomo 'foram 'Rppliçadas as · div~?rsas dota"cões 
,,. ·m1al " sa-ldo 1\presentado pela verba de arrecadação da ·des
-pe~a . 

. O .SR. _AJ)OLPHO BERClAM:~a - Examina1'emos esse 
baJanco para ver corno foi feit9. 

O SR. AMA~L PEJXO'l't' - "Mostt"arei não só a prev~são 
or~amentàri~ como a. arrecada~ão realmente feita e a des.:. 
~~a :r~a'tmen-re ·p101ga. 

O SR_ .ADOLPHO BERGA.~ - .:;er.á . interessantP.. 
por.uue o orçamento(), quer .na despesa. quer na t"eceita. deixa 
muito a desejar. A de~pesa é a1terada f:-eaue.ntemente apóg 
a deerefa~;~o do orcamento. e a receitá. n em· ~empre. ~u me
lhor, quasi nanea •attinge á arrecadação estimada. 

·.P·rosigo: 

A essas duas parcella;; : 80.5i3:484S. rle i932 ·e 52 .mil 
contos .de 1933. que dão i 32 . mil e 500 ~.ontos tf!'mos de addi
rlónar os depo!,mos !'ei'tos na minha aàmini straciío, .em ·t9!·H·, 
e· que. em ·virtude ainda Õll eoncord:\ta obtida pelo Ministro 
Oswalrfo Aranha, foram liberados, del1es se aproveitando a 
.administração ·Q.n~ me ~uecedt!u • . 

Recort-es do Jornal do Commercio, de 1.8-5-34 e ·8.;.7-~4. 
:respeetivarrnrote. a :qne ·s·e -refere a carta 'lida, da tribuna, 
pelo Sr. Ado!pho Bergamloi: · 

"A Direetor ia Geral de FazeiiQa M11nicipal toma 'Pu
blica a ·seguinte nota: 

"'"'renda "sido 1nelnido o ·emorestimo interno ue li
bras 4 :000 .!{)00 na tabella do Gráo VII annexa ao de
urato n . 23.829, de 5 de Fevereiro de · 1'934, do Governo 
Provisorio da Republica. solicitou a Prefeitura. do Sr. 
Ministro da "Fazenãa, instrucções ·sobre a 'fórrn·a. de 
~ffectuar o servico do referido emprestimo. · 

E~ resposta, r eeebeu o seguinte officio: . . · 

"Extno. Sr . Intel"Ven1or no D"il"trieto 'FP.Oera:l _....;. 
Em r eferencia ao officio n. 12, "de 2 de Abril com ·o 
qual v. Ex. submetteu ~á anreciacão deste Minist~rfo 
:~.s ·consultas feitas á Seecão ·Technica da Commissã.o ·riP. 
Eshidos Financeiros e Eeonomieos dos Estados e Mn
nicmios. ·relativamente ao empre!"t imo municipal de 
quatro milbõ~!' de lib"ra!", de 1904. ·a·nm de obt el.' a 
·orientacão definitiva que :essa Prefeitura deve seguir 
quanto ao mesmo .empl'P!.'timo, t enho a honra de de
clarar a V. Ex. o seguinte : 

1°. o emprestimo de quatro milhõPs ·de libras, de 
1904. da Prefeitura do Dístricto Ferleral, é interno: 

· · 2°, o servico rlesse emprestinro, na parf.e referente 
no!' co,Lp on.s ns. 54 a 58. inclusive, deverá :fazer-se P.m 
mir reis,-pa.-pel, pelo .\ralór .iá determinado ·e anin:rilcta
do~ e o coupon n, ··59, em rn'ilréis; .papel, fazendo-;;se· á ·· 
conversão pela t.a.xa.t:ambiâlll:e '.6 ds-, ou ·~ ·esterlino, 
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segundo· o schema estabelecido pelo decréto n~ 23.829, 
A opção do portador; 

3°, collidindo o contrato do emprestirno· com as 
disposições do decreto n. 23.501, deve a Prefeitura 
con:vooar os· portadores desses títulos para troca l-os por 
outros;. em mil' réis, papel, fazendo a conversão pel~ 
taxa.cambial de 6 ds.; 

4°, os portadores estrangeiros que se não confor
marem com as condições do schema, poderão substi
tuir os seus t itulas de libras 20-0- pelos novos títulos 
tm mil réis e receber os juros integraes dentro do .Pai.z, 
em moeda. nacional. · 

. Reitero a V. Ex. os meus protestos de elevada 
estima e distincta consideracão. - Oswaldo Aranha ... 

Tendo. em vista os termos do citado officio, .já 
foi o Banco do Brasil autorizado a reiniciar o paga
mento dos coupons já annunciados e a terceira Secção 
da Despesa dêsta Directoria já está 1·ecebendo qualquer 
dOS CO'!:tpon$ vencidos em pagamento do imposto pre
dial, mediante a ·exhibição elos eonhec'imentos respe-
ctivos. · 

Durante dez dias, a. Prefeitura receberá o imposto 
predial' relativo ao primeiro semestre do exet·cicie. cor
rente independentemente da multa de mora." 

D0- Gabinete do Sr. Interventor no Distri'Cto Fed~ral, 
!iolicitam-nos ·a publicação da seguinte nota: · 

"Para que não pairem duvidas sobre o acto da admi
nistração, relativameBte ao estorno de 3.472 contos de réU. 
tevado a effeito na. consignação orçamentarta da verba 32-2 · 
(emprestimo de 4.000.000 de libras -decreto n. f904, pa· 
ga.mento dos coupous ns. 59 e 60 - t: 1:73. 527) o gabinet.e
d& Sr. Interventor Federal esclarece; 

' f 0 - Em virtude do accordo celebrado pelo Governo 
Federal. a import:a.ncia consignada no orçamento vigente ex
cede a.. Ii.ecessaria, por isso os pagamentos dos emprestimos, 
feitos em ouro, inclusive esse de 4 milhões de libras - são 
~lculados na. base dç cambio a 6 d . e não mais do cambio a 4." 

A importancia estornada destina-se- á ereação da sub
eonsignacão 7a da mesma verba 32 - para resgate de titulos 
e não para fins differentes aos nella especificadO!. 

A verba em questão continúa, pois, provida dos recurso~ 
neeessarios aos- compromissos da. divida cons()lidada; interna, 
offereceodo, entretanto, margem a outras operações. 

NAo bouv~ - convém ainda frisar - modií'icacões nas
verbaa reserval;ia.s aos. enc~rgas da. divida .externa. 

2° - Quanto ás relaoÕ~ da Prefeitura com o Banco d~ 
.Brasil,· para a qual nunoa a actual administração app<!aou, 
vale-se este Gabinete da opportunidade para infot"mar que a
Municipalidade já liquidou . a conta de unificação de juros 
relativos aú segundo semestre de 193::S e ao 1" do corrente 
anno e bem assim a :1. a pres~ão a que se referi:' o contrato 
de 15 de julho de 1933, no total de 17.300:633 mil réis. 

O Banco. dG Brasil recebeu tambem ·a somma de- réis 
w_ .. 38i;62~,: que aorr~ond.em. ao . Wtat ~lid.C4 d.et~;tro. <Ü), 
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aecordo levado a effeito IJara a satisfação plena dos com
promissos relativos aos emprestimos externos corresponden
tes ao trimestre ven~ido em 30 de junho ultimo• 

Todos esses pagamentos decorrem -:- salienta-se - de 
dividas feitas anteriormente á interventoria. Pedro Etnesto. 

Com t.aes esclarecimentos pensa este Gabinete evitar 
maiores explorações, limitmldo;..se, de resto, a. argumentar 
com factos e cifras." 

O &. ÃMARAL PEIXOTO - Póde V. Ex. fazer a relac;ão 
dos depositas realizados em 31? 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Consta do _proprio Dr
camento. Creio que é de 33. Estão lá. Estou citando de me
roeria, não posso precisar: cerca de 20 mil contos, se hem 
estou lembrado. · · 

O SR. AMARAL PEIXOTo - Em rehioã.o á divida externa, 
por deJ)ositos feitos em Si por V. EX:., não no Banco do 
Brasil, mas direct.amente a banqueiros para pagamento da 
divida externa. Tenho essa relação. No Banco do Brasil 
Y. Ex. nao fez deposito algum para pagamento da· divida 
externa. · 

O SR. o ADOLPHO BERGAMINI - Creio que tambem no 
Banco do Brasil. · · 

Como dizia, considerem-se por demais a. folga decor
rente de cerca de 40 mil contos de "bergamínas", ·e a parte 
deste exercício de 1934, c:r-vi da execução do mencionado 
Plano Oswaldo Aranha, e concluiremos que a folga •.• 

O Sa. AMARAL PEIXoTo- O balanoo d'e 33 responde pet"
feitamente á parte dessa folga. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI- ••• que o mesmo se
nhor Pedro Ernesto teve, .resultante do esforco alheio, é de 
:t;nais de 200 mil contos, quicá a caminoho dos 300 mil, que 
denunciei, grosso modo, n.o disc\ll'so que -proferí em -resposta 
immediata por mim dada, citando de me@oria .ao Sr. Pepu
tado Amaral o Peixoto. 

Corre impresso, em publicação o!ficial, o discurso pro
nunciado pelo ex-Ministro da Fazenda na Assembléao Na::ional 
Constituinte, na sessão de 16 <Je Mar~o. do corrente anno. ·O 

))eputado Amat•a! Peixoto tinha assento na Asseillbléa e deve 
ter ouvido essa oração . Perpasse S. Ex. o olhar no mappa 
annexo da divJda externa do Brasil. Lá encontrará, na linha 
correspondente ao Districto Federal, a confirmação de quanto 
asseverei. 

Em que !oram aproveitadas essas · folgas? Na ampliac.ão 
dos quadros, na creac;ão de cargos, na dist.ribuitão de gra
tificações, nas aposentadorias, .em esbanjamentos alluci-
.nantes. o 

0 SR. · Al\IARAL PEIXOTO - V, E:x. argumenta · unica-· 
mente com. verbas consignadas para pagamentos. V. E:x. não 
argumenta com o balanço já feito em 33, o qual póde dUer 
se houve ou não folga. . o 

' . 
O $R. ADOLPliO BERG.AMINI - De cento e poucos mil 

contos annuaes era, em 1931, o dispendio com o pesso1;11. 
Ultrapassa hoje · de i 50 mil. De que recursos dispõe a P r-e
feitura? De uma arrecada~o · de 200 a 2i0 mil conto-s. 

· Eis a situa~ão. A.ttend.a .... se ·bem a este facto, que nâQ 
póàe. ser contestado ~ parr. uma atteea.da.ção provavel de .2QO. 
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a 210 mil contos, a Prefeitura consome, só e exclusivam"emte 
com o pessoal, D;lais de. 150 mil contos. 

O Sa. THIERS PERrsst - E' úllla verdade. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Divida consolidada, 

llivida fluctuante, material, conservação de logradouros, de 
edificações, obras novas e tantos outt·os serviços, como po
derão ser financiados? 

Só os juros e resgates das apolices, em moeda nacional, 
consomem uns 30 ~il contos. Ficam de 20 a 30 mil pat·a 
tudo mais: divida externa, material, etc. 

O desequilíbrio é insophismavel. 
O esforço que o Sr. Deputaào Amaral Peixoto vem dis~ 

pendendo é formidavel ... 
O Sa. AMARAL PEIXoTo- Não faço esforço algum. 
O SR. ADOLPHO .BERGAMINI - -•.. e merece meu t•es

peito. 
O SR. AMARAL PEIXOTO- Venho apenas analysar. 

·_ O SR; ADOLPHO BERGAl\HNI - Mas a causa a cujo 
serviço S. Ex . põe sua intelligencia é por demais ingrata. 

O Sa. JoNES RoeRA- E a arrecadação? 
·. O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Ora, eu acabo de 

fallar sobre arrecadação! Não sei a que vem esse aparte. 
O Sa. JoNES RoCHA - Subiu extraordinariamente • • 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI - A quanto attinge? 

(Pausa.) 
O Sr. Jones Rocha não conhece essas questões. 
Acabo de dizer que a arrecadação talvez não attinja 

210 mil contos; tudo faz prever que não aLtinja. Andará 
entre 200 a 210 mil contos. 

E para receita assim prevista, de accordo com o que se 
tem arr~cadado de 1 de janeiro até hoje. temos uma des
pesa, só com a verba .. Pessoal", de 150 mil contos. Mais de 
213 do que a população paga são distrahidos pelo pessoal. 

E não se fez uma unica reforma de serviço. Fizeram-se 
ampliações de quadros com o nome de reformas, com o nome 
de consolidações de leis, com nomes varies. 

Desejo ser breve porque estou compromettido com o 
Sr. Deputado Mario Ramos a ceder-lhe tempo sufficiente 
para falar. 

O Sa. AMARAL PEixoTo - Em quanto importava a 
verba pessoal, quando V. Ex. deixou a administracão'? 

O SR. AOOLPHO BERGAMINI -Em i06 ou 107 mil 
contos, Isso consta, aliás, da. carta que enviei .ao actual 
mmistro do Trabalho, Sr. Agamemnon Magalhães. '.rratarei 
do assumpto detalhadamente. · 

O SR. AMARAL Pin:xorro - Houve, apenas, UID" augmento 
de 30.000 c~ntos . 

O SR. ADOLPHO BERGAMlNl- Mais de 30.000. 
O Sa . .ÁMARAL . P.&IXOTO - A verba. pessoal não chega. 

actualmente, a 1·50.000 contos. E vou justificar o augmento. 
O Sll. ADOLPHO BERGAMINI - I'udo se justifica. 

Y.~ Ex. muito se tem esforçado nesse sentido. A causa a 
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que ·serve,: ~ntretant(), é por qemais ingrata. O nobre Depu• 
tado· estt na defesa de uma aduunist.ear;ão que eqwvale, .po
sitivamente, a um . cyclone. 

O SR. AMARAL PEIXoTo ._ Os cyclones vêm e pasaam ••• 
As vezes deixam beneficios. · · · 

O SR. ADOJ.:.PHO BERGA.M.INl - Sr. Presidente, re
c~bi, -agora mesmo, nesta trwuna,. uma car:ta da qual apenas 
t1rej. ll. nome. . 

Diz ella: J 

"·Rio d~ Janeiro, · 6 de Agos.lo de 1934. 

Exmo. Sr . Deputado. AdoLpbo Berganlini - Ca
mara dos Deputados. 

Exmo. Sr •. : 

Sobre a administração Pedro Ernesto, na Prefei
tura, · venho, se o assumpto de que · trato não ror de 
pleno conhecimento de V. Ex. , informar-lhe o &e
guinte: 

O emprestimo de ~ 4. 000.000 . o. O (quatro · mi
lhões de libras}, de i90'4, Pereira. Passos, não ob~tae.ta 
ter sido. lançado na Inglaterra, teve, numa d~ su~ 
clausulas, consignado o direito de ser pago em moeda 
brasil'eira, quando ~ Libra estivesse a n!ais de. I.'ét9 
40$000. . • 

Portanto. a concordata-moratoria eoncluidá· pelo 
Governo . Federal deveria excluir o referJdo _emp•~esti
m:o. E assim foi que informotl o Sr. Ministro da Fc~
zenda, respondendo- á consulta do Sr~ , Interventor 
Pedro· Ernesto. · 

Ora, se a Prefeitura póde· e tem· o direito de- paga!' 
em mil réis· .brasile!ros, por que não determina ao 
Banco do Brasi-l que pague os coupons de ns~ 56'· a 59', 
vencido o ultimo· em abctl p·. passado ?1 

Só si a consulta ao Ministerio da Fazenda foi 
para '"'fazer· fita" l 

Parece-me que o· Sr·. Deputado Amaral Peix-oto 
nlio poderia responder aos - DOIS RECORTES - que 
annexo a esta- para- mel h OI" esclarecimento. 
En; que· preciso receber estes- juros,- tenho-os. pro
curado no Banco do Brasil, obtendo, sempre, a mesma 
resposta: 

"NÃO TEMOS ORDEM. DA. PBEFEITUR.\ PAl\A. 
P.A:GAR." . 

· S'em mais para a presente,. muito me prezo em 
ser um antigo admirador· de V. Ex.,.. · 

· '-

O SR. AMARAL. PEIXO'l'o - Quanto ao pagamento· d~ 
coupom. 56 a 59 dessa divida, só depende elle do Minísterio 
da Fazenda. A Prefeitura tem o dinheiro em depoSito. 

Q sa. ADOLPHU BERGAMINI - Aeompanham a. eart& 
que acabo de ler dois recortes do .. Johtal. do. ·commereio" . 
Gomo disse;· Sr. Presidênte, tirei· a· assisnatura-·dessa- missiva. . 
pol\qQt-nle &~bo queJn:.ClUG"'·'lUt=-lleSa--áa tru:.'\ie~rq~&'esta.o -
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no poder; ··no.t:adament.e agora, Q\lando se cria, na Pt<efe~ura, 
uma atmosphera: de terror. • . . 

· · ô êa. A:Mi.Iv.i. Ptrtorró ;;_ :Dé terrór t L . 
o SR. Àí>OLPEIO BERGA~ÜNl...;...:;. •.. ~- proeurando-se per~ 

seguir a todós aquelles que, ad de longe, deixam a suspeita 
de que não estão numa solidariedade absoluta e completa" 
eom a. politica do Interventor. · · · .. 
. . .. (j Sa. JoNES ij'ocHA· 7. V .. Ê)X. so põder!a àffirma.r ·O 
coiitrarid, porqüe ·tem amigos pessó~es Iia Prefeiturâ, o3 
quaea não são .Perseguitlds. · 

O SR.. ADOLPHO BERGAMINI .-= Parece que V;- Ex: 
não sabe dar outro .aparte . senãci esse; Poderia citar uma 
porção de amigos, ou que são tidos cbmo taes, que têm sof .. 
frido ás maiores perseguicões. Mas desejo altear o debate. 
Trato dos aetos da adminfstraçãQ, tleixando de· parte as pes
soas. Aquelles que me eanhecein sabem muito bem que 
assim procedi durante; tOdtl fJ tempo em que exerci o man
dato. Jarnais tratei dí! homes a srm da moriUidade adminls.:. 
ti-ativa. Nilo t(!nlit:S paixões pesso'áes, mas paixões peliH:i idéas. 

Era, pór hoje, Si'. · · PJ<esideilte, o gtie titiha a <!iZer • 
(Muito bem; muito bem. o oradór é éumpri.mentado.) 

bura,nte o disouso do Si', Adolpbo Ber#~ 
iníiii o Sr. Antônio Carlos, Presidente, d~i.%111 i 
cadeira da pr~sidei)cia, que é . occupada pélp se~ 
nlior christciviio Barcellos, 2° Vie~Preêidente. 

i4 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, parn explicação p~S.. 
wal, o ~·. Mntiô tlainos. 

O Sr. Mario Ramos (Para ezplicar;ci.o r-esaoal) ....,. Sr. 
Présidente

1 
inlerrOinpido o mEm discurso de justificat;ã.o dp 

p:i'ojecto ae lei monetaria, embora inscripto para explicá.;. 
cão pessoal, só agora retcitno a palavra. 

DiziD. eu que não era possivel deixar de considerar o 
padrão-ouro, tratando-se de uma lei monetaria. E, nesse 
sentido, fiz referencia ao nosso padrão-ouro que existiu 
até 1_889, . 

No Minisierio . Murtinho, após a grande luta que teve 
aquelle eminente Ministro para reunir elementos com que 
pudesse o Q-overno Campos Sal.les salvar o Brasil da ban
carrota e restabelecer seu credito, profundamente abalado~ 
Murtinho, tambem, des~j4)u, no fim de sua administração, 
estal:!ele~er. as cQndições de conversão, ambicionou muito se1,1 
Banco de Emissão com lastro ouro ---:- naquene tempo já elle 
não podia pensar no cambio de 27 dinheiros: já não se po-:
dia pensar na unidade monetaria, no peso de 0,860 mili
grammas, ouro Hno, no titulo de 9i7 milesimos. 

MurtinbQ pensou no oambi(} de f2 pe~ee, pot' mil réis, 
·isto é, .o mil réis ourQ, br8$ile~ro, teria 0,366t grammas, para 
aonteúdo, para peso da unidade monetarilh . · . 
. Qüando fcü do Gàve;rno. do .Dr. Washington Luis, na lei 
5. :109. o Congresso. Naeionalj não poudé dei:ur de oonside'="' 
rar a quantidade de gramtnas ouro, que devia tel' a unidade · 
monetaria· brasileira,,, se não- me ialha a memoria, eHa foi 

·.C. D. - 32 
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de· 0,:1.86 grammas, que correspondia· a·o cambio de 5 3:1./32 
pence. 

· Assim, pois, apresentando um projecto de lei maneta
ria, que é, incontestavelmente, o inicio e, ao mesmo tempo, 
.o vestibulo. de qualquer eonstrucção de· ordem economica 
.e financeira, tivemos de cogita r de um· d~terminado peso de 
grammas, ouro, para nossa unidade monetaria, como eon-
.signa o art. 30. . 

O projecto de lei monetaria, que enviei á mesa na hora 
no eXpediente, afim de ser publicado e, ai>óS, considerado 
o1>bjecto de deliberação, segniu seus tramites. 

A instituição do Cruzeiro vem, como se vê no art. 20, 
!ligada ao systema decimal: não se divide em centavos como 
.muitos 11ensaram, e alguns, em tempo propuzeram, mas 
sim em decimos; um decimo corresponde á. actual moeda de 
.cem réis, dois decimos o duzentos réis e assim por deante • 

. No estabelecimento de uma lei monetaria, como aliás 
.em todos os phenomenos da ordem economica e financeira, 
.témos que proceder com as menores perturbaQões. Deve-
mos como que passar de gráo em gráo. . 

Ainda o art. 2° estabelec-e moeda divisionaria, o meio 
.cruzeiro, um e dois cruzeiros, cunhados em prata, com a 
:liga determinada pela Casa da Moeda. 

No ;:jrl. 3° prevemos desde logo para os effeitos da con
·.-ersão, e íunccionando o Banco do Brasil como Banco Emi:a
sor, que - o cruzeiro - no titulo de nove decimos de ouro 
fino e um decimo de liga, conterá .0.198302 grammas de 
ouro fino. · 

Esta quantidade, como VV. EEx. vêem, é inferior ao 
ideal do tempo de Mortinho, que se pretendia uma unidade 
:monetaria - mil réis igual a 12 d e o tJeso de 0,3661 gs. 
E', porém, um pouco superior ao da antiga lei 5.:1.09, que 
estabelecia o peso de 0,186 gs. de ouro fino para o mil réis 
ouro. . 

Esse peso de grammas ouro fino do cruzeiro correspon
de, se tomarmos o penny da libra ouro, justamente a um 
cambio de 6 i/2 d. 

Adoptel esse peso da gramma ouro pelo estudo estatis
.tico dos ultimas quinze annos, attendendo ás variações dos 

· valores da nossa moeda em relação ás moedas que funccio
nava.m com padrão ouro e tambem das nossas possibilidades 
economicas, quanto á nossa exportação e importat;ão. 

Quando estabelecemos, por consequencia, na lei mone
taria, o Cruzeiro !gual ao mil réis e tambem estabelecemos 
para o Cruzeiro o conteúdo de um certo numero de gram .. 
mas, peso de ouro fino, é como se plantassemos um pharol 
para o qual nos devemos dirigir, pedindo a Deus que nos 
illumine, para chegarmos até elle, pois por agora nossos 
horizontes conservam-se muito nublados. 

Quer dizer: na situacão actual estamos afastados da 
cl)nversibilidade da nossa moedà. Temos uma circulação de 
tres milhões de contos de papel-moeda sem lastro nem 
·fundo de garantia ou resgate. 

Uma iniciativa de seis mezes permittiu o Governo ad
quirir algum ouro a particulares e ás minas, mas é ainda 
lastro muito exíguo f 412.609 ouro ou seja~ 670.459 papel. 
Mas o facta desse lastro, hoje, ser. ridículo, não quer dizer 
Ql:le nã.o disponhamos todas as condições afim de que, de 
futuro, · esse lastro possa crescer mais rapidamente, dentro
de uma lei monetaria. A moeda de um pa1z não é consíde
rada.moeda inte!'Dacional quando ella não póde ter uma refe
rtmcia, uni certo peso de gramma ouro, mesmo quando não 
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.ha troca, mas ha deposito. O franco, a libra, o dollar, são 
;.moedas internacionaes e elías têm um certo valor. Nós, por 
exemplo, hoje, vemos que a libra equivale a 76 francos, 

..a 5 dollars, 0,4. Esses valores estão entre si oscillando. Que 
é que faz regular · essas oscillacões? E' que nos mercados e 
.nos bancos, quando se estabelecem essas cotações, têm-se 
..sempre em vista a quantidade, em peso ouro, dos 'deposi
tas immobilizados nos respectivos paizes ao par dos ·outros 
.factores. Nós assistimos, agora, o Presidente Roosevelt fazer 
.uma nova política; mas quando iniciou essa nova política 
tomou immedl;ltamente todas as :providencias para enclau.,.. 
_surar o ouro que tinha. Fez mais: esse OUJ:'o, que ])erten
.cia aos Bancos de reserva federal, elle o fez passar para· o 
..Estado. Porque? Porque sabem bem seus conselheiro$ que 
fJ valor do dollar, papel, estava em referencia ao ouro im-
.mobílizadc.. O mesmo facto se dâ com a Inglaterra e com 
a França. Não é possível, numa lei monetaria, deixar de 
estabelecer, Dara a unidade monetari'a brasileira - o cru
.zeiro que desejo crear, substitutiv{) do .mil réis :- uma 
quantidade de peso de ouro fino, e de accordo com as nor
mas legaes na proporção de 0,9 de ouro fino e 0,1 de liga, 
sendo o ])eso do ouro fino 0,198.302 grammas, que é igu~l 

..ao peso ouro fino de seis e meio penca. 
E é o que estabelece o art. 3° do projecto. 

Outra providencia valiosa e necessaria do pr~jecto de. 
.-l&i monetaria é: 

"Art. 4.0 Após a promulgação da presente lei, a 
Caixa de Amortização providenciará sobre o eontracto 
de impressão de notas moeda-papel dos valores de 2, 
5, 10, 20, 50, iOO, 200, 500, 1.000 e 2.000 cruzeiros, 
para se proceder á troca immediata de todo o papel-. 
moeda actualmente ·em circulação pela nova emissão 
em cruzeiros... · 

Independente, pois, do funecionamento do padrão ouro 
..e da conversão eventual, regulará immediatamente a troca 
do actual papel moeda, substituindo-se as notas mil-réis pelas 
notas cruzeiros. A Caixa da Amortizacão fará a troca dos 
:mil-réis na mesma propor~ão das notas em cruzeiros, estabe
lecendo então prazos para o seu recolhimento, e é o que pro-
"Videncia o artigo 5°. . 

Este o projecto de lei que mandei á. Mesa, na hora do 
..expediente, para que seja objecto de deliberacão, soffrendo a 
discussão e o destino que a illustre Camara dos Deputados lhe 

..queira dar. 
Parece-me que, nesta curta sessão de cinco mezes que 

.rlispomos, além · da obra orcamentaria, que poderá ou não 
ser feita, devemos cuidar de certas leis de urgencia, na or
.(!em economica e financeira. E tendo apresentado emenda á 
.Constitui cão para que fosse elaborada a lei. monetaria, venho, 
por conseguinte. desobrigar-me, trazendo esse projecto de lei 
-ao plenario, que procurei· fazer synthetico, .com concessão 
"para attingir os objectivos e livre das complexidades dispen:
;Saveis nas. boas leis. 

Não ~ demais que nos preparemos na Ameriea para eri
:frentar a grande éra de depressão economica. que .passa. Al
gut'!-s hm;nens de Governo, entre nós, e amadC!res ~_ou pe~o 
menos ledores por· alto __.; de estudos economtcas e fmancet-" 

ros, referindo-se á situa~ão geral da Europa e dos Estados . 
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Unidos; acham qu-e tahez ~e.}a crm:veDiente ~ ou pelo rne'
.nos se não avan~am tanto .:..:-.- o momento de reacc.ão da nossa. 
parte; se a situa«;ão da Europa se aggra.var;. se houver 
.guerra: •'; . 

Quero 3etlentuar que é uín grave erro de visão. De
facto, se amanhã, por uma eircumstancia qualquer, a situaQão
da Europà fôr perturbada pelos effeitas de uma guerra oa 
de uma revolucão social, é possível que aq:uelles paizes que s~ 
·mantenharl'l ell paz; no' primeiro momento, aufiram vanta:... 
gens no augmento da súa exporta~o e nos precos ou que~ 
seJa maior a circulação commercial interna~ Em seguidà,. 
porém; a depressão será muito maior e muito mais acabru
nhadora. Basta considerar bs algarismos da circulação dos. 
negoeios, isto é, da importação e exportação das mercadorias 
n11 mundo, quer dizer, náqileUas reg~ões da Etiropà, da Ame'
ríea., da Asiil. e da Australia em qu:e ha tiàbàlho, preducçã.o e
eirculá!.:ão para cônhêcermos .da inflúencia economica 1à 
Europa. . . . 

o ultil:ho Boletim Esta.tístíeó dâ Sóeiectade das Naçõesr 
publieado em !933, Ii'O$ dá estas cifras, dé qU:ê tomei nota, 
afim de :fazer eõristareín dos Annaes, serVíiido de referencia 
á(irielles qiie se íti.t~reS'Stl.í:n por estes ãsstnnptos ~ Sã:o eluci'
dativas e mostram a prei;rofiderancia qtie ainda tem a velha 
Europa, -e a jntensidade . de suas troo~. resultante de s~r 
ella ainda a depositaria das forças espiritua.es da nossa ci-
viliza~·o ~. . . _ _ . 

Colisidei'emos o anno de 1929, que me parece bom. Ci.:.. 
frou-se em 32.149 milhões de dollares o commercio diJ. 
mundo. Destes, couberam á Europa 19.443 milhões de dol:
lal':es; A's Anierícàs; do Norte e qo Sul, 2.382 milhões. A' 
~ta e á Russia; 3 .tr34. milhões; á A~t.talià,..9-23 milhões. e ã. 
.Mrica, 815 milhões·. . 
~to mostra que a Europa teve qtlasi dois terços de todo o

ci:Jminercio mundiàl. Por conseguinte, no caso de um ein
flicto ou de uma maior depressão na Europa;. pErderemos, d& 
mamento, ter alguma \"antagem, mas, depois, todo mundo· 
soffrerá. 

Foi o que aconteceu, como result:mte da guerra de S9U,. 
cujos inã.Ies, desde :1919, li rituildo inteiro soffre e stJ.pporta. 
até hoje. 

Os paizes como o Brasil, que têm a !e!ieidad~ de go.zru.·
de paz interna e agora de Governo constítu~íaria:l, e, eonse;.... 
quentemente, podendo retomar em todos· os sentidos os ea.:.. 
minbos que baviainós abandonado, pai·a des~olver as for
ças vivas, devem aproveitar eSSaE= éondições ga:tutares pa:ra 
se p-repararem, e n.ão, si!I!Il'leshl.ente, esy<irar num pbenO-· 
meno de mal para outros povos, qut> ~ó póde ser benéfica
para nós por témpó muito eurto. 
· Acredito, .senhores, que a ·_rei ·monetaria que aca:bo de

apresentár á Calllára. dos Srs. DeputadO"s, para ser opp'ortn:..· 
nam~nte objecto de detíberação, ir- ás Có1nrni:S$õ·es e -rir, fí
nalrnente, ao pienario, será vantajosa em relação á nossa:. 
~ircúlacão e restabe1eeimento dos ..;a.Ioi-es éconoinicos. 

A unidad<>, o r~a:l. que usamos, é tã~ ínfima qmf; POI"' 
assim dizer, desai>'Pal'~n. O mil réíS', mil v-ezes o real, é
então a unidade que usamos. O ,conto de réis é um Iriilh~o 
de vezc~s o 1·enL Desde 1.927, leriiDreí.-,-me de suggerir' uma 
nova unidade monetaria, é, pr.tís;. UI1I8 as}iiraçau antígâ dar. <lEJ 
nosso- corii~rcio1 á nossa. inàu.s:l-r~a; para todas a..s ">Pe.rag~~.
uma unidade que_ estivess~ majs de am:oFdo eom G volume 

·. de nossa produc~iio. O velho Po~f.uC<ti acabou C4tn ~ ~eal ~ 
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llO réis; .creou e seu escudo. Quandll a lei 5.109 estava em 
·-\rigor, pensori:-se eD} fazer o cimeiro igual a 5.$MO . . Outro~ 
.Q quizeram igual a 4$000. · · · · 

· T~~? .&:ec~si~o · «:le c9mbater. tudo isso, · mostrando q11~ 
1}~~ unida~e rrwn~t~ria tem tambem alguma coisa de psy, 
<Chico; qe sprte que, esuwele~r. um cruzeiro igual a -i:$001' 
.OI,!. ~ 5$()00, ~ estabelecer uma nova unidade monetaria com 
-valor ~1.1ito maior do que o que estamos habituados a utili
~ar, o que podia trazer uma sUbversão. nos valores, prejudi-. · 
~ando o regime das trocas e motivando. grandes pertur~ações 
e altas nos preeos. Adoptando-se, porém, o cruzeíro igual a 
um mil réis, a equivalencia vae Permittir, sob este ponto de 
vista, continuemos" com ·o regime de preces sem que este 
sofra uma pertur.ha~ão psychica, pela nova moeda. 

O SR. ARRUDA FALCÃo - E V. Ex. prêeoniza a creacão 
do cru~eiro ? E' uma e$pecie de Supremo Tribunal. com o 
+tome de SupreD;~a Côrte. . . · 

O SR. 1\IARIO RA,MOS . ---,. 4. vantagem advírá da appli-. 
-e::tcão total dlt lei, não só da nova moeda. O facto de deter-:
minarmos o mil réis igual l!-O cruzeiro satisfaz a necessidadn 
de ·substituir a nossa unídadé real, e em multiplo mil réis 
ainda muito pequeno pàra as nossas operações, por ·uma 
uliidade · que 1iear4 · melhor com o volume das transacçõPs 

.. e seu :progreSS(), . . ' 
O SR. B..unu..'To CAMP..ELLO.- Uma unidade concreta. 
O SR. !vlAIUO lLI\MOS-:-- Ao mesmo tempo, V. Ex. verá 

no projecto· que apresento que as providencias para resta
belecer ·o padrão ouro, ·fixando um conteúdo em "graromas 
<auro fino ... 

O SR. Arutt.iDA FALCÃO-:- Ha uma "piada" formidavel de 
:Sainte B(mve sobre ístó ;" dizia eU e qqe . os· reis !!Ó. mudaY!!.Íll 
as moedas. p~;i' nellas· imprimir nov~s eff1gi'es. . . . 

o· SR. MARlO RAMOS -,.;-- Posso dizer mesmo a V. Ex. 
-o seguinte: em 1Jerai, quando se alterava o regime monetario 
~ e da:ijtes erll assim ~ e.r.a para quebrar o padrão, isto é, 
par.a · reduzir. Q valaz; em referene]a, justamente, ao padrão 
lOUrO. 

Entre nós, como sabe V. Ex., tinhamos um peso paru 
·a nos-sa moedà. Para um mil réis ouro da monarchia o peso 
-era · 0,8965. Quando no tempo de Murtinbo pensou-se ~a .. 
zer ô seu mil réis ouro, teve-se em vista. o camllio de 12. 
-sejam 0,3661 grammas·. E quando o Sr. Washiilgton Luiz 
fez a lei 5.109, era 0,186.· · -

Aenei demasiada a depressão e 'lm exame d~ 15 ~n'!lo~ 
-de vida economica me faz preferir peso um pouco matol', 
.como já referi. 

O SR. ARRUDA FALcÃo Acato muito a opinião di! 
·v. Ex:. , mas o pvofessor Sampaio C!olrrê&, que é. p hysiocra ta, 
-está pensando, talvez, que V. Ex. faz esta dissertacão como 
s~ estiye~~e gro~OIJ.~P .mlldar o cQnteúdo de um compendio 

·-com ;t alt~ra~ao d~ mdlC~ ~ · 
·O SR. SAMI.'Aio CoR.R~ .. - Estou de accordo eom a sub

stituíi;&o. y. Ex. não interpretoU: bem, e~tori ouvindo com 
1:Jr~er ~ · · · ·· .. · · 

O ·Sa. ABRUD.h FALCÃo .,....,., Eu &lU contra essas muda.nç1s 
cqtte :a;penas podem iUuEiír a . .opinião P.ublíca. . 
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O SR. MARIO RAMOS- Com o tempo e o e5tUdo esperO" 
que o illustro. aparteante verá e cqmprehenderá melhor. Em. 
resumo : não era possível fazer uma lei monetaria sem re
fcrencía ao padrão ouro e sem que se estabelecesse um certo· 
peso em grammas ouro fino, tomando o titulo decimal, isto· 
é, ll,9 de o\ll'o· fin·o para 0,1 de liga, como o fizemos. 

Offerecendo este prajecto á soberana Camal'a das Depu-
tados, estou cumprindo uma promessa que fiz, quando· for
mulei emenda ao Projer.to da Constituil;ão, no sentido da-· 
a<Wpc;ão d~ssa lei monet.aria. · 

O SR. XAVIER. DE OLIVEIRA- Estou ouvindo as palavras
de V. Ex. como valiosa lição de finanças • •• 

. O SI\. MARIO RAMOS - Estou apenas !azendo uma .. 
palestra de fim de seesão •• ~ · 

O Sa. XAVIER DE OLIVEIRA - •• • mas V. Ex. foi inter
rompido por outros collegas e eu ·me permitto fazel-o para. 
uma restriccão, tão sómente . Em certos congressos interna
cionaes, mesmo americanos, já houve a idéa da uniformisação
da. moeda para muitos pafzes. Assim foi quanto á America 
Latina. lmpres.sion.ou-me, até certo ponto, o facto de V. Ex. 
P-stabelecer tim cruzeiro, - creio que igual ao nosso mil réis~ 
Não entendendo dessas questões, perguntaria a V. Ex. se nã~ · 
seria. mesm'),. em relação aos demais paizes americanos, um 
pouco baixo esse valor, por exemplo, com referencia ao peso
argentino, ao peso uruguayo e a outras moedas do conti
n~nte. Na ·minha opinião de leigo na materia, creio que o
"~ruzeiro" deveria ter valor quatro, cinco, sele vezes maior 
do que o mil réis, levando-se em wnta o intercambio com
marcial com os outros paízes. 

O SR. MARIO RAMOS - Vou responder a V. E:t.; a. 
-valorizacão artificiosa só seria IJrejúdici~l. A comparacão de
moedas não se faz senão tendo .~m con.sideração a. quanti
dade de ouro pelá qual essás moedas podem realmente ser 
trocadas. quando funeciona o padrão ouro; não bavendo las
tro ouro o valor varia constantemente oom as balancas com
mercial e de. pagamentos e, de accordo com a lei da offerta. 
c da procura, essa será á posição do - cruzeiro - até que
entre em vigor o art . 3° da nova lei. Se fizessemos o "cru
zeiro" equivalente a 48000, só conseguiriamos o mal interno
de perturbar os precos por um phenomeno já conhecido. o
que valia - um mil réis - querer-se- ia comparar e fazer
valer· - um cruzeiro - que, entretanto, representaria -
quatro mil réis. Quem percebesse duzentos mil réis teria 
a impressão que cincoenta CI"l.lzeiros era pouco, devia serr 
pelo menos, cem ou mesmo os duzentos . E externamente nada 
adiantariamos. • -. 

O SR. XAVII!:R DE OLivEIRA - Todas as outras moedas. 
estã_o sendo . referidas ao dollar americano,~ .• 

O SR. MARIO RAMOS- Continuaremos na mesma pa--
ridadP... . · · 

O SR. XAvtltR DE OL-cyEU\A - Por isso é que eu me ate-· 
nho áquelle complexo psychico a que V. Ex. se referiu. 
. O SR. MARIO RAMOS - As conversões são sempre
feitas no fim cóm a moeda sã. Continuaremos nas mesmas 
condí~ões . Uma moeda só se torna internacional, quando
supportada pelo substratum meta!Iíco por uma quantidade· 
de peso ouro, e:xistente nci Banco Central ou que o Estado-
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tem em deposito·. Se amanhã a Inglaterra diminuir as suas . 
reservas de ouro no Banco de Inglaterra, .immediatamente a 
libra, em relação ao dollar e ao franco, cae; se isso se· der 
com o dollar ou o franco, phenomeno identico se verificará • 

. Vou dar ao nobre collega um exemplo que me occorre 
no momento. · 

O SR. .AR,RUDA FALCÃO - V. Ex., que affirma essa pro
posição. quer mudar a situação financeira do Brasil, sem 
cogitar das reservas ouro, como quem cogita de modelo de 
um novo kepi para o Exercito. 

O SR. MARIO RAMOS - O nobre collega está enganado, 
não ouviu o meu discurso, não deu attenção; e avanca al
guma cousa que justamente estou farto. de repetir a 'con
trario. Redigi o projecto, justamente estabelecendo o pa
drão-ouro V. Ex. está com má vontade preventiva . . .. 
. Dizia eu, entretanto, haver um exemplo característico 
neste momento para mostrar a influencia do lastro ouro. Nos 
Estados Unidos, pelas operações que realizaram e as diré
ctivas intervencionistas, o dollar deveria ter tido uma qué
da muito mais violenta, não só porque esse paiz acabou 
com a troca nos Bancos de Reservas, e no Thesouro do Es
tado enclausurou todo ouro, como · ameaçou de uma infia
cção, ou emissão de moeda papel, fez uma inflacção grande 
de titulas e ainda por cima fechou o seu balanço do primei
ro anno Roosevelt com um deficit de quatro bilhões de 
dollares. Apesar tudo isso, o dollar papel soffreu apenas 
uma quéda ·em relação a f papel de 4,85 para 5,04. E este 
valor mantem-se pois está supportado pela quantidade de 
om·o que está em deposito no Thesouro dos Estados Unidos, 
e isso apesar dos males que apontamos. 

Suggerindo esta lei monetaria e restabelecendo o pa
drão ouro, acredito ter dado opportunidade á Garoara dos 
Deputados para estudar. • . · 

O SR. ARRUDA FALOÃo - Para fazermos Academia. 
O SR. MARIO RAMOS - • • • um dos problemas que 

mais podem interessar ao desenvolvimento economico do 
Paiz, com grande .repercussão na sua exportação e . importa
Qão no nivel dos preços, · e na circulacão de seus negocias, 'e 
no restabelecimento de sua saúde financeira. 

Um paiz que não dispõe de moeda regrada por deter
minadas condições, fundada sobre uma quantidade de ouro, 
estabelecida sobre um substracto metallico, ainda que _,. 
como acontece com a Inglaterra e os Estados Urlidos - não 
se possa, de momento, fazer a troca e a conversão, não tem 
diante de si, absolutamente, uma estrada para caminhar, 
fazendo com que os phenomenos de sua economia e produ
ccão obedeçam a leis racionaes. nascidas e consolidadas, pela 
experiencia. 

O SR. ARRUDA FALCÃo - Economia baseada sobre uma 
moeda sem lastro ouro, é a mesma cousa do que pretender 
tirar sal de agua doce. 

O SR. MARIO RAMOS - A nobre collega, está, agora pois 
comprehendendo que para chegarmos a restabelecer o lastro 
ouro precisamos comeÇar, lançando os alicerces ..• 

O SR. ARRUDA FALCÃo - Inscrever-me-ai, opportuna.. 
mente, para o torneio academico. 
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. O SR. MARIO RAMO$ ,......, Será grand& pi:'azer para mill'i. 
. O restabelecimento do pàqr.ão ouro virá.. A . lei Monetaria é 

D vestíbulo do edificío. Em-seis ·mezes o Governo pPde fazer 
lima reserva de mais df! meio mílhão de libras ..• 

O SR. ARRuDA F ALClÃo - Que representa essa reserva· em 
face do (undíng? . . · · · · - · 

· Q SR. M4RIO RAMOS ...., E' pouco, mas precisamos co
m.eç!p' 1;1 !ião se pode 'i:íi>I#~çar fiem t~r um~ Jef ~~ reglfle ~ 
estabeleça as condições em qu~ çl,~vE} seguir tpd~ essa ~volu~ 
ção, quer na ordem · economica, quer na fjnanceira. O projecto 
®tl d~i:x:ei sobr~ a Mesa 6 P.edra angular para o novo edi
fitio. O qUe apr~sentarei mais tarde sobre a tran5fonnacão 
~o Banco d~ J3rji.Sil ~m b~nco central det~rmip.ará. as provi-: 
de}lcías PBl'a a formação mais rQ.pida e segura qe lastro ouro, 

E no mais, nisso como· em todas as causas, não nos- ol
·vi_qémos da paJavra de OJ>dem dos ·conStituintes de ·1934, 
trapalbemos, ·endireitemos os. nossos o~nhos e t.Eln~~os 
c.Otif1anca em Deus, que não nos Priva!'á das suas luzes! 
(Mítito 'bem; muito bem.. O orador é cumprimentado e abra-
~o,46}; - . . . . . '. 

·. O 8l', Pr~sidente - ~a~a mais havendo ~ tratar, vou le
~ailt~r a ~essão, d~signando p.ara a ~e amanhã. a seguin~ 

o~~ QG R~ 

" Vg4t;~~Q do r~'luerime~to n. q, pe ~934, dÔ ·fjr. A.curcio. 
1'rJ~sr p~d~nqo ~nrorma,çõe~ so}lr~ Q. #,pm,er" do. ultjmo de~ 
ereto exp~1do pelo Governo ~r.pvisario e a matéria contida. 
~~iscussão tm~ca. f · · · · · . · 
,;, _,_ Votação do requerimento n. 7, d~ i934; .do Sr. Mozart 
Lngo. pedindo informa~õcs sobre regime alimentar no Hos.:: 
pital .:N~c~qp~ ~l'l P.sr:cqpªtl:!<J.S. (J)t~c~~(io ~'*4.·) 

Votação do re~erimento n. S, de i934, do Sr. Mozart 
.l:.Úf.O, · "PEldindQ i~~o~·tmtçõe~ SGbrJ ins~rucQões baixadas peiQ 
Si>; Gliefe de Poh~ta ~ U>ucussao ttmca.) 

Levanta-se à . ses~ão as 17 horas e 22 mi
·nq~s. 
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15• Sessão, ~m 7 de Agosto de 1934 

Presidencia dos Srs. Antonio Carlos, Presidente, e Christovão 
Barcellos, 2" Vice-Preside.nto 

i 

Ás :1.4 horas, comparecem os Srs. : 

Antonio Carlos, Christovão Barcellos, Waldemar Mc.'ta, 
.Alvaro Maia, Veiga Cabral, Moura Carvalho, Joaquim Ma
;g8.lbães, · Lino Machado, Gosta Fernandes, Carlos Reis. Adol
Ilho Soares, 'Godofredo Vianna, Frei're de Andrade, Walde.,. 
·mar Falcão, pontes Vieira, Xavier de Oliveira, Kel'ginaldrJ 
!Cavalcanti, Alberto Rosel1i, Arruda Falcão, Arnaldo Bastos, 
Augusto C~valcanti, Alde Sampaio, Simões Barbüsa, Góes 
Monteiro, Valente de Lima, Deodato Maia, Arlindo Leoni, Ar
thur Neiva, Edgard Sanches, Homero Pires, Francisco Rocha, 
:Henrique Dodsworth, Amaral Peixoto, Sampaio Corrêa, Adol
"Pho Be!'gamini, João Guimarães, Prado Kaily, Raui Fernan
des, Alipio Costallat, Acuraio Torres, Soares Filho, Buarque 
"Nazareth, Francisco Marcondes, Mello Franco, Augusto Vie
·gas, Matta Machado, Vieira Marques, Clemente Medrado, Fur
·~~do de Menezes, Belm.iro de Medeiros, José Christiano, Ciu
·Cltn.ato .Braga, Lacerda Werneck, Alfredo Pacheco, i..acerda 
Pinto, Frederico Wolfenbuttel, Renato Barbosa, Dem·)trio 
Xavier, Fanfa Ribas, Gaspar Saldanha, l'i!muano de :;\lot::ra, 
.Alberto Diniz, Vasco de Toledo, Waldemar Reikdal~ Antonio 
J>ennafort, Sebastião. de Oliveira, João Vitaca, Ricardo Ma
rchado, Walter Gosling, Euvaldo Lodi, Mario Ramos, P~nhei~· 
:ro Lima, Thiers Perissé (72). 

O 'Sr. Presidente - A lista de presença accusa n compa
:recimento de 72 Srs. Deputados. 

Está ~erta a sessã9. · 

'f) $r. ~1:~aro Mai~ (SuppZente, ser'Oindo de 29 Secretario) 
;procede ã leitura da Acta da sessãQ antecedente, a qual é 
posta em discussão • · 

9 Sr. !'4o~m Lago - J?eC}o a "Palavra. 

'O 'Sr. Pnsídente - Tem a palavra. sobre a acta, o nobre 
Deputa4o. · · · · · · 

O Sr. M1)Zart L~go (Sobre a Acta) - Sr. Presidente. re-:
qu:eiro seja inserto na acta dos nossos trabalhos de hoje, 
uzri ·voto de profundo pezar peb fallecimento, nesta Capi-
.tal, do industrial Sr. Franci~co Giffoni. · 
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O Sr. Presidente - Será tomado na devida oonsideraçã~ 
o requerimento do Sr. Deputado Mozart Lago. 

Em seguida, é approvada a Acta da sessão: 
antecedente. 

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

O Sr. Waldemar Motta (4° Secretario, &e1'1Jíndo de 1Q} 
procede á leitura do seguinte 

O!fioio: 

EXPEDIENTE 

2 

Do Sr. Deputado Carlos Reis, de 7 do corrente, comma
nicando que se ausentará desta capital, por 90 dia.s. 

- Inteirada. 
I 

Do Sr. Abrilino Souza, de 6 do corrente, solicitando aU
xilio material, para publicação. do "Album Farroupilha". 

- Sobre a mesa até ulterior deliberação. 

Fica sobre a mesa até ultedor deliberação a . 
. seguinte 

4 

INDICAÇÃO 

A Camara de~ Deputa:Jos é de parecer que .sejam sali
citados do Exmo. Sr. ministro da Viação as necessarias 
providencias para o prolongamento dó fio telegrapbicci na
cional da cidade de Varginba á cidade de · Paraguassú (sul 
de Minas), passando por Eloy Mendes. 

Saia das Sessões, 7 de Agosto de 1934. - José Chris-
tiano. · 

J ust i f icaçã.o 

Centros· commerciaes e agrícolas, não possuem Para
guassú e Eloy Mendes estradas de ferro, o que até certo 
ponto difficulta e impede o seu· maximo desenvolvimento 
economico. Privados tambem d-o telegrapbo nacional, a 
.correspondencia coro as . grandes praças commerciaes do
BrasH se tor-n11 algo morosa. O prolongamento do telegra
pho nacional, tal qual se solicita, viria preencher uma gran
de lacuna de que a região em apreço se resente. A dis
tancia a percorrer o fio é pequena, 45 · kilometros e os be
~eficios que adviriam para a população . da região ~eriam 
Im.mensos. A zona de que se trata possue 40.000 habitan
tes. E. uma zona fertil, de grande riqueza agro-pecuaria·. 
que tem jus á solicitação exarada na indicação de que me-
fa~o portador. · - · · · · 

·Sala das Sessões, 7 de Agosto de 1934. - José Chrís-
tianv. · 
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o Sr. Presidente - Está finda a leí.tura- d~ E~ediente: -

I 

O Sr. llozart Lago (Pela ordem) - St. Presidente. .pedit. 
a palavra para remetter á Mesa, afim Q.e ser publicado. nO·• 
jornal da Casa. o seguinte 

TELEGf'.AMM.A. 

"Ministro· Hermenegildo de Barros - Pre5idente Tribu-· 
nal Superior Justiça Eleitoral ~ Rio. 2 - Por iniciativa. 
Deputado :Mozart Lago foi apresentada á Casa Legislat.iv;l 
que tenho honra presidir uma indicação propondo que a·• 
··camara dos Deputados se dirigirá a V. Ex. manifestando a 
sua tristeza pelo afastamento dos eminentes juizes CarvalhQ~ 
Mourão, Renato Tavares, Affonso Penna Junior e Monteiro 
de Sanes da patriotica e nobilitante ·actividade dessa alta 
Côrte e appellando para os demais julgadores do mesmou 
egregio Tribunal no sentido de que permaneçam por mais. 
tempo nesse es.timavei serviço á Nação, que· é tambem na 
e-,q>ressão da lei o que deve e merece preteril· a qualquer~ 
outro". Certo de interpretar o sentimento unanime da Ca-

·- mara dos Deputados, e ante o impedimento regimental para 
~elere andamento da ·l'eferida illdicação, taco tambem !Di
nha a proposta Sr. M0zart Lagô e antecipo a V. Ex. a se
gurança do jubilo com que não só a representaQão nacional 
mas o· pai~ inteiro verificarão que o Tribunal Superior Jm;
tica Eleitoral continuará prestigiado com a permanencia de 
seus grandes e .emeritos juizes- que foram garantia maxim.a 
da fiel execução novo systema de eleições inaugurado no·• 
Brasil. - Antonio Carlos Ríbeire de Afldrada, presidente da· 
Carnara dos Deputados." 

. O Sr. João Vítaca -Peco a palavra, pera ordem, Sr. Pre'-
sidente. · 

· O Sr. Presidente - 'l'em a palavra. o Sr. Deputado João~ 
'

7itaca. · 
O Sr. João Vitaca: (Pela O'l'dem)'- Pedi a paia\'ra, Sr:. 

Presidente, para encaminhar á Mesa o seguinte I'equeri-· 
mento: I 

"Exmo. Sr. Presidente da Camara do~ Deputados 
- Requeiro que. por intermedio da Mesa, sejam soli
citadas ao Governo. por seus ministros respectivos, as
seguintes ioiorr.oacões : 

1°, que os Srs. ministros da .Justiça e do Trabalhou• 
esclareçam· os motivos quP. determinaran. a prisão dos 
oper.arios presidentes dos Syndioatos dos Metallurgicos" 
e dos Caldeireiros de Ferro, ambos envolvidos no mo
vimento grevista dos empregados da firma Pereira<· 
Carneir«> & Comp., em N)ctneroy: 

2°, que o Miiüsterio da Viação, ou outro a quem"' 
estiver affecto o assumpto, informe se a referida firma 
Pereira Carneiro & Companhia goza ou não de favores··' 
decorrentes de contracto com o Governo ou de subven
cões especiaes. 

Sala das Sessães, 7 de: Agosto de iíl34. Joáô·• 
Vitaca."' . .. : 
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0 Sa. PRESJD~TE - V. Ex~, entãc, não. deseja falar 
·pela ordem. 

O SR. JOÃO VITACA - lllustrando o meu requerimen-w, Sr, Presilient~1 envjo· igualmente á ,Mesa o rel<~.to dos 
·factos segundo a tmprensa matutina. · · . 
· ' O SR. PREBII>B:riTlli ~ O nobre Deputado vai entrar num 

·accõrdo com o Regimento. Daqui a pouco poret em discus
são o seu requerimento, quando. então, poderá falar sobre 

-elle. Fica V. Ex ., pois; inscripto para esse fim. 
O SR. JOXO VITA.CA. Obrigado a V. ~. (Muito 

-l!em~) · ·· · - · · · · 
_7 

O $1'. :Preaide:Qte - Tem a palavra o Sr . De)lu~4o ~i-: 
:J!.UJl,D,O de Moura." · · · -

O Sr. tlinua:Qo de lltoura - Sr. Presidente, Srs. Consti':' 
tuintes: volto., e creio que derradeiramente, a tratar neste 

·recinto das !inancas do Estado do. Rio Grande do Sul, de que 
ultimamente se oeoupou o meu nobre coUega, Deputado 11\aul 
Bittencourt. Não venho 6ontestar S. E:t. Estou certo, mais 
-qu~ cpnvicto, de · que -nada ha a contestar · 

· As minhas primeiras &rguicões neste r.ecinlo. sobre ~s 
:finanças .do Rio Gran9e do ~ul. proferidas no dia f de Maio 
deste ~no, vieram successiva!Dente · !õe confirmando, até, 
:mes~o nas ·palavras do meu ~ntagonista. ~stá de pé, per.
feitamente ratj!icado, tudo qua!lto asseverei :;obre o orça~ 
n:ie~to e que decorria daquil~o que bapf.isei de majoração 
ardilosa da Receita. A administração do meu Estado queria, 
·~Q.ni· artificiós, equilibrar a. r-eceita de accordo com a des
. pesa, o.u seja consignar 229.000 contos P<!-ra · ambas. 
· · Apreciava eu, então, as seguintes parcellas: a venda de 
terras do governo do Rio Grande do S~l qua, em 1932, fi

:gurou com 200 contos, passou, para o orçamento de i933, a 
ser de 1 . 300 contos . . 

O meu adversari{) pl'Qcurou rell'estir de alJ1Ql'if)a_de o 
dissidio em que queria .entrar commigo, recorrendo ~ te.,. 

-~Jlnic?, orca~entaria . . l!.s4lv.a S. ~- 13sque.ci4o, e~tretanto, 
-de que eu ·proprio fOra ·o primeira a lembrar tal tec'Ç.nica, 
r~pondendo entAo, quando ralava, a um aparte do nobre 

.leculer da ~n.eada liberal d& Rio Grande do Sul, o Sr. Depu-
·tado Augusto Simões Lopes. · 

De facto ,se em um só, dos annos qu•! an.tecec!eram pro-:
ximameiJ.te a 33, a renda da venda de terras no Estado dera· 
.cqPlo resulta4o urqa parcelll!, de 2. 500 contos, não podia, 
-d~ ~~do algum, figurar ~s!>a v.erba, em 32, com 200 contos; 
e, de accordo com esse decreseimo, 4SSim consignado, não 
poderia, igualmente, no anno · · immedialn; apparecer . com 
f.. 300 contos. 

· Da me~ma fórma batia eu na outra . tecla, que era a 
renda Proyav~l do acervo d-o B.~nc~ Pelotens~. estimada pelo 

··orcaménto e~ 27 .mil nontos e qu_e, agora, com a publica
cão dos pareceres que acabamos de apré.:iar, verificamos que 
pa.dll. mais produziu do· que eerea de 8 mil contos. . . . 

Em i~'al sentido se articularam a~ ilutrás parcellas, es
. ~;lS já da despesa, qtie eram 9 Íl~O pagamento dà divíL'la flu
et~~llte, a restricçfio :de gastas na Sécretnria de ·obras Pu
"blicas 'e .. a extiiicéão . ccmiiileta . de .. qualquer . concurso do 
.. Estado para satisfação das suas obrigações · exterrià3. 
· Vinha, por fim, o auxílio o ri pensão . que · o Governo 

. Federal dava a<) ~stado, de cerca de 3G mil contos. 
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-As arguiÇões por mim feitas estão completamente r.a-
tifieadas pelos pàreceres publicados, quer o do Conselho· 
Consultivo do Estado, quer o do representante da Associa
cão Brasileira de . Imprens11, e finalm~nte, pe!o·s discursos 
de niêu antág<mista; qúe não potide .se livrar das cifras de
que usei para argumentar e chegar á. i'iOnclusão áo ertado · 
deficitario das finanças do Rio Grande do Sul. 

S. E:x:.; porém, fez reparos sobre o modo por que eu 
·argumentára e dizia que, apreciando- a restriccão da par-· 
eeila destinada ás despesas da Secretarin d~ Obras Pub~cas, 
admirava-se de que eu incluísse isso com-o obrigação do· 
Estado, quando o Estado realizou resl.ricções justamente 
para evitar deficit, por não querer gastai· , 

Seria, Si's . , esquecer toda regra, toda dica de or• 
ganizacão f inanceira a!firmar uma cois:.l. dessa ordem, como
si se pudesse :i.dmittir que o Estado tl'ibutassé os seus ha
bitantes para arreeadar dinheiro, eonservn:-o, guardai-o ou 
desvial.:..o para outra!3 applicacOe~ differentes. Isso é banal 
e eomesinho; e não póde ser feito de modo <!ontrario r•o que· 
prescreve a nova lei basica. A materiA. foi ,Jebatída neste· 
recintó e boje se aciha ·plasmada no art. 186 da Constituição· 
Federal em vi~or: 

·. 
"O producto de impo!itos, taxas ou quacsquer tri-

butos ereados para fim deterininadoJ não poderá ter 
applicação differente. Os saldos que apresentar an-
nuahnente sel'ã-o, nô anno seguinte; ~ncorporados ~ 
respectiva . receita, ficando e:x:tincta a tributação ape• 
nas alcançádo ~ fiín pretendido • " 

Assim, se as ta:x:acões que exi-stem, os ·impostos creados 
p·eto governu o foram jUstamente par'l attendei.' aos traba
lha! dà Secretaria de Obras Publicas, se esses trabalhos te:. 
rlam dé ser exéentádós e não <i foram em virtude da ~up
pressiio das respectivas dotacões, teriam; então, de ser de:. 
volvidas aos contribuintes às quantias arrecadadas pará 
esse fim. Nãó pôdériam ~!lias, por~m. de modo a!gum, ser 
extornadas oti levádãs aos cofres fortes do Estado, para que 
elle, depois, pretendesse allegar saldo de qualquer natureza. 

úutro rep'8ré1 que f~õ qUanto ao man antagonista; ene
s~ _reservou pará o· fim; é o fez até pretenrlt~ndo ~mpolgár'
trpS; dizend~sé é eonfessàndo ... se tim estudioso da materia. 
Eu poderià dizer-, Senhores, que, mais elo que estudioso, 
S. Ex. é um grande teimoso . 

De faci(i, no meu discurso sobré as financns do Rio 
Grande do Sul, ê:hainava eu a atlençãl). dos rneus ouvintes 
para rim erro de sóinma . existente na: publicação lai.•gamente:· 
feita Pelo Govért\.o do Estad6. 

-$. Éx.,_ pressuroso em elogiar a obra revolucionada d:i· 
~~:!Jmi*istracão riograndense, apanhou no âr umn )'arcella de· 
83 mil contçs, qué não -existia:, :Para. dar como tal o inontanie 
tias ~isputlibilidades. _ 
. !Js . reiatorios :Ptibiicadós, à:ssim . corrü:i os pa.rec(!t•es, fifil'to

do Conselho Cólisultivo como, prinói'(ililtrtente, ao re.presên
tante da Assóeiacã-o Brªsileira d.e Imprensa, aMEmtoam qüé· 
as disponibilidades d·o Rio Grande dó Sul montàm a G1 mil 
contos, parcslla da qual usei pa-ra chegar ás conclusões ~~ons
tantes do men discür$o. A verba de 83 mil contos, que está 
em todas as publicações dos pareceres alludidos, é faoil
riiimtê verificãvei. Réi'ere·..se ao· qué à :Estàdo tem, isto é:. 
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; nos Bancas -·os :mÜ coutos; no Thesouro - ·ta. 771 contos; 
•"em bofl,ua r.etidos - 16.784. Esses algat•ismos pe11'azem a 
.somma de 83 mil .e tantos ccn1tos. 

E' facíl verificar o engano, porque, quando o represen
.. tante da .Assouiar;ão Bra.Sileira de Imprensa se referiu á 
somma. retida nõ Thesouro do Estado, como disponibilidade 
do Governo, na impertancia. de 13.771 colllo3, nesta parcella 

.,já estava incluida a corr.esp.ondente :1os lJfm.us retidos, no 
valor de 13 . .f-84 contos~ 

Existe·na parcella dos depositas bancarios n quantia de 
.f:!. 000 C()ntos em bcnua retidos .e depostiados pelo Governo 
no Banco do Rio Grande do Sul e mais outra. da mesma 
-natureza, no montante de 1.1300 cont-os, deposit.ado no Banco 
Porto AlegTense. Tudo isso perfaz o total de 16.784 contos 

.<!e réis. 
o engano é -palpavel. Quem se der ao trabalho de ler 

.as publicações o:rficiaes .o reconhecerá de promplo. 
O meu nobre oollega, Sr. Raul BiU.onc.ourt, não que

l'endo voltar atraz do que disse, Nporta-se novamente, no 
seu discurso, a ,essa verba inexistente-, de 83 mil contos. 

Reccnheco no n1su antagonista o estudioso que S. Ex. 
se diz. Dou-lhe, porém, em premio, este outro titulo, de 
teimoso, que S. Ex. é 
· Em outro pDD.to, extranhou tomasse eu por base da mt

nha aprecíacão o quadro onde figUra a receita al'recadada 
em comparação .com a prevista, o.u orçada. Não poderia eu 
re:t.>rrer a. outros elementos, porque o que de~ejava era jus
tamente demonstrar, de maneira inequiv-llc:i, clara, precisa, 
como o fiz, o erro do orcamento d.o. Rio Grande Llo Sul. E 
foi para esse fií:n que procurei a parcella da previsão orça
mentaria. 

Era, portanto, exacta a minha argumentação em taL 
-sentido. Mas .o que S. Ex. por ultimo tr~u~ aQui, coma 
esclarecimento á Camara, foi que a rubrica .de 2& mil contos, 
-destinada ao pagamento da divida externa, a como tal cç,m-pu
.tada no orçamento do meu Estado, estava certa, e .que, 
'.lquella outra a que se Teferiu, de 31.432:000$, a ser accres~ 
.cida com mais 50 % pela quedn do padrão, t•ão era exncta. 
Então, S. Ex. disse que podia tal affirmar, porque se tra
.tava de um erro existente no emprestimo do Rio Grande 
.do Sul, de 23 milhões de dollares, realizado DQ anno de 
f 928, onde figura como paroella ae arul)r~ização. a quantia 
de 786 míl dollares, quando. devia figurar upenas a: de 
196. 000, dadas as condícões enntraotuaes. 

Não quero, de modo algum rebater a informacão do 
meu antagonista. Desejaria, mesmo, que S. Ex. !;•ouxesse 
.dados precisos, officiaes, para dizer qu~ o Rio Grande do 
Sul nada devia. Vou, entretanto, demons!ra.~ como, de ma
.neira alguma, está amparada a affir-mativ.:l do nobre Depu
.'tado e como, ao contrario, e perfeitamente, está. apoiado na 
::palavra official, o. que aqui declarei. Fui buscar a pnrcella de 
'3i .432:000$ na publicacão da Commissão Especial de Es
.tudos Financeiros dos .Estados e Municípios. Na segunda 
·~icão do volume segundo, publicado este a~no, constam os 
dados de que se serviram os representantes do Brasil para 

:negociar com os credores estrangeiros. 

Diz. a . commissão, a titulo de iiltroduccão: 

"'.Encerra est~ 'Volume, na sua. segunda pnrte, va.: 
··ri-Os quadros ·re'ferentes a,os orçamentos estaduaes. nos 
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·annos de f932 e 1933. Serviram esses e1ementos, na 
·época. em qUe foram elaboradoiJ, para illustrar todo 
<l nosso traba1ho, quando durante seis mezes, de ja
·neiro a junho de i 933, nos Estados Unidos, nos dedi
cámos a obter dados relativos á nossa divida cxternl!., .. 
confrontando documentos e perscrutando os círculos 
fínanceir<ls, <lnde Estados e Municípios tinham inte
resses ligados. " 

(Finanças dos Estados do Eras i! - V. Bouças 
- Instrucções, pag. 3 .·, 

Eis aqui o quadro publicado na 2• edição de 1934. O 
'Estado do Rio Grande do Sul figura como necessitando, para 
·attender aos serviços de jur<ls, de accordo com os contra
-ctos, da quantia de 31.432 :000$, importancin que deve ser· 
majorada de 50 %, como tambem accentua a mesma (•bra, 
"devido á desvalorização da moeda. 

Mas não é tudo. Existe a ultirpa publicar;ão <~fficial, 
1.ambem da Commissão de Estudos Financeiros dos Estados 
€ dos Municípios, onde encontremos qu11dros cuja s!gnifi
"Cação póde avaliar-se pelas seguintes palavras: 

"E' preciso ter em mente qu.~ qnando menciona
mos um algarismo elle represenf.,~ o manuseamento 
de milhares de documentos e -~entenas de investiga
ções feitas, tanto no nosso paiz como no estrangeiro. 
Os quadros que apresentamos são a prova mais elo
quente -do que affirmamos." 

Os quadros dessa natureza assim 3e referem ao Rio 
'Grande do Sul : 

"Situação da divida externa., pagamentos equiva
lentes em moeda-papel, de juroa, commissões e amor
tizações: 3i. 432:000$000." . 

Agora, h a uma referencia especial aqui sobre o empres
iimo de 23 milhões de dt>llares do anno de i 928, referencia 
que, longe de favorecer o P<Jnto de vista do meu adversario, 
o desautoriza, para sustentar ainda mais dt> que aquillo que 
-affirmei. 

E' essa a referencia: 

"As importancias a pagar, em 1932, foram cal
culadas de acC<lrdo com os contractos. Assim, no em
prestimo de i928, em que o re~gate deveL'ia Mmecar 
em 1932, só figura a prestacão, I]UC é a amortização 
do segundo semee~re; pois nesse semestre é que se 
teria de iniciar o resgate~" 

De maneira que o que a Commis'lão de Es~ndo~ Finan
:ceiros faz é aggravar o IJonto de vista do meu antag<.mista, 
porque figura na parcella de 3:1.432:000$ sómente o que 
corresponde á amortização do segundo semt>stre do anno, e 
o Orcamento de :1.933, que estamos discutindo, teria de do
brar essa parcella para a.ttender aos serviços dos dois se
.mestres. 

Não quero, porém, de modo algum. tirar o brilho da 
<argumentação contraria; -recebo, como real e precisa, essa 
reôtiffcação .. 
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DtwO' dizer; ainda, que procure~ a segu~da edição d" 
terceiro volúme da Commissão dps _J?;studQs F~nanceiros dos 
Estados · e Municipios e, no · i)finisteri9 da . Fazenda, ainda 
hontem, no 'gal)inete de s,. Ex. : o Sr, • Mini.stro;. me era. 
Jnformado que essa publicação ainda não fõra feita e por . 
isso mesiDQ não fOra. divulgada .. . 

Recebo, porém; repito, o esclarecimento que . trouxe o. 
meu antagonista para. admittir que, nos t~rmos . desse con
traeto, q.tie não eonhEJ_co.. haja. d~ faoto prop~lJilidádo de re-· 
duzir-se a amortizaçao de 786 mil pa~a 196 ~il dollares. 
E, acceitando esse esclarecimenoo, fundo-me ainda no -pa-· 
recer da Comniissão. dos Estudos Financeiros, segundo O· 
qual isso eorresponderia a.penas a. um s~mestrà do ann<i. 
Quer dizer, para ficar certo· e e_xacf.o, teria de se . c(}~~utar,. 
para o exi!rcieio de i933, em dobre a parcall11 de i9'6 mil. 
dollares.. _ . · 

Essa parcella, ao cambio cop.traetual das nov,as negQ-. 
éfácõés feitas éôm os ore-dores estrangeiros, ou aó tempo do 
coutracto, perfaz hoje uma sqmma ~~ equivale, em nu-. 
méros redondos, a 730_oontos de réis." Quer. diz~r que reóé
bendo, como· real e ilxaota; a quantia desti:ziad!l ao }laga,
mento da divida externa pelo Rio Grande do Sul süria. 
aquêUa, com o accresciJ;Oo deste outro se!D~h"e de am<lrti
:!:ae&o, o . que daria tudo, em _ numeras . l'e_dondcs, digamos, 
28 mil contos. E esses 28 mil. eontos. dêviam ser accresci-
dos· de 60 % ,dada a depreoi~UJ!iO mon~tari~ .- . . 

'Assim tet"emos que o Rio Grand$ oo SUi P!BDis;iva, den·· 
tro dos seus orçamentos annua~B; dessa: quantia de 42 mil 
contos se quizesse devidamente escripturar em suá divida.. 
externa as obrigações que Unha a catisfrftep .- . 

De modo que a conclusão seria esta, isto é, a eorrige~d&. 
daria no seguinte resultado~ dos 47.000 que, pelas ilubli-· 
cMões anteriores, era. a . quantia destí:aada- ~e ~erviço da. di
vida. externa e deviam figurar no orQ.~melito d1>. Rio GrandS: 
do Sul passaria agora, uma· vez re~~i~ es esclar.écip:tentos •. 
corrigido o engano ou erro, a. ser de 42 mil contos de réiS:. 

E com ~sa argumentaGão eu fiz.era uma- ceasW"à ao· 
Conselho Consultivo do Estado; dizend~ que \liDa organiza-. 
ção, uma colleeti''!'idade, que devia cuidar .e zelar pelas fi
nancll.li de uma. unidade federativa, não pedia e~tar suqso* 
vendo papeis outros em que se mandavam as obrig~ ElO> 
Governo. Assim, se baixar de 47 para 42 mil, nada salvará 
o Conselho Consultivo do Rio Grande do Sul dos el•ros que· 
eommetteu, assignando o parecer largamente. divulgado. 

Por· fim, & meí.l aittatonista fez iim i'epat6, que hasta. 
ter sido fei tO para quê . tooo8 IM po9st:m: cótnt)reender a.. 
intenÇã<~. 

A9fiiitava-Se d~ que· fóssem trt'íidáS é oomme.ritadas, no
recinto deste P.arlamento,. as finaül}as do:· ~t6 Grande do Sul;: 
e, segundo diz S. Ex. essa àphêiâçã~· déVia se-r cobibida,. 
para . f icar tão só mente dentro da assernbléa estadual. - · 

Ni!.ó IiêDso a5siní. ê oorMitõ;· taln'tiem ,qü~ nmguem 
isSb pr·eténd.e instft~ir··~ . &râ· á}llenas ~In tesqJJ.ioio,. um&:. 
saudade desse Ite'giôiéiito- 4u,6 senià dé bãse â Assetéf}lék. 
N aeioiial Coiistitüinte,- ê. tttR5 · "f.âdáVa,; ãOOfáf .. se· s'ili . qualque:r 
assumpw qile nãO · ·rõSse teéflmeo· RttiliéiHe ti Côiistituiéão":. 
· Um Pàr1ariieiitô oomo õ nosso teúf dê óriidéf de· tudo q:üe 
se passa nos Estados, maximé quanto á sua gestão' r"l:lián-_. 
Oéir&. Seria de àdl§ii'Ui si~ Q:ué· M5 !~sSe Mf-é"so ventilar • 
assuml)to:S firuinooií'os' ·e &co-fttmii1}o!i, tjW:f,nãif oS: més~ ·sãb 
tratados até dentro dos proprios parlamentos esWâ.iil'W6ii:àff. 
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Todo mundo sabe que na propria. -Ce.mára. dos ·Communs, 
da. Inglaterra, as interpellacões ·:Se succe;Ier.o. >3 sa tem · succe
dido quanto ás dividas da America do Sul, ás dividas do 
Brasil, dos seus Estados e Municípios. • .. 

De maneira que S. Ex., vindo aqui pedir n. inserção, 
nos Anrzaes, dos pareceres do Conselho Consultivo e do re
presentante da Associação Brasileira de Imprensa, quiz, 
como disse, of!erecer um exemplo para as outras unidades 
da Federação. Elogiou a administraoão financeira do Es
tado do Rio Grande do Sul, que eu affirmara. não corres
ponder, de modo nenhum, aos elogio~ que se lhe queriam 
fazer e pediu a transcripção de tal documento no orgão or
:ticail da Casa. E quando eu accudira a sustentai' a critica 
que já fizera nesta Casa, S. Ex. para mim nppellou, pe
dindo destinasse os commentarios â Assembléa. Nacional. 

Bastava essa. intenção para. se ver quo não era neces
sario commentario nenhum, a mais, porque logo se compre
ende que o intuito era apenas elogiar a administração do 
Rio Grande do Sul e evitar, neste recinto, qualquer reparo 
ou critica, á sua gestão !inanooira. 

Assim, julgo ter, em todos os pont.o3, rebatido o que 
no seu disnurso o melll antagonista, o nobr~ Deputado Raul 
Bittencourt, disse em relação ao modo llOl' que exerci a cri-

- ti c a á administracão financeira. do nosso Estado. 
:· S. · Ex. não podia, de modo nenhum, t•ontrariar quaes
quer dos argumentos, por mim aqui fundamenta.damente des
envolvidos. Tive a impressão apenas de que S. Ex. quizera, 
como acabo de dizer, agarrando-se a fracos argumentos e 
a dados inexpressivos, ti:rados á. forca de seu pujante ·ta
lento, simplesmente. elogiar a administração E>stadual . 

O trabalho de S. Ex., a a~ção que lhe foi ·destinada 
nests · recintO>, não era · a da defesa das finanças do Rio 
Grande do Sul, porque não se pretendia fazer defesa ne
nhuma. Ella não foi confiada a qualquer dos brilhantes ad
vogados, numerosos que são na bancada liberal do meu Es
tado . Talvez fOsse isso pontG de honra e de orgulho para 
um -dos seus luminosos profissionaes, o nosso prezado col
lega · Carlos Maximiliano ,que teria ·assim feliz opportuni
dade de se despedir desta Casa, com o brilhG do 8eu talento, 
éomprovando. o progresso e a solidez financeira do nosso 
Estado. 

NãO> se tratava, porém, de defesa, porque não se defende 
o que é indefensavel; não se póde defeilder uma si.tuação. de 
supposto progresso nas finan(.}aS de um Estado que está 
justamente acobertado com os favores negociados· pelo Go..., 
veroo Federal. com todos os credores estrang'.!iros, para 
beneficiar os devedores que se acham em situação precaria. 
O que se confiou ao nobre Deputado ·foi o cuidado e o ca
rinho de fazer, no exercício de sua profissão de .medico, o 
estud<1 desse enfermo grave ·que é a administração finan

.ceira' do Rio Grande· do Sul. Estava, portanto, (•m bOas mãos 
e . melhor . amparado, ainda, quando falava cercado, como se 
achava, pela dedicação . prestimosa. -d-e dois outros dign·os 
esculapios, os meus nobre collegas. Deputados Renato Bar
bosa e Frederico Wolfenbutell. 

Assim. foi que recebi o discurS() de S." Ex. - prova da 
oodicacão do medico ao ~n:fermo.-

Estou certo· que ninguem poderá. duvidar do. douto . ·e 
grande valor dos homens a que . foi confiado cttida~ a grave 
enfermidade que avassala as finanç~ 1o·Rio Gr~nde. do Sul. 

C. D.- 33 
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Apesa.r do notorio saber dos assistentes, qUe admir<) . pela 
oompetenoia e louvo pela dedieaoão, n§.o acredito, entretanto, 
que possam salvar o doente. (Muito be.m·; muito bem. O 
(11'ador é cumprimentado • ) 

8 

O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Deputado Ama
ral Peixoto. 

· (o sr. Amaral Peixoto requer e obtem permisslo para 
falar da bancada. ) 

O Sr. ·Amaral Peizoto - Sr. Presidente, ·o meu ultimo 
discurso não po1JdC! ser connluido. Volto, pois, á tribuna, 
pela· terceira vez, pa-ra desfazer os ataques continuadamen• 
te desferidos contra a admin'istraoão do sr·. interventor do 
Districto Federal. 

Tive oeeaslão de demonstrar o equívoco em que ineoT
rera o nobre representante ·carioea, Sr. Adolpbo Beqamini, 
ao considera.- a folga - na expressão de S. Ex . ...._ de ·quê 
d1S])unha o Sr. Pedro Ernesto, na tmportaneia de 237 :nil 
contos. 

O mustre Deputado voltou hontem á tribuna, e, reco
nhecendo o equivoco, o .corrigiu, ·retirando da lei oroamen
taria para j 933, as . quotas ralativas ao pagamento da divida 
externa para esse exercício, Encontrou B. Ex. um total de 
~2 mil contos de réis, em numeras redondos, qUe, sommadoa 
lis quotas de 1932, importam num total de f.32.000 con
tos. 

O -erro -em que novamente est& incorrendo o mustre 
Deputado . .. . . 

' 0 SR. ADoLPHO BERGAMINI - V. Ex, . tem -em seu »o
~er os oroamentos. Não são essas as parcellas'l 
-· O SR. AMARAL PEIXOTO - • • . oonsist-e em conside
rar apenas as dotações orçamentarias, sem se preooeupa'l' 
com a reoeit.a da adminiStração municipal. 
.. ' O Sl\. AnoLPHo BEROAMIN1 - Eram eompromissos que, 
não attendidos, davam folga á administraelo. 
. 'O SR. AMARAL PEIXOTO - Se existisse assa folga a 
que V. Ex. se refere, desneee!Sario seria ã Prefeitura apr~ 
veitar-se dos beneficios decorrentes do Decreto n. 23.829, 
do Governo Provisorlo. 

O Sl\. ADoLPRO BERaAMoo - De que anno? 
O SR. AMARAL PEIXOTO -De 5 de Fevereiro dei 

1"934. . 
O SR. ÁDOLPHo BERG.u.tiN:I - Estou me referindo a01 

aercicios de 32 e 33. 
O SR. AMARAL PEIXOTO - S . Ex. o ·sr. Adolpho 

Bergamini, analysou apenas as dotac~ orcamentarías e, 
dentro dessas do~es ·o~amentarias •.. 

o SR. Al>oLPRO BEROAMJNt - Desafogada desses eom
promíssos, que fez a administraoAo? 
· O "SR . AMARAL PEIXOTO - ••. '"vou demonstrar que 
não é possivei S . . Ex. seguir esse critet'io. Empre·aarei, 
tambem o -mesmo p·rocesso usado pelo nobre Deputado para 
o exerc~eio .de 33, ao anno de 31 , quando ·S . Ex. era inter-
ventor no Dlstrieto Federal, · .. . 
' .·; ·o sa: . Anowao :B!:Ralwím ...;..;.. ·Nlo· ·augmentei despesa. 

M c-ontrario: reduzi.;.as. 
•-" .. _ ... - .... 
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. . O SR. AMARAL PEIXOTO - Feito isso, Sr. Presiden
te, ·estudarei, então o balanço do exercício de _ 33,. balaDQO 
que demonstrará, com toda evidencia, que o actual inter..: 
ventar tem cumprido rigorosamente as suas obrigações para 
eom a·· divida externa. 

No exercício de 31, encontrámos uma verba no total de 
79.254:846$724, destinada ao pagamento daquella divida. 
O então interventor, · Sr. Adolpho Bergamini, pagou, por 
conta da referida verba, a importancia de 25 .548 :184$720~ 
Assim~ consignando o orçamento a quantia de 79.000 contos 
teve S. Ex., no exercício de 31, uma folga de réis .• •.••• 
53.706:662$004. 

O SR. ADoLPHO BmGAMINI - V. Ex . incluiu nessa 
parcella o deposito? 

O SR. AMARAL PEIXOTO - V. Ex. fez pagamento 
num total de 25.000 contos. 

O SR. ADOLPH.O BEI\OAMJNI - A 15 de janeL~o remetti 
16.000 contos. 

O SR . AMARAL PEIXOTO - V. Ex. fez os segu1ntes 
pagamentos : do emprestimo de 2 milhões e 500 mil libras, 
pagou o nobre Deputado, de 12 de Março de 31 n i de 
Abril -do mesmo anno, a Selig Brothers, a que.ntia do 56.812 
libras, equivalentes a 3. 588;3i8J220. 
_ O SR. AooLPHO BERG.U4IN1 - Veja V. Ex. a remessa 

de Janeiro. 
O SR. AMARAL PEIXOTO - Não me con3ta qualquer 

remessa em Janeiro que seja por conta do exercício de St, 
ao qual estou me referindo. Agora, V. Ex. po.1ia ter feito 
algum pagamento referente a qualquer exercldc anterior. 

O Sa. ADoLPHo BERCIAMINI - Poucos dias óepois ds 
assumir a interventoria, fiz um pagamento de 16.000 con~ 
contos. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - E' de outro emprestimo. 
Vou ·proseguir: ao emprestimo de 12.000.0Gei de doi

lares, V. Ex. pagou, a 3 de Marco de 2i, n Dillon Reed, a 
importancia de dolla'l'es 262.908.00,. equivalente a .. . . .••• 
3. 222:633$000; ao emprestimo de t. 7i0. 000 doU ares, 
V. Ex. pagou 54.000 dollares ou sejam 605 : 6901!000. 

O SR. ADoLPHO BERGAMINI - Em que data '! 
O SR. AMARAL PEIXOTO- A 13 de Fevereiro de 1931. 
Para o emprestimo de 30 milhões de dollan;-, V, E::t. 

remetteu, de 17 de Janeiro a 6 de Agosto, 1. 609.312 dol~ 
lares, num total de 18. f32 :553f500. 

Estes foram os pagamentos effectuados na aoministra
ç!l.o do Sr. Deputado Adolpbo Bergamini, refenmtes á Di
vida Externa. A somma total, por conseguinte, importa em 
25.548:184$720. 

Na Despesa de 1931, entretanto, está eonsign:ub a ver
ba de 79.254 contos para pagamentos da Divi:ja Externa. 
Se, pois. o nobre Deputado, quando interventor, pagou ape. 
nas 25. 548 contos, applicando o mesmo criteriu dP S. Ex. 
para o exereieio de f 933, a folga monta a 53. 706 contos. 
Perguntaria então a S . Ex .~ assim como me pe>guntou em 
relação_- ao Sr. Pedro Ernesto: que foi feito dt>s~a folga? 
Onde está ella? 

O SR • .ADoLPHO BERGAMINI- Respondo jã. 

' 
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0 SR. AMARAL PEIXOTO- Desejaria conhecer ares-
posta de- V. Ex. · . 

O SR . .AooLPKo BERGAMlNI - Se a Receita não chegou 
para fazer face a todos os compromissos, tambem não au
gmentei a Despesa. Foi uma das r·azões por que, atten
dendo á premencia da· situação, reduzi os gastos. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - V. Ex. está desviando 
evidentemente o assumpto. 

. O SR. ADoLPKO BEROAMINJ - Não, o antagonismo está 
precisamente abi. . . 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Limito-me a analysar a 
situação financeira apenas sob o ponto de vistn orcamen
tario . Não estou me referindo a augniento da despesa. 
Alludo apenas aos pagamentos realizados e á dotação oron-
mentaria para o exercício. · 

0 SJ\. ÁDOLPHO BERGAMINI - V." Ex. incluiu nessas 
parcellas os depositas ? · · 

O SR. AMARAL PEIXOTO --:Inclui. 
O SR. ADoLPHo BERGAMINt - N!io tenho aqui os dados. 
O SR. AMARAL PEIXOTO ._ Sr . Presidente, no meu 

ultimo discurso, dizia que a Prefeitura do Di:;t!'icto Fe
deral não teria recursos, nem de onde tiraJ-os, para con
tinuar satisfazendo a todos ós compromissos da sua divida 
externa. O Sr. Adolpho Bergamini contestou-me dizendo 
que, restringindo-se a despesa seria possívçl realizar os pa
p.mentos. 

O Sa. A.DoU>lJo BEROAMJNt - Li a publicação paga, h on
tem, no "Diario da Noite". Interessante. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Fazendo S. ·Ex. com
pressão na despesa, conseguiu apenas pagar 2$.000 contos. 
na verba da Divida Externa, quando deveria pagar· quasi 
80.000! Vê S. Ex . que não era possível · encontrar, mesmo 
com a compressão, os 60,000 contos que .faltavam. 

O Sn . • ~LPHO BBRGAMINI .....:.... Deixei a Prefeitura atten
"dendo aos compromissos que se venciam durante a minha 
gestão. E mais, é preciso não esquecer que fui interventor 
durante onze meses incompletos. Fui nomeado interventor 
em princípio de Dezembro, e logo, no dia f5 de Janeiro, tinha 
um compromisso sério de 16 mil contos, da divida externa. 
compromisso a que attendi -. Nunca disse que, em . chegando 
á· Prefeitura, a arvore das patacas produzisse abundante
mente. 

O SR. AMARAL PEIXOTO- Seria rr.Uagre que V. Ex. 
não poderia realizar e estou certo de que o a~tual interven
tor t.ambem não conseguirá fazer. 
' 0 SR. AI>OLPHO BERGAMIN! - Mas elle já está ha tres 
annos na Prefeitura e encontrou a situação financeira equi
librada, o que é dif!erente. 

O SR. AMARAL PEIXOTO'- - COmo encontrou situação 
financeira equilibrada, se V. Ex. mesmo, de 80 mil conto~, 
conseguiu pagar apenas 25 mil contos da divida externa? 
Não vejo onde está o equilibrio. · 
. 0 SR. ADoLPHo BERGAMINt - Mostro já a V. Ex. Consta 
de um documento que lhe deve ser absolutamente .fidedigno. 
pois que é a copia photogrnphica do balancete extrahido de-
pois que sahi de lá. -- · 
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O SR. AMARAL PEIXOTO - Desconheço esse balan
cete. 

0 SR. ADOLPHO BERGAMJNI (Mostrando) - Aqui está 
elle. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Mas V. Ex. não póde dei
xar· de reconhecer que, tendo de pagar 80 mil contos da· di· 
vida externa, apenas amortizou 25 mil. 

o s~. ADOLPHO BmtGAMIN[- Faça o favor de examinar: . 
a despesa, no exercício de 31, incluindo-se o addicional de 
Janeiro de 32, se eleva a 237.310:045$845. Confere ? 

O SR. AMARAL PEIXOTO- Confere. 
O Sa. AnoLP:a:o BERO.U.liN! - A receita, pelo balancete 

de 5 de Fevereiro de 32, accusa a cifra de 239. 490 :7756865. 
Confere? Logo está equilibrado. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - V. Ex. me traz os resul
tados do balancete e pergunto se desse balancete consta essa 
differença, que estou citando, de 53.706:000$000, para pa
gamento- da divida externa. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI -E' claro. 
O SR. AMARAL PEIXOTO - Não póde constar - e 

vou dizer porque. 
Não consta por que estava já suspenso, por ordem do 

·Governo Provisorio, o pagamento da divida externa. · 
O Sa. AoOLPHo BERGAMINI - Não havia cambiaes. é 

verdade. 
O SR. AMARAL PEIXOTO- Nessas condições, oão p6de 

estar equUibrado o orçamento. 
O SR. À.DOLPHO BERaAMINJ - Como?! 
O SR. AMARAL PEIXOTO - Equilibrio dessa maneirn 

tambem poderei fazer. 
Basta a possibilidade de não mais realizar o pagamento 

da divida externa. 
Agora, queria ainda demonstrar que, mesmo desses 

25.548 :oooeooo que v. Ex. realizou, 22.960:000$000 não 
.sahjram da receita de 193i. 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI - Encontrei o funeciona.:.. 
lismo e o operariado atrazados de quatro me:zes de venci.; 
mentos, saiba V. Ex. 

O SR. AMARAL PEIXOTO- V. Ex. effectuo'.l esse pa
gamento por meio de apolices. 

O SR. AnoLPHo BERGAMINI - Não, V. Ex. está positi~ 
vamente equivocado. · 

O. SR. AMARAL PEIXOTO - Foi V. Ex. mesmo qUem 
declarou. 

0 SR. A.nOLPHO BERGAUINI - Não declarei tal. 
O SR, AMARAL PEIXOTO - Então, houve equivoco de 

minha parte. · 
O SR. A.nOLPHo BERGAMINI - Com as "bergaminas" at

tendi ao pagamento da divida fluctuante e P!:'Z em. dia. o 
funccionalismo e o operariado com a arrecadacao ordmaru~. 
E sabe V. Ex. a quanto montava a folha de pagamento men
sal? a 9.500 contos. 
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-- O SR. A-"?dARAL PEIXOTO~ V. EX· .':fez, outro dia, a 
apolog-ia da emissão das "bergaminlf.S". 
:- · O Si\. ADOLPHo- BERGAMINI - ·coisa, entre outras. -de 
que me orgulho. . 

O ·sR. AMARAL . PEIXOTO - Não posso, entretanto, 
-estar de aecórdo com V. Ex. 

o SR. .ADOLPHo . BE.RG.A.MINJ - Mas ba um fact~ que de
c~de a controversia; a. situacão em qUe se encontram; estão 
a~íma do par. · 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Nem podiam deixar de 
estar, porque não. ba znelbor.negoeio para o comprador. 

Mas não é optimo para a Prefeitura do Districto Fe
del'al, e vou demonstrai-o . 
. · O SR. ADOLPHo BERGAMINI - Como não é?! Outros Es-

. tados, como o de Minas, estãó imitando . 
. O SR. AMARAL PEIXOTO - V. Ex. numa emissão de 

.100· mil contos, paga juros de 5 %; quer dizer que, estando 
todas as apolices em circulat;ão, pagará annualmente, cinco 
mil contos de juros. · . . 

Ha, porém, mais dois mil contos relativos aos premias 
das _apolices, os quaes, sommados aos cinco mil; perfazem o 
total de sete mil contos, que equivalem ao juro de 7 % .• 

. O Sa. .AI>OLPRO BERG.AMINI - Permitta-me V. Ex. a 
vaidade de dizer que foi muito intelligente o plano. A 5 %, 
as apolices seriam papeis pintados. A 6 o/c iriam influir para 
a baixa das outras jà em circulação e entrariam no mercado, 
desvalorizando-as. Entretanto, a 5 %, réltirado i. %, como 
se os juros fossem de 6 %, para applical-o nos premias que 
institui, pude alcançar o objectivo de emittir apolítes a ju
ros menores mas factores de alta que lhes permit~m estar 
sempre em boa situação, conforme os factos vieram demons
tJ.:ar. Não prejudiquei as anteriores. e valorizei as que emitti. 

O SR.. AMARAL PEIXOTO- Neste ponto concordo com 
V. Ex. Permittirá V. Ex. que eu continue a fazer Ugeiras 
consideracões em torno dess~ emissão. 

O SR. AnoLPRo BERGAMINI - Pois não. 
O SR. A.M.A.IlAL PEIXOTO- - Veriíieãnros, por eonse

_guinte, que no caso de se acharem todas as apolices em 
pircula~ão, a Prefeitura estará pagando juros equivale~tes a 
7%. . . 

0 Sa. AnOLPHO BERGAM.INI - ll{ão chegam a 7 %. Seis 
e pouco por cento. 

O SR • .AMARAL PEIXOTO- Devem andar nas proxi-
·midades de 7 %. · . 

O sorteio, porém, Sr. Presidente, · é feito, penso eu. 
·apenas sobre as apoltees em oircula~ão . 

O SR. ÃDOLPHo BEHGAMJNI- E' claro. Como medida de 
elementar ~oralidade. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - V. Ex. emitt.iu num total 
de 40 mil contos de apolíoes. ' · 

0 SR. ÁDOLP!{o BBRGAMJNl - Digamos 50 mil~ 
O SR. AMARAL PEIXOTO- Tomemos por base 40 mil 

eontos. 
0 SR. ADOLPHO BERGAMINl- Paguei dividas no valor de 

60 mil contos com essas apoliees. ·· 
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. O SR . . AMARAL. PEIXOTO ...;... Quanto, Sr. Presidente, a 
· . ,Prefeitura. estará pagando por esses 4.0 mil contos de réis? 

Aos juros de 5 % seriam dois mil contos. Com os dois mil 
contos dos premi os, o total se elevará a quatro mil contõ!!. 

O SR. ADoLPHO BERGAMINI- Foram 6.0 mil contos, con
.forme está no balanço. 

O SR. AMARAL PEIXOTO -Foram 60 mil contos, in
torma V. Ex . O calculo de serem 40 mil contos, no qual, 

·segundo mostrei, o montante dos ·juros, será identico ao da 
hypothese que fiz, mais a importancía destinada aos premiQS, · 
dariam um total de quatro mil contos. Isso corresponde a 
juros de 10 %. · 

0 SR. ADOLPHO BERGAMIN[- Não se pagam juros das 
que estão em carteira. Foram emittidos 60 mil contos, mas 

-ficaram 40 mil .em carteú;a. 
O SR. AMARAL PEIXOTO - .V. Ex. tem razão, mas 

não estou fazendo calculo de juros com as que estão em car
teira . 

O SR. PRESIDE.'IIITE - Lembro ao nobre orador que está 
finda a hora do expediente • 

. O SR. AMARAL PEIXOTO - Permitta V. Ex. que eu 
·-conclua as minhas considerações . 
. •. · O Sa. PRESIDENTE . ..:..._ ·v. Ex. · poderá falar na ordem do . 
dia, em explicação pessoal. . · 

· O SR. Al'.lARAL PEIXOTO- Pouco me !alta para con
cluir. de ~:orte que me serão necessarios apenas poucos mi-
nutos. · 

Na bypothese, Sr. Presidente, de ter a Prefeitura emit
tido dez mil contos dessas apolíces, mantendo em carteira 
90 mil,_ ella pagar~ a pelos 1 ~ mil em circulação, aos juros de 
5 %, quinhentos contos. Sommando-se a essa quantia os dois 
mil contos dos premias. seriam dois· mil e quinhentos contos. 
Logo. para dez mil contos. a Prefeitura estaria pagando juros 
de 25 %! 

O SR. AooLPRo BERGAJ!Illlii - Não apoiado. 
O SR. AMARAL PEIXOTO - E' calculo maLhematir.o. 

que Y. Ex. não póde contestar. Se, amanhã, a Prefeitura 
recolher tudo o que tem em circulação, ·deixando apenas dez 
mil contos, pot' estes est.ará pagàndo juros de 25 . % •. 

0 Sa. ADOLPHO BERGAMINI - Attenda V. Ex. : as apo
lices foram emittidas para pagamento da divida fluctuante 
e entraram logo em circulação 30 mil contos, que ascende
ram a 60 mil redondos, quando saM. As outras, que ficar!\m 
em carteira, tinham destinação marcada em decreto. 

O SR. AMARAL PEL~OTO - Veja V. El:. que assa 
emissão, na bypothese de estar toda em circulação, custa 
á Municipalidade juros de 10 % approximadamentf:. E essP.s 
juros tanto mais augmentarão quanto maior fõr o mon
tante das apolices que a Prefeitura acolher. 

0 SR. ADOLPHO BBMAMINI - Esses juros não chegam 
a 7 %, incluindo os premias. . 

O. SR. AMARAL PEIXOTO - Não chegam a 7 %, na. 
hypothese de estar em circulação toda a emissão. mas. ores
cem os juros á proporção ·que as apolites forem sendo re-
eebidas. · 

O SR. PMSIDE:r~TE - Está esgotada a hora do Expe
diente. 
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. o · SR: AMARAL PEIXOTO · ·,.;.....; Sr. Presidente, peço a 
V. Ex . considerar-me inscripto ·para proseguir em expli-
cação pessoal. · 

O Sa. PilBBIDENTE - b nobre Deputado será attendido. 
O SR .. AMA.R.Al. PEIXOTO - Agradecido a V. Ex. 

(Muito bem; mu:ito bem.) 

O Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa ·e vou submetter 
a votos os seguintes 

9 

REQUERIMENTOS 

Requeiro seja inserido na acta de nossos trabalhos de hoje, 
um voto de profundo pesar pelo fallecimento; .nesta. Capital, 
do industrial Sr. Francisco Giffoni. 
· ·Natural da Ita.lia, veiu para o Brasil na mais tenra idade, 
e aqui cresceu e progrediu, assimilando-se de tal modo â na
cionalidáde, que todos o suppunham brasileiro de origem. 

A casa que fundou e que ·é das mais importantes da industria 
do Paiz, foi uma verdadeira· colmeia em que seus filhos, todos 
brasileiros, á sua imagem e ao seu exemplo, tornaram-se ci• 
dadãos prestantes da Patria e apostolos da sciencia pharma,... 
ceutica. Francisco Giífoni será ·um documento vivo da bene
merencia com que .. se ha de sagrar a polÍtica immigratoria do 
Imperio e da primeira Republica, em nossa terra, quando o 
desastré inevitavel da mudança de nossa orientação naquella 
política, consignada na Carta Magna de i934, dentro de algum 
annos se evidenciar. 

Sala das Sessões, 7 d eAgosto de f934 . ·- Mozart Lago. 
A.pprovado. 

iO 

Requeiro a traD.$cripção nos Annaes do importante Ma
nifesto que o illustre Ministro da Guerra, general Goes Mon-
teiro acaba de dirigir ao Exercito. · 

. Sala das Sessões, 7 de Agosto de 193q. - Luiz Su
cupira. 

Approvado . 

O Sr. Presidente - Veiu á. Mesa o seguinte 

u 
N. 9- i934 

' 
Exmo. Sr. Presidente da Camara dos Deputados : 

Requeiro que, por intermedio da llesa, sejam solicitadas 
ao Governo, por seus Ministros respectivos, as seguintes in
formacões: 

f 0 , que os Srs. Ministros da Justiça e do Trabalho~scla
recam os moti:vos que determinaram a .Prisão dos operarias 
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presidentes dos Syndicatos dos Metallurgicos e dos Calderei
l"OS de Ferro, ambos envolvidos no movimento grevista dos 
empregados da firma Pérerra Carneiro & Cornp., ·em Nictheroy; 

2°, que o Ministerio da Viação, ou outro a quein estiver 
affecto o assu,mpto, informe se a referida firma Pereira Car
neiro & Comp. goza ou não de favores decorrentes de con
trato com o Governo ou de subvenção especiaes. 

Sala das Sessões, 7 de Agosto de i934.-Joã? Vitaca.-
v. de Toledo. - Antonio Bod'l'igues. - W aldemar Reikdal. 

O Sr. Presidente - Fica adiada a discussão, por ter sido 
justificado da tribuna. 

O Sr. Presidente - Está finda â hora destinada ao Ex-
pediente. 

Vai-se passar á ordem do dia. (Pausa.) 

Compal'ecem mais os Srs.: 

Thomaz Lobo, Clementino LisbOa, Cunha M~llo, Mario 
Chermont , Leandro Pinheiro, Agenor Monte, Hugo Na"-

·. poleão, Pires Gayoso, Leão Sampaio, Figueiredo Rodrigues, 
Jeovah Motta, Silva Leal, Ferreira de Souza, Irenêo J'offily, 
Barreto Campello, Solano da Cunha, Guedes Nogueira, Paulo 
Filho, Jones Rocha, Ruy Santiago, M:ozart Lago, Nilo de Al
varenga, José Eduardo, Fabio Sodré, Lemgruber Filho, Ma
noel Reis, Ribeiro Junqueira, José Braz, Negrão de Lima, 
Raul Sá, Daniel de Carvalho, Waldomiro Magalhães, Anthero 
Botelho, Moraes .Andrade, Nero de Macedo, Franci~co Villa- · 
nova, Plinio Tourinho, .Antonio Jorge, Idalio Sardemberg, 
Adolpbo Konder, João Simplicio, Ascanio Tubino, Pedro Ver
gara, Ferreira Netto, Antonio Rodrigues, Edwald Possolo, 
Eugenio Monteiro de Barros, Edmar Carvalho, João Pinhei..:. 
ro, Pedro Raohe, Roberto Simonsen, David Meinicke, Moraes 
Paiva (53). · 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa-:-
recimento de 125 ,Srs. Deputados. · 

Não ba numero para a votação da materia constante 
da ordem.do dia. 

Dou a palavra, para explicação pessoal, ao Sr. Vasco de 
Toledo. 

O Sr. Vasco de Toledo (Para expUcação pessoal) 
Sr. Presidente, antes de entrar no assumpto que me traz 
á tribuna, cabe-me dar conhecimento aos Srs. Deputados de 
um facto de reconhecida gravidade, pois importa num des
respeito flagrante a dispositivos da Constituição Brasileira. 

Repol'to-me ás prisões, injustificadas e arbitrarias, de 
humildes operarios que, no Districto Federal, sómente por 
haverem, de publico, manifestado suas idéas políticas, com~ 
munistas, dias depois de promulgada a nossa Carta Magna, 
foraDl, segundo informações segura.s, deportados para a ce
leberrima Clevelandia, quando melhor seria que esses ci~ 
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àadãos, em pleno gcso de· seus direHos, · fossem fuzilados em 
praça publica da Capital do paiz. 
. Isso é· tanto mais verdade, Sr·. Presidente, que esses 
operarias, criminosamente inhibidos de um direito garantido 
.pela Constituiç-ão, ao passarem pela. capital do Estado do 
.Pará~ tiveram o conforto de ver lançado, pelos seus cama
radas da cidade de Belém, operarias conscientes, um pro
testo energieo, em nome das classes trabalhistas. 
· E nós, da minoria proletaria. desta. Casa, conscios da 
responsabilidade qué nos oabe como mandatarios desses hu
mildes operario5, deixamos tambem aqui o nosso mais ve
hemente protesto, esperando que o Exmo. Sr. Ministro da 
Justiça. saiba em boa hora fazer cumprir os preceitos cons
titucionaes que garant~m ao cidadão brasileiro o direito 
de manifestar livremente seu pensamento. 

Para comprovar o que affirmo, Sr. Presidente, posso 
·citar, enter outros operarias, os nomes dos camaradas. Saul 
Brique, Manoel de Almeida, Lu:iz Mendes, que, a. esta hora 
se encontram nas terras infe:c.tas,. nas terras ·assassinas da 
Clevelandia, de tão "saudosa memoria". 
· ·Este é o protesto, Sr •. Presidente, que aqui deixamos, 

na. esperança de que o Brasil, ingresse no regime constitu
cional, possa dar aos seus cidadãos a e~rteza de que ellesf 
de facto, estão no. goso desses direitos. 

Houveram por bem varios leadeTs proletarios do Brasil. 
reconhecendo a necessidade de se traçar para o proletariado 
brasileiro uma línha. de. acção, dentro desses principios e 
postulados, que outros não poderão ser senão aquelles que 
o grande socialista allemão Carl Marx pregou ha tres quar
tos de seculos, - congregar-se e numa acção conjuncta. de
cidiria, traçar a& normas de accão que deverão, de ~oje em 
deante, seguir, com a proleta.ria.do de todo o Brasil; houve
ram por bem. ha poueo? dias fundar um partido politico1 
que terá accão em todo ,o territorio do Brasil. E, IJara 
que fique constando dos Annaes .desta Casa, passo a lêr o 
programma-manifesto desta nova organização politica. 

Eil-o: (Lê) • 

· MANIFESTO-PROG!Ul\U\.JA DO PARTIDO SOCl.U.ISTA PROLETARIO 
DO BllASIL 

Â todos os mUitantes proleta.rios e ao povo tro.balh.ador 
ào Pau · · 

Companheiros! 
A situaoão de miseria em que se encontram as massas 

trabalhadoras do Brasil, victimas, de um lado, da oppressão 
imperialista que pesa sobre o Paiz, e, do outro lado, da ex
ploração a que as submette a burg11ezia nacional, - está a 
exigir de seus militantes de vanguarda um .esforco decisivo 
no sentido de organizar um partido capaz de se collocar á 
sua frente, orientando-as na luta em defeza de suas reivin
dicações de cada dia para· a sua ·emancipação final. Essa 
exigencia se. faz ta,nto mais premente· qua,nto é sabido que a. 
crise que avassala hoje, . não. só ó Brasil, mas todo o mundcr, 
~o~e de se apresentar com o Ca.raoter co.njunctural de uma 
simpl~s crise eeonomica passageira, assume as proporções 
çatastrophicas de uma. verdadeira crise de regímen, abalan
~o Profundamente toda a estructura do systema capitalista 
e· de ·ordem social vfgente. · · · · · · · 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 07/10/2015 15:36+ Pág ina 19 de 37 

....._ :S23 '--

' · Este documento não comporta uma analyse detida de tal 
·situação. Mas o que desde já se pode concluir, em face dos 
.faetos que se desenrolam á nossa vista, tanto no plano na
cional como internacionalmente, é que as causas dessa crise 
são devidas ás .contradições inherentes ao proprio reg-imen ca-, 
pitalista, que se vê na impossibilidade de conciliar o desen-· ·· 
"olvimento sempre crescente das forcas productoras com a 
.restricção cada vez maior dos mercados consumidores. Em 
consequencia dessa contradiccão fundamental do systema, 
innumeras empresas são obrigadas a paralizar sua produccão, 
jogando na rua milhares e milhões de operarias. Essa mul
tidão de desempregados, ao mesmo tempo qeu augmenta a 
concurrencia da chamada mão de obra no seio das massas 
trabalhadoras, reduz o seu nivel de vida, aggravando assim os 
antagonismos característicos das relacões sociaes sob o capi
talismo. Isso, de um lado; por outro lado, a crise agraria, 
determinada pela super-producção e elevacão artificial dos 
preços dos generos de primeira necessidade, cria essa situa
cão paradoxal do anniquilamento de grande quantidade desses 
productos, para satisfazer apenas a meia duzia de interessa
.dos, quando uma multidão morre de fome em todos os re
cantos do mundo. 

Tal situação, oreada pelo actual regime de propriedade, 
intensifica a luta de classes, afastando as possibilidades de 
solução pacifica para oa conflictos que augmentam de dia 
para dia nos domínios da producção. Dahi a ruptura do sys
tema e- a inevitabilidade de novas guerras e revoluções. 
· No Brasil, onde a penetração imperialista aggrava todas 

. essas relações sociaes, a situação se complica pelos remanes
centes do feudalismo e escravatura que car.acterizam a ex
ploracão do trabalho em differéntes regiões agrarias do Paiz, 
e pelo desenvolvimento desigual do capitalismo de uma re
Sião para outra, intensificando a luta entre os grandes Es
tados pela hegemonia na política federal. 

A solução definitiva para o problema não poderá ser en
contrada nos quadros do actual regime. Tudo o que se tente 
neste sentido não passará de simples palliativo, que, longe de 
atenuar as contradicções que o solapam, aggravará mais ainda 
os .antagonismos de classe que nelle ;;e manifestam. O qua 
.se impõe, por conseguinte, é a transformação dos proprios 
fundamentos do actual systema economico, so~ializando os 
meios de ·produccão e circulação e estabelecendo uma nova 
divisão internacional do trabalho . 

E' evidente que só o proletariado, conquistando o poder, 
poderá pôr em execução ess:ts medidas. Mas, pelo proprio 
caracter internacional do capitalismo, tal transformação só 
poderá ser victoriosa internacionalmente, o que ~ntretanto, 
não quer dizer que os seus fundamentos não possam ser lan
çados nos limites actuaes deste ou daquelle paiz. Embora os 
<>bjectivos do sociaHsmo sejam internacionaes e internacio
nalista deva ser a politica do proletariado, este, na luta pelo 
poder, tem de restringir a sua accão ao quadro das fronteiras 
nacionaes. O c:apitalismo não se desenvolve igualmente em. 
todos os paizes nem nos limites de um determinado paiz., 
'como podemos observar aqui mesmo no Brasil. A politica 

. do proletariado, entretanto, tem de se adaptar á situação 
·é·oncreta de cada paiz, de , accordo com as relacões de forca 
que nelle se manifestam. De modo que, embora o mundo 
~travesse uma phase histor1ca mais do ·que madura para o 
sOcialismo, pois que o capitalismo já apodrece nos seus pro
prjos alicerces, não podemos dizer que a tarefa immediata 
que temos tl. realizar em nosso paiz, seja a conquista do po-. 
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der pelo proletariado. Precisamos preparar-nos para isso, 
sem o que será·infructifera qualquer tentativa nesse s_entido. 

· O qtie · se faz pl"eciso, por conseguinte; no momento, é a 
organização syodical e politica do ·proletariado, a conquista 
e a defesa das liberdades democrat.ica!' negadas ou ameaça
das pela reacção burgileza e a luta pelas reivindicações mi
nimas e vitaes das massas trabalhadoras de todo paiz. Sem 
essa organização de nada valerão as ~hamadas leis soeiaes, 
nem os tl·abalh-adores poderão ver asseguradas as melhori~ 
que e lias possam e devam lhe$ trazer. 

A desorganização política P.m Qtle se encontra o prole
tariado brasileiro impõe, por conseguinte, a tarefa urgente 
de ser creado um partido .verdadeiramente proletario em 
nosso paiz. Dividido em grupos personalistas ou sectarios, 
sem progTamma claro nem perspectivas seguras, é evidente 
que o .proletariado não poderá defender-se de seus inimigos 
de classe e muito menos prepnr&r-se . para cumprir a sua 
missão bistorica de libertador 1as massas populares opri
midas pelo eapita.lismo. Unir os militantes conscientes e 
dedicados do nosso movimento nas fileiras de um unicó par
tido proletario, mas partido proletario que o seja não apenas 
no nome, e sim, pelo seu programma de acção, pelo seu re.: 
gime interno, pela sua ligação com as massas, pela dedicação 
dos seus membros, e sobretudo, pela sua politica genuina
mente classista e independente, - tal a tareb que· se impõe 
neste momento a todos quantos têm uma ·parcella de respon
sabilidade, insignificante que seja, no movimento operaria 
do Brasil. . . 

Foi comprehendendo essa necessidade e animados pelo 
proposito de hem servir os interesses e aspirações não só da 
classe operaria, mas de todo o povo traballfador, que toma
mos a iniciativa de fundar o Partido Socialista Proletario 

· do 'Brasil. 

' · Companheiros: 

No combate incessante á oppressão. capitalista, em 
todas as suas formas e aspectos, promovendo a mais ra
pida e efficiente arregimentação das massas trabalhadoras 
das cidades . e dos campos, para tornar possível a emenci
pação do proletariado e a suppressão das classes. 

O P. S. P. se propõe defender o -seguinte programma 
mínimo: · 

1 - Garantia e ampliação das liberdades democraticas 
· elementares, taes ~omo direito de reunião de associação, de 
livre manifestação do -çensamento, de greve, etc. 

2 - Revisão de toda legislação soci:il em vigor (leis de 
~dicalizacão, de 8 horas,· de férias, etc.), de modo a ser 
assegurada a sua efficacia e fiel .execução, tornando-a ex
tensiva aos assalariados agricolas. 

3 - Promulgaçã_o de novas leis que venham beneficiar 
as massas tràbalhadoras . em· geral, tanto das cidades como 
dos campos (leis de salario minimo; de seguro social contra 
o desemprego, a invalidez, a 'doença e a velhice; de regula..;.· 
mentacão do trabalho, etc.). ' · 

4 :- Defesa do principio da autonomia organiea e admi~ 
nistrativa dos syndicatos relativamente a partidos e gover
nos, _assegurada. a ·democracia associativa, é campanha sys-
temtlca pela urudade do movimento syndical. . .- . 
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5 - Revisão immediata da Constituição federal, de modo 
a escoimal-a de tudo quanto nella exista de attentatorio ás 
liberdades demoeraticas, á laícidade do Estado e ás necessi
dades econoliiicas e socíaes do povo brasileiro . 

6 - Ampliac;ão do sistema representativo democratf.co, 
de modo a garantir a representação directa do proletariado 
em todas as eamaras legislativas do pa.iz, atravez de dele
gados eleitos pelos seus proprios syndica.tos de classe. 
' 7 - Suffragio universal, dírecto e secreto, aos maiores 
de 18 annos, sem distinccão de se:x:o e nacionalidad~. e ex
tensivo aos analpnabetos e a todas as praças de pret. 
' 8 - 3.evogabílidad~ ~m qualquer tempo dos mandato;: 
políticos e ·nomeações de caracter administrativo, de modo a 
que os mandatarios e funccionarios saibam respeitar o exer
cício do direito quE> lhes foi ronferido, não sendo admissivel 
a accumulacão de funcções publica. · 

· 9 - Direito ao povo de iniciativa propria na apresen
tação de leis· e o do referendum na approvacão daquellas que 
emanem do poder competente. 

iO - Adopção do regime plebiscitario na solução de 
todas as questões · e ('Onfli.:tc!: qu;: interessem .:iirectament~ 
ao povo, inclusive na cassação dos mandatos politícos. 

, H - Seperação absoluta entro;; a Igreja e o Estado, sen
do vedadas as allianr:as, assim como qualquer fórma de sub
venção ou auxilio ·por- parte da administração publica a 
toda e qualquer igreja ou ordem toligiosil. 
; f2 - Em màte1·ia de ensino: a) gratuidade e obrigatu
riedade do ensino primario - unico - em todo o paiz, ex
tensivo ás praças de pret, nãt> sendo admissivel, nem a titulo 
facultativo, o ensino religioso na:: escolas pnblicas; b) gra
tuidade e laicidade absoluta do ensino - em todos os seus 
graus - para os estudantes da cJ:1sse proletaria, assegurada 
aos mesmos a inteira possibilida.ie de cursarem institutos 
technicos...-profissionaes convenient~mente apparelhados. 

i-3 - Unificação. d~mocratizaçüo . e absoluta gratuidade 
da justiça (os juizes devem ser eleitos pelo povo e a justiça 
não deve ser mercadoria sujeita a traficancias de qualquer 
natureza). 

14 - Absoluta . gratuidade dos registros de casamento, 
assegurado o principio do divorcio mediante simples reque
rimento de qualquer dos conjuges, fic:mdc os filhos sob a 
immediata proteccão do Estado. -

i5 - Systema tributaria baseado no principio de que só 
os ric·os· devem pagar .impostos (abolição das tributações in
directas e instituição do imposto unico e progressivo sobre 
·a renda, as terras e a propriedade em geral). 
. iS - Nacionalização das minas, quedas dagua e todas 
as riquezas do sub-solo, assim como de todas as empresa!~ 
de serviços publicas· inclusive de transportes terrestres, ma
rítimos e aereos. 

:i7 - Nacionalização e cent.:alização dos bancos existen
tes no paiz,. de modo a evitar a especulação cambial e asse
gurar pleno desenvolvimento do credito ás · cooperativas de 
produ~ão e consumo. · 

. iS . .,....- Nacionalização das terras que deverão sér explo
radas por meio de cooperativas agrícolas e faze:1das-m0delo, 
;llSSegurada, . porém, plena liberdade ás .pequenas proprie

. ·dades de exploracão agro-pecuaria. 
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i 9 __: Confraternização dos soldados com <j proletariado 
para· a organização de um gcverno revolucionario, capaz de 
assegurar a execuçlo das medidas democraticas · anterior
mente especificadas e abrir o caminho do socialismo. 

20 - Monopolio do commercio externo pelo Estado e 
·estabelecimento de relao~es de paz e amizáàe com todos os 
povos do mundo e particularmente da Ainerica Latina. 

Esse, o progra.mma mínimo com que o Partido Socia-: 
Hstá proletario se apresenta aos trabalhadores e ao p_ovo do 
Brasil. Elle se cinge, oomo se vê, as reivindicações dé ca
racter .democrat.ico, defensaveis, por conseguinte, . nos qua. 
dros legaes do aetual regime. Não se pense entretanto coai 
ist.o, que alimentamos quaesquer illusões sobre a democracia 
burgueza e as liberdades que ella l)romette ao proletariado. 
Sabemos perfeitamente que a verdadeira liberdade só poderá 
existir em pleno regime socialista, onde o homem tenha de 
contribuir para a sociedade com o que seja capaz de produ
zl:- e de1la tudo pos11a receber de aecordo com !as. suas ne
cessidades. Em um 1•egime onde ó homem·. é explorado pelo 
proprio homem, !aliar em "liberdace para <. operario" e em 
"justiça social" só poderão faze):...o os. misti!icadores. do pro
letariado e os agentes do capitalismo. Toda liberdade, . toda 
justiça, as conquistas em!im da democracia, sob. o actual re
gime, sào relativas. Dependem uniça e exclusivamente da 
maior ou ::nenor r orça de que disponha o proletariado. 

Convencidos, assim, de que sé pelo apoio· das massas 
trabalhadoras, lutando á luz plena do dia. poderemos ver sa
tisfeito o programrna que desfraldamos, - afiirmamos que 
a velha divisa de nossa classe será a nossa bandeira de luta : 
A. emancipaçiJo doa trabalhado1'es só pOderá se'/' obra dM 
proprios traball!.adorea . · · · 

Rio de Janeiro, Agosto de 1934 • . 

Directorio Central · Provisorio: 
V. de Toledo. 
Waldemar Reikdal. 
/orlo Vitaca. · 
Carlos N. Branco. 
Plínio Netto . 
Sabbatino José Casrini. 
Orlando Ramos. . 
Euclvcles Vieira Sampaio . 
Almerindo Faria Gama . 

Era o que tinha a dizer. (Muíto bem; mt.tito bem.) 

Durante o discurso do. Sr. 'v asco de Toledo 
o Sr. Antonio Carlos, Presidente, deixa a cadeira 
Presidenoia, que é occupada peló Sr'.· Cbristovão 
Barcellos, 20 Vice-Pres1dente. 

i8 
' O S~. Presidente - Tem a .l)alavra, p ar a explicação lles-

soal, o Sr ~ Amaral Peixoto • . · · 

O Sr. Amaral Peimto ~Parti e~plicação pessoal) -
E_sclarecida, Sr. Presidente, a questão da folga orçamenta.;. 
rx~, .e demonstrado at~vés ·de dados numerieos, que não 
extstJa tal iolga, devo 1unõ.a. acerescentar que .·as 'Intigas ad .. 
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ministracões da Prefeitura do Districto Federal solviam os 
compromissos de sua divida exl.erna, assumindo novas obri:.. 
gações cada vez mais onerosas, de fórma que, a continuar 
~~sa orxentacão. ~m breve .~staria a Municipalidade numa 
ínevitavel bancarrota . . 
. VÓu trazer, a seguir, Sr. Presidente, ao -conhecimento 
da Ca.mara o balanço do exercício de 1933, balanco. real, 
por ónde se verificará, comparando-se a arrecadação effe
Ctiva com a despesa realizada, um saldo devedor que o 
Interventor Pedro Ernesto não quiz occultar. 

O SR. AnoLPHO BERGA.'\IINI - Saldo devedor é deficit. 
. Ó SR. AMÂRAL PEIXOTO - E por isso digo que o 
Interventor não procurou occultal-o. 

O SR. .ADOLPHO BERGAMINl - Embora não pareça que 
V . Ex . esteja fazendo uma allusão ao interventor antr;rior, 
direi que ta~bem não occultei o deficit. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Não estou dizE'ndo ·que 
V • . Ex • tivesse o~ul tado. 

O Ela . AooLPHo BtmGAMINt - Alguem, entretanto, pode
ria entender assim. E' preferível, pois, esclarecer o penSa
mento de v_. Ex. 

· .. O SR. AMARAL PEIXOTO - Pelo decreto n. 4 .120. de 
31 de Dezembro de 1932, foi a Receita, para esse e:xerpicio, 
orçada em 285.362:332$559, distribuída por 79 rubricas. 

O SR. AooLP:a:o. :EIERGA?•ÜNI - Não era nessP. exerci~io 
que havia . como Receita e:xtraordinaria operações de cre
ditas a realizar? 

_ - O SR. AMARAL PEIXOTO - Chegarei a '?!;t-e ponto. 
A Mlbrica n. 79, na importaneia de 95.227 :8328559~ 

tinha -por fim cobrir o de(icit orcamentario. PO't' rnE>io de 
operações de credito; deficit originado mais das v~rbas vul
tosas destinadas ao serviço -das dividas consolidadas e flu
ctuantes ~ relativas, muitas, aos exercícios anter1ores. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Ao meu exercicio tam
bem ? Não deixei ·qual(JUer divida huctuante a pagar. Li
quidei todas cujas contas estavam -processadas. 

O SR. AMARAL PEIX-OTO - Mas V. Ex. fiP.ixou, como 
acabei -de explicar. na primeira parte do meu discurso; uma 
differenea de 53. 000 contos entre o que consignava a verba. 
do exercício de 3i e a importancia realmente paga aoa ban
queiros estrangeiros, por conta dessa verba. 

O SR. ADoLPHO BERGANINI- E não foi pago pelo meu 
substituto. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Por isso, ern nrces~ario 
qne tal importancia figurassP. no Orçamento da De!'pesa 
para 33, como consta. 

Descontada, pois, essa quantia de 95.000 e tantos con
tos. temos que a previsão orçamentaria real foi de réis 
i 90 . 134 :500$000. 

Passemos, agora, á despesa. Está orçada, ·pelo mesmo 
decreto~ em 285. 36'2 :332$559, distribú1dos ·por 32 verbas. _ 

. O 'SR. ADoLPHO BERGAMINI - E ficou limitada a des• 
pesa, a essa cifra? Depois do prompto o orçamento, não f o~ 
ra:m ampliados os quadros, creadas, emfim, novas obriga .. 
ções para a Prefeitura ? · 
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0 SR. AMARAL PEIXOTO- Trata-se do balanço ·real 
de 1.933. Os creditos supplementares abertos constam do 
balantz.o. 

· O SR. ADoLPa:o BERGAMINl - Então · não constam do 
orcamento. 

O SR. AMAIIAL PEIXOTO - Mas não estão no ba-
lanço. · 

' O Sa. ADoLPRO BERGAMINt....:. E quanto ás novas repar
tiQões areadas ? 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Não pódem ser creadas, 
se não constam de um credito supplementar. 

São as segtiintes as parcellas parà pagamentos de exer
cícios anteriores; verba n . soa sub-consignação ta, em um 
tútal de 46 _ 165 :646$400; sub-consignação 28 em· um total de 
2.821.:753~500. . 

O SR . ÂDOLPHO BERGAMINI - Poderia V. Ex. especi
ficar os exercícios dessas obrigações ? 

O SR. AMARAL PEIXOTO .......;. A de n. 30, sub-consigna
ção 1.8 , diz respeito á divida externa do exercício de 31 e 
32; a . da sub-consignação . 2a, ao emprestimo de 4.. 000. 000 
de libras no exercicio de 32 . . A verba 31, em um total de 
20.886:326$399, destina-:se ao pagamento da: divida fiu-
ctp.ante. · · . 

. Somma total dos exercícios anteriores: 5g', 873 :726$309. 
. O Sa. ADoLPHO BERGAMlNI - Poderia V. Ex. infor.:. 

mar se o meu substituto na interventoria do Districto Fe
deral encontrou compromissos a pagar, assumidos na minha 
gestão, e quaes for.am ? 

O SR. AMARAL . PEIXOTO - Não podià.' deixar de en
contrar. Não me será, porém, possível, neste momento, fa- . 
zer a discriminação delles. · · · 
. o SR. AooLPHO BERGAMINI ·- R:eíiro-nie aos · compromis-
sos assumidos na minhà àdministração, e não áquelles vin-
dos de gestões anteriores que pesaram· sobre · mim. · 

O SR. AMARAL ·PEIXOTO - ~ão poderia encontrar •. 
Aliás, V. Ex., com a ~;!missão de 1QO. 000 contos, . não _podia 
mais assumir compromisso algum. 

O ·SR. ADoLP:ao BEMAMINI - Esses 100:000 contos 
destinavam-se ao pagamenro da ·divida fluctuante, da qual 
paguei 60 .ooo· contos· •.. 

O SR. AMAIUL PEIX.OTO- Ahifo(que· v.· Ex. teve, 
realmente, uma· folga ·orcamentaris .- · 

-O Sa. ADoÜ>HO B!tRGAMINI - Como; se· , !ui premido a 
fazer tal operação, para pagar compromissos de admiiiistra
ções passadas ? I. · 

O SR. AMARAL PEIXOTO .- V. Ex. fez umá emissão 
de i 00. 000 contos, para pagar a divida fiuctuante de admi_. 
nistracões anteriores, e se· ·tinha consignada,· para o exer- · 
cicio de· 1932, uma verba de 79 . 000 contos, e pagou apenas 
25. 000 contos, ainda lhe restaram 53 .000 e tantos-·contos. 
Nii.o podia, por. conseguinte. ·.assumir . novos compromissos. 

· O St\. AnoLPHO BERGAMINI - Perdão . Saldei compro• 
missos de admfnistrações an~riores, entre_ outros o de qua
tro . mezes de atrázo de vencimentos dos funccionarios e . ope
rados niunicipaes, ·na importancia de cerca de· 40 .00() 
contOs. · · · · · · 
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-0 SR. AMARAL PEIXOTO - Esto.u argumentando da 
·mesma· maneira por que v: Ex. o fez. Demonstrei; na ' hOra 
.do expediente, _que .v. ~x_. teve essa folga or.çamentaria de; , 
53.000 contos ••• · · · · · 

o SR. ÂDOLPRO aERGAMiNI - E não augmentei a des.:... 
pesa : · ao contrario,'. reduzi~a, visando o equilihrill orca-
mentario. ·· . · · ' · · · . · · 

· O SR. · AMA.RÁL PEIXOTO - . • • accrescida ainda . ela 
emissão de 100: 00.0 contos, da qual V. Ex. pagou 60.000 
contos para . ·a Divida Fluctuante. . . . 
· ·Poderia ·ajuntar, Sr. Presidente, algumas operações fei-
_tas que _importa~alll num total de 22.960 contos. · · . 

O Sa. AooLPHo BERGAMINI - Quaes as operações? 
O SR. AMARAL PEIXOTO- São as seguintes: no Mon

·tepio dos Empregados Municipaes, 3. 000 contos. 
· b SH.. ÂDOLPHO BERGAJ.t:JNI- Fiz () que todas as outras 
administracões faziam, com a differenca de que deixei um 
documento garantidor ·da "Operação, que deu juros · ao Mon
tepio : E ·sabe V. Ex. para que foi esse emprestimo? Para 
·attender á Dívida Externa, poi5 eu estava com um "eoupcin" 
·a ' v~ncer-se immediatamente. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Não estou fazendo a cri
tica dessa operação. v. ·Ex. está concordando commigo em 
que a Prefeitura não podia, . com os seus meios Iegaes, seus 
recursos normaes; atterider ao serviço da Divida Externa. 
. 0 SR. ÁDOLPHO BlmGAMlNl - V. Ex., geitosamente, está 
tirando essa consequeneia., mas não é assim. Continuando á 
eeonomisar, a collocar a despesa dentro da receita, a. breve 
trecho os compromissos pqderiam e deveriam ser satisfei
tos,· sem a necessidade de se lançar mão do recurso do cre
dito. Agora, peU!, a!firmativa que V. Ex. está fazendo, che
ga-se a outra conclusão, qual a de que o Di-stricto Federal 
não tem condições de autonomia economica e· financeira, o 
que abala profundamente o desejo de todos nós d~ dar áo 
Districto a sua. autonomia politica. 

O SR. AMARAL PEIXOTO -:- Absolutamente. Se o Dis-· 
tr icto não ~em essas condições de auwnomia, como V. Ex • 
. julga ser meu pensamento ••• 

O SR • .ADoLPJio BERGAMINI - Eu é que dis-o que não 
concordo com esse raciocínio de V. Ex. 

O SR. AMARAL PEIXOTO -V. Ex. deve reportar:-~ 
ao 'discurso que proferi ha cliás e através do qual analysei 
a situação, não dos Estados, mas da propria União. ante a 
.intransigencia do primeiro ministro da. Fazenda do Governo 
Provisorio, que queria, rigorosamente. solver todos os com
.promissos· da. Divida ·Externa. Se o Distrieto Federal não 
·podia ter essa autonomia,. tambem não poderiam os outroo 
Estados, porque· nenhum deites, sem excepção, pOdia fazer 
face á taes compromis~os; nem mesmo a União. · .. 

·O SR.. ADOLPHO âEE~GAMtNI - Cuidemos do nosso Dig.;. 
·m eto· ·· · · ' 

. . . O. _SJ:t •. -~·.PEIXOTO ~ Posso •• por ~onsegu~. 
·sr: · · Pre&ldenle, continuar· em·. minhas constderaçoes em -re.s-'7-
'posta; . como vinha fazendo, . a. rim aparte do nobre collega·, 
Sr. .ls.dolpho Bergamini. · ' 
. ,Ba ainda ·.entre: .esses 22.960 eontQs, nma ·operação · feita 
·por S. ~-- cQm um saldo e:Dstent.e ~ · Nova Yorlt .. ~ 
.banqueir06 Diloa 'Q..&ad, ~- -~- • • . . .. 

-~1).. . ..- -. 
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~ _ . o SA. AD~ti>:s:rr~EBÕÃMtto!l·:.;;:,; ~Ao· tot operatão. Havia 
:~~ol ~á: ·• Mr~é ~~tt6~ó: -~ ,: - ~~rtéita~eniE; ~ ·. tt~~ta 
-~1~06 ~ .. Y:i»~~:~:~JK ' ·=.~ .-Mâhdéi~l~~~feri{_d:~. ~ 
câ'hà patâ · ontra :-· Titiháinos ·saldo : ·-dev"tam:os lt. ~()go; ~eoi:n 
esse saldo, _n;1andei pagar o q~~ __ .se .4~y!a. ~~ .P.~lieaÇão. paga 

Jdo ~Diario· da' ·Nntte". de -hontefu,...\'e:tn .essa- quest!o de que 
'mândei ·o· dtnhetro para -eã. ··e. depofs··o··rem.étti .Pat'à. lá. · -

. 1ibà ~es~~er~te~~~9l~i~m1%~ é~~~Í14~e~~n~; 
$5e saldo;.· liil" ií\ul.ritia · pagii . á Di vi&: · J.i:i:Wria; ti.tifu. tOtal' de 
5 HO. ·eontos· · · · ·· · - ·· · · ~. · ·· · · ·· · · · 
_ , .·_-:.:No - ~~c~ - <Áo)~r~~;, tez .·~p:i-:~~~;r~s~o;_a~o~·; j~ps de 
~- % dê' ré1~ , i.i. .. ~~o:OOO$ ; _.e, _ e.o~ .. a ired~~ _d~ .!e~·~entos 
.do .. funccionalisqt.o .. V. .•. 'Ex. a!ncJ.ã . têve umá margem de~ ap-
l:lr9xiiuadámente, s.000":000$000; .,. --- . ,_ ":. · .. ·. . .· . . .. 
~ ::>.0". ·sa.· .Atioi..Pao :SE:RGA:M:~ .· _::.:.· v.~ RL. está esquecido 
4a .. alg\iiuJ ra·ct~-~ :Ess~s ,eon~ ~u . Págti~r Çqni s. elnis$io de 
ri~~~.f!90 :0~~~ : _0bt~~~-:dé tpcios ({ile; ti~_am nego~i<~s n~;~o Pr!!~
feltura uma reducçao que ai).d&v.&.· :~' :3 ro alguns mal~~ 
outros pouco menos, mas, em .média, 3 , %~ . Eu Iancava o 
41espàcliti · nb :prõeesso' ~ · se: eseripbfravam· essas -déducõl's . 
~$c( ~eü ~ezP _r~~itl t~.õ u~à· • párcell~ .·7- . Cl4e jSi ~·~ · de. Di e~_!> r~ a 
~· po~ .. _isso. süje1ta;· a e~ano de .3 J:)OO ~000$000, ®e tmha 
de :restttuh·. ··ao·: ihriceioíiáfismb, . e de' taetó--; foi' restltuida 
4iél\ois' ltllé-: s:~oliLda ~.Preféitur~·; à' desl)eitó: ile ·ter ôi:imprido 
~ori:l 'ltlinhll: promessa para·· eom·o tunc~ionilismo em llecreto 
~!J'.~aixei -tm'· v~s):>era tle ·r enuneár ao ô~~ ·_ . : ' · · -

=~r~~'~_:_-~:~·.Aiflill ·- ~EiirlTO.>. -:.t~- :--~~ =.aeiXo1i' -~ará o 

~.~~~:~~:.is·o~~~- -~::~~~~~i~ de 'ai. :: .. . 
~- ·.~:~ô .. ::SÍ\( ~· PEIXOTO . ·~· ·concdrdo~ ·Nó .exercieio 
~e 3i;; pôrtánto,'-t'éV'e V.' EX ~ste ·saldo ·ae ,· '3~000 :000$000 coin 
.a reducção dos vencimentO~· do "fúi\eciónaliíimo ~ · · · · ·· 

·- .'.'} 0. _'Si\ •• '.A:DOIP:fro : ·ID-ÃG.t\Mti4(-' ~ - Í'1ã0' . tive saldO' átgum, 
J)O!'.qse all'~l'rlesm() ôbtivij- os .· r~~Ui'so~ 'J;Jlll'k" fazer faee a essas 
-despesas realizadas em 32 e que-figurani ·no · balancete ~ta
.hQrado· -depois .de minhA -sabida;:_ quando . ô·:ambienté: me era 
adversó, e · segundo .o.: tzual ,fieou.: , }>erfeitamente·. equilihrado 

.'<!. Qr9ap3-~lq .. Ç()ID. _ ~ p~eno::sa~~R : de , ~-. !00 _co~ toS· . 
: > ·f:O.; :SR~ :ülARAI:. ·PEROTO ~ O que· não Póde 1ieiur 
de . s~ um·' f ãéto .'"é. que, éxistindo: tbna; verlia.,: na· imilortancia 
de '"'79.-Doo::aon•ooo : . ~<v-. ·. ·Et: •r tendo. paga 25 .: ooo~000$000, 
teve uma··:to}8a:· dâ·· tsa ·ooo~~ · · · · · · · · · .= · · • · 
- -~ :c Ó· :sa?·:~AlldiPil~' :BÉRa&n : ·2·-~ãó · ~~i se·: v:. llfi . . fez 
lrieiíéão :~àcíFd""' -~ltos· ·eriFbâlicá.s·': ; · : · · ." ' ·. : · --· · · . ·· 
·: ·: :=·~ o :;~hC. ~· -P~'ík..óT.ô_;::;_;v~Jt~ndo:.·a<> ; hai~néo : ~~ 
~ .. ;-®.E;l •. eu ailla.lY~va; .. teql_<;)s . .que, .sómen.te .. para pagamentos 
de 'êxiit1eiós·' atit~riõres; isto ·~çar· ê "32, ·oonsígn.â:iiâ à. -de=>-
n_~;~~. _g~. ~~ ,_ a)l!lP!l~t,~.D:Ci! ~t.~,~e --~. 87;3 ~'226~299~:.: ·::; - . . 
:.:.~ - -· -o:. Bit~·; Ai)ili.p~o ·~me:.--· ·.v.\ ·.EX;, "dirá: · êlúe:;.essas 
~'t .. · '"'é~:-:: 'jtillhaii)::;âé :. exerc · 't os: · .. ::an~rior~ ... mas . n§.o · ·de 
~om~ni1s-~ôs' à.Ssum1dos· em· ~iiiliá "ãdmiw~çao~·,= · ·.: ., . ,:~ 
.::é:,:-:cr$-;'. WAR'AL'!PE!Xdttl~ Ni~;~-~-~ --~~.~-e~~~ 
!ftié~§ as~Mti~ uaPttdrli"ít!tisli>itção;:ué v::-:Ex:-: · . ~. -·< 

··v • ., · ~ ... . ; . ~ ·· , · · · . .... . ; .• . · •. · ". t • 

0 SR . .ADOLPHO BERGAMXNI ".-: 'Mas·'·q_uero i'e~lvar ~ · '· .. ' . 
re - .:z .. ~ 
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.. 
·.· .·o ~- ~.i>~drd ~,Eu df~~Ei ttterdíeios an
tmorés e; Jlottantcr, inchisi~é 9 de 3~ •. dô pr'aprío Sr. Pllldt'd 
.Etnésto-. . · 
· A ·desllésà et!ectiva, por ricihseguirtte •. para: 33', toi. de; 

:2i5. 433:608,260. Compa~ando-se essá despesá e'fféeti-rá 
.eom a previsão órçamà:tl.taria. vetl:rita..-se. utn .41f/i~it de 
25.354 :1"()6$260. . . . 
. , · · Passemos . ag()?a. . aos .. : ereditos supplement.ares,; !l qÚe 
'Ç". ::F;:x;., ha. pouw-· se re.fer1.u. . . . . 

E!Sses creditas supp1ementares im_poz:tam num total de 
9.671:74.6$900 ••• ! .. . . 

. : . 6 SR'. ÂtlOLP-it~ :ifulGAM:nltr..:.... D~v~ttl: ser addi~io:riados 
à.o dt!fíc!t. ; • · . · . 

' . . 
. O SR. ÃMÂRAL PEIXOTO ~ .... quey adctieióoados tt 
{)~~~4-a -~~&vi~ão :-~~çamentaJ:ia,. de 285 .U2 llmltos~ perfa-
2:em ~. 06i_~019.$4á9. 

O . SR.· .ADOU?Ho B:B:RGAMINI .:..... ·O qn~ aogmenta b 
·"eficit a qu.& V •: E:x:. allude.. . . . · 

o· mt: AMARAL· PEIXOTO - Pas:~emos li. é:téeüçã& tiO. 
.ot>eân1erttd tiJ v~an'i:~ opitl.o se réàlnár~Itl a: án•!eaílttcãó e 
<m ttaS'81Í'i'éritÕ!!·: tüt correr· do· ariik! de aa. · · · · 

~ . A arrecadação produziu 288.459~iM*ô5~, f.('rld~ sidO' ~ 
-~.reaL :de S90'~i34;00"ooo~ vétifiea-se: um. éx~ssc, 
.entre a arrecadação e a previsão, de 38.324 :650$659-~ 

O -.sa.-. Aool.PBU· BERt!.UONt ......... E· entre a at-TP.c:~d3ção e a 
ãe.spesa reaH.zada· ~ . . · . . . 

;.·,_· O~~SR'.: ·_üii!m Pmo.J:o ~ Estctn ex:nn1nando,. por 
-eril~ô; tj • ~eiri:f yetf; ((ual· ·se realizou a arl"eftda~~i 
~ ::face·· dac p:revisito ., : LogiclllOOnte, terei de ir irumedia;ta:·· 
mente á analyse da despesa. . . .. : 
. · . . O SR. .ADiêitP:k'o Btiuí'rlÍ:l~! - Foí a· P'ergi1Iifu qu:g for
mule?> · · · · · , 

· Ó. :Sll .. AMÁ~ P-E~dTo - À des~sa .. to( a ~e&\líti~&.~ 
paga, 182. 4.09.:093$28f; a pagar, 9L293: ~~5t394; total~ 
273. 70Z :588$675. .. . . . 

Tenho ãindá, aqüi; · apreci3:çÕes sdbre os- 0-I'editós éspe.,; 
eiaes. No estudo ,que faço, porém·, d6' ba1a:Ii.co dê 33, Julgo 
peder D;bstel"'-'rtie'- deues·,: 

. o SIL ÁJ'>OtPlld BtRdASf1N'1 -. Qü::J:Ntõ- ,;(lmniS:m os etª..: ... . .. ,., .. ., . . . . . . 

dit_og es)lec1ae'S-. · .· . , ,. · _ . . .. . . . . 
j:H~B. .. -~AL .PEIXOTO - Sommam· 7i.575 :82t$60L 

. · .• ,Q: ~. · .A:DoLP:&(). BER&\MINI - Em todo. easo1 é ~íf11a. . eon-
sideravel ~ . . r :. 

·O SR.;. -AMARAL PEIXOTO'..._ Sabé V •. .Ej: •. ·que;:o~ 1ere
. diftrs' és~iàes tê~. 'finalidada eertá:s:,: ·exefli~'9as', . N~ 
pod-em; pOl'ta.Ind( entrár em · ba.la'flcos C!u.91 msem. cóMpgm 
a srr-ec:a.dliQ"ão êcmt•· a de'SIM'Sá;: }1d~l!1e des"iir.tiUill'i~ -~n 
balancos ~·· Nnoe·a, pad;e1'ia.mos ter · -n:ma:: ttcsçã:o p-et~itat •. · dti. 
que .. foi o balanco ·de 33, se n.elle ·incluíssemas ·os ereditos 
e~p.éc~a-~.; .. . .... ,' . .. :·. ', :· .· .. .-.• ·. ;.:.,· .·:-.· ·,:,:-:.:. 
-~~ :O::~·:·.Al:IOLP.BQ> BERCJA.MINJ: ...... Fot1.Nti illili>Or~n~·: ~
~am..: ~o:u. áb11.igacõe:s . ~ue fieaoom ·assumidas •.. :A.u~ 
t.aJn; :pollt~nto;. ~ Jiefici,t. . .. · .. ·· : · · . ·; . . - •.' .·· ·" :.: 
.• ·::,i:'f~. -.ritút;..UdJ:íi:ttcJtO ;:·:; Slo etriditoi qll·~ têíti ·. :if.éi 
hêreief!W.ân'fé'rforeS :e: l{u~; éotiio áisse~ t:tJtH finttlí•· õ:ft[::.;: 
ea a cumprir, não f;lodendo ·entrru:· no balanço;· .<.: •• ~:'_";::·l ~:~t 
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o --Sa. .ADoLPBo :BERGA!'41N-I ·-:- - Permitta-me .v. Ex. 
Iembrar ·; que . na -ch':unada- ·Re]l'Ubrwa Velha; -vi:viàmos aqui 
a · er'iticar ÓS governos 'por fàZerem . orçamentos equilibradO! 
na aJ?pareneia "a laW,e" com cJ;"editos _especiaes, . ·su.pple-· 
i:nentar.es e quejandas., .. . . .. _ · . · · .-· , · 

. . o SR~ .AMAML '.PEIXOTO ~ Ha -diUerenca entre cre..: 
- ditos :;upplementares e creditas espeeiaes. · · · · 

. . o SR • .ADoLPRO - BERe-..Ú.rutz -:-=·v. El:-. : ·deve ser mai_&. 
coberente. Não d~vemos, na Republica Nova, · adeptar a~ 
mesmas· praticas . da Velha~ . . 

. .· I 

O SR .. AMARAL PEIXOTO -Vou, Sr. ·Presidente; en
trar na consideracão dos ·credito$ especiaéS; afim de que () 
nobre collega não possa pensar que- estou procur.mdo "ca..:. 
mouflar"- ~ <i ·balanço de. 32. · - · · · . . · 

· : Desejaria abster-me desses : creditos. -apenas porque .. 
conforme já. declarei, .têm finalidade determinada é -não po
dem ent~ar. no: computo -da arreeadacio e da despesa. 

Entrando, porém, · neste assümpto, ·:devo · déc1arar que
foram pagas por esses -creditos es~eeiaes- cimportaneías . num 
total d~ . 9. 242 :2!8.664, que, addicionado ... á ·-· despesa real: 
paga e a pagar, -273 ,mil._e tantos contos, imPorta nwn_a som
ma_ de 282 . 94·t:907$339. 

. o : Sa.. .ADoU~Ro BBRGA:!t{INt ·- Contra uma arreeadação
de q-Qan_to? · · 

· O sR. AMARAL PEIXOTo ·- De 228 . 459 : i50f059. 
A comparacão, por congeguinte, entre · ã deSpes& total 

paga no· exercicio de i933 e a receita .realmente realizada. 
nesse periodo; nos ·mostra um .. deficit" . de :5i~585 :757$280'~ 
Trata-se: de um "de!ieit" real, que .trago âo conhecimento da. 
Camara. · . - . 
. Se, pol'ém, fOr o mesmo. analy~ado :e .levarmos em eónt.a 

os pagaméntos feitos de exereieios ·· anteriores .. ao anno de-: 
1933, verificaremos que o .. deficit" _se tran:;~OrJIIa num · sàldG
real; indiseutivel, insopbismavel, pau o anua de. t93a, de· 
i5."387 : 969IOi9. . . . · · : . · · · · · · · . - · 

. 0 Sa.. Al>OLPHO BEI\OAliiiNl - ComÇ) arranja· V. Ei . a· 
"!regolização" dessas ·cifras? · · · .. · - · 

o SR. AltÍARAL PEiXOTO - Muito -simpl~smenté .. o; 
nobre. collega deve- lembrar-se .de que referi, quando estu-
dava a despesa, que, no aúno de 'i933; as verbas_ n:.:ao, 's:ub
consignaçã_o_ i 6 e 2" e n. 3i, '()ara _a 4ivida _flúctlianta, com:: 
relaÇâ() : a exeréicios anteri-ores 'destinavam · 69. 8i3 i726$'299 . 
. : ·ora:: desoontandO:.se ·esses tW 'mil e 'tantOS ·- contoS;. pago~ 

no exereicio de .i933, por conta de exeroieios anteriorei; .. · 
• · .. --@ ·Sa.; ·.ADOLP:Sb' BKRG.WINI··::_· ·p0t-: es-3~ ' prooeS!o, Dobre· 
oollega?l Então,- vamos : deduz.n- tudo quanto eu, ·na minba
administ.raçã.o,' paguei da ~ministração : _anterior; o que a
anterior: pagou. a que :.a , antecedera; : e--assim. : por deante-=, 
Dessa· maneit"a, ·p:rovar.emf1s ·que .setnpre houve saldo. · 
. : O SR ~. ~.AMÃRAL . PEIXoTd' ..:..:;. v:. Ex. "'t:ãó pod~ pro\'at
dessa maneira. Allalysei a arrecadação \)roduzida apenas noJ· 
exerciel o de :1933:. ComPârancto-· essa· arrecadaÇão· com-:a--d~ 
pesa::realment.e .f-eita' no' ·exeroieio. de 33;·· soit . forçado- ·a me< 
a.bstrahir da(Iuillo que foi -pago poL" -canta cdeS eJ:erciOiOS an.:.: 
l~iores., Y--~.-, não igno~ ~- ·~ · balaaço --viga, aómente,. 
det ii::Lar ·:a .. sit:uB.ção .·i:eàl. da Prefeitura, · estabeleCei~ oo~. 
·;õr~~-Iz&.dâ-.~:~ :: -.-~ .. : <: ;:.,: ·:· ~ ::.-.: ::-- ~ .. ::,..,_ ·,> ~ -~"'' · __ ,. :::··:: ~.~ · :-~-



c!mara dos Depl.lados- lm~esso em 07/1012015 15 36 - Pagina 29 de 37 

-.;::.., 533 =.: 

·él' Sá; · AooLPao 'B"BRGAMINI ·. :.._ Óc~ . esse proeesso, ·deve 
,.e. révogar a B.êvoluçãO> Dorque os governO!! da !tepublica. 
·velba faziam a mesma eousa. · · 

O SR •. AMARAL PEIXOTO ·- Absolu~mente • .Sutlmetto 
,iJ.s minhas consideracões a 'qualquer technico, -e, si> porveo-
tura eu estiver errado, entregarei os pontos. · 

o balanço deve mostrar, em relação ao exercício de 33 • 
.qual foi o excesso da arrecadação sobre a despesa ou dá 
despesa sobr.e a arrecadação . · · 

0 Sa. .ADO!.,PHO BERGAMlNI - Mas, V. Ex. se lími ta á 
.despesa daquell_e ~ercicio. . · · 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Verifieando-se que~ no 
-exercicio de 33, foram arrecadados 228.459:000$000 e qite 
. .na despesa foram oago;; 215.488:000$000, mas, descontadO!! 
69.000:000$000 por conta de. ·exercícios anteriores, é óbviQ, 
-é curial... · 

·. O Sa.; ADoLP:e:o BEsoAMtNI - Era essa a argurrien~àa 
.dos Srs·. Wasbillgt.on Luis, Arthur Bernarçles, Epit~io P'e~
-so·a e rodos . os presidentes da chamada Republica Velha • 
. - o SR. AMA.B.AL PEIXOTO - Não estou . me referindo 
..ao ·"deficit" da Prefeitura, que deve, como V. Ex. sabe, 
·:L 200 . 000:000$000, entre as dividas externas e internas . 
. Não analyso essa parte. Refiro-me ao balanço de 33 . . Quero · 
:Baber se, dentro desse exercicio, a Prefeitura · do Districto 
Federal conseguiu arrecadar mais do que a despe!:a reali..; 
.zada no mesmo periodo de 32. Esse, meu nobre collega, é o 
.balanoo· real de 33. . · · · 

O ~- ADoLPHO BmoAMtNI - E o munieipió que llgtiénte. 
O SR • . AMARAL PEIXOTO - Dentro dessa base, de~- · 

contamos .os -69.000:000$, houve um saldo real em 33, de 
i 5 .. 387 :969$019. . . 

No balanço official, apresentado pela Directoria de .Fa
zenda, ha ainda. uma importancia de .5. 738:8f6$636, ~que ti
riba appli~cão especial, motivo por que procurei della ma 
abstrair. Em vista, porém, de V~ Ex. fazer questão dos 
creditos especiaes, tomo a- liberdade de aoorescentar essa 
quantia. Descontados daquelle .. deficit" real de 5-i.9QO :000$ 
esses 5. 738 :000$, encontramos um saldo devedol" que' é o 
~onstante do balanco . official feito pela Director_ia de Fa:.. 
:zenda~ de 48. 74&:940$M5; saldo devedor esse... . 

. O Sa. ADOLP:S:O BBRGAMINI - Correspondente· a. que exer .. 
.c~~io? 

O SR~ · AMARAL PEixOTO - •. i correspondente ao 
exercício de 1933, e que, de aecordo com as considerações 
-qlle aeabei ·de fazer,· abstraindo da parte paga .do exeroici~ 
anterior, os 69 niil ·contos a qúe me referi, augmentari3. o 
credito do el:ercieio de i933 para 21. i26 :785$65-'. · 

Esse balanço, Sr. Presidente, não é da Republica, V:elha. 
posso :J.Sseverar a V. Ex.·; é da R:epublica Revolucionaria 
implantada em 1930, e que, no orçamento do exercício de 
!933, na parte da ·Receita, estava previsto '"deficit" de 95 
mil. contos, à .que já alhidi,: destinado á operação de credito 
para · cobrir · esse ... deficit ".- Isso, porém, na hypotbese da Pr!l'· 
feitura aer· forçada a pagar a. divida externa de a~cordo com 
as verbas consignadas· ·da D'espesa, e · que se não realizo~~ 
moti:-.co pele qUal pôde ·a Prefeitura satisfazer os seus.· co~:-:· 
rr~'!'l~i;.-.;~;;~ de-acMrdo com o decreto do Governo · Prov1sor.1o;· 
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-.. . ...:.. .53-1. --- ·-.....:.· .-
~ _ep ~mo, ·t~zn~· ;atj<eg~e~ : .4s : ~!Ji~)m~sejndi_. 
}-~~ - 4~ · popl,l!llt~ . ~: :DíS!f.lef9: ;~..e~Jel;l4.. : f~j!P.qo: ai! reJpf~~ 
que ·têm·: 3i.do 'f.ão -1pjuStatnen~~ ,~~~p~~s, q3~ : ~a~, :IPI!' 
occupare1 em o:.1tra opportun1~.@~~~ . , .. · .. ·. ~r~- ADo#ii<B.~~n#'.~- ~9q,· .. ~~!içj~"- ~~$~a .. c~:. 
dem.·'·seria:- a:co~~~~~el. 'ât~j#lmJ~r ·o~ .tpla"qrD~T -· :~ · "· ... . : . 

. o sa. -~~P:,).iixQ~o-- ~·.o~,J~~o :~i~~ ·-~J&it·: q~Et 
T:4o -~ ~4ef:itJr'·~. • ,· :· .. . . . , . . · · · · ' _ · · · . · . · 

O Sa. 'AOOÍ.PHo ~EMAI\Ínn ~ E' , .. defieit'" real •.. 
o-sR. Alf..s\.R.!\L ,PEIXOTO· _;_,. Nlo :é - ?eal~ pÔrquãnto ~!Jl 

1933 foi . amortizada - empregando ··e ·'tei'n:Ío' t'eebnie-0 ;..:,;;· 1t 
.tmp_f)~~nc~ ~t! -~~ 9liJ conw.s. ~mo P.tDm~ .de dilfidas-
am~oor~~: , __ , · . -~· . :: , ··.· .. · · : ·:·. :: ·, .· 

. _ O .. Slv .o\rtou>Hv B~1--....- Que ·importa? Seria is~ 
Eómente JJO ~wio de . i93B!- ' ·· · · L · " : •. • ' • • 

. O SR. AMARAL P~IXOTO - 'V. Ex. não ·encp0-trart. 
~~u~_: :~bpi~~,- qae_ -~~~~-te ~ ·ill?~W :~~ó. . , •. 

· ~~~e . b~t)ll~o. 1$J'. -~resld~~. ~ a me"-l~r, J"e~p~ 11\J~ 
podeino$ trazer ·aos· ·c~~~inuad~S' a~ques ~- a.dJri~nist~cã.o d~ 
mtervento!' · Pedtttl . Ernesto.- ·. ~ · .· ._. · · · ·. · : · >. · · • 

·: . .ÃgM8, Br. Preslden~e~ ·~eri'- ai~41 a1Xi:r~i' {)Uf,rQ. p.óntô
de \'Í~tá·,_ · · '. . · · -~ · · '< · · :; : . . . · · _- ,._, ~ ·· " .' ' - · - · ~. 

· . CQmo foi - Pa-~h-el r-~1~.1:' e~~e J)altUlC92 . A~ pri~eklt 
yi~t~J. P!!-;ret.!~ qp'é.' 'à' qlill4ll- · pe~·~4nlil é . <l~~r qm al;l~qrà9, 
u:q:fa ln'QJl$t.r~1da(1f,. E' ~Jtb1d() . Qpe. ~- ~á.!,.IWID d~ye ~!li( 
realizad. o· n:_o_rmalmente. , lodos 'ós· a.nnos .• ~ .. po);l1-'. ~- .PI-'ef~UUJtlt' 
~Q pi~~ittQ r.~e~J, P.Q ~tan~9. ~~ ,· f;~~j~il~, · Ol"P.~a~a 
eomo·estava em' i-99(), antes ão ·advento da étl{'revoltictonar!a,. 
l).àQ W'liJ, '~; . ~tt·e.;i . ala'DUI.A; apt!Bie'Dt&t .'·um balanco, 
~IIW· fo.i .eff~tttJdo e1u ftm:. i933~ -~io .:o . P9di&. Sr . Pre• 
sidente, porque a Prefeitura não tinha, aeQJ.lel'.':·um · sendõ(t 
àt <:QJ)talliHdsdt!• ~ · · · : . ~ - · < .. - ' ·' - ·· • .. :: ' - · · 

ó s.a. ADoU?:ao B~ ,;_ · !f~o 4 ·bem· ~; a Con.:· 
tabilidade 'nlo ·estava · orsaQisadá~ · ·.. ·· .. ,_. < .. , .. , , . , • ·· ' · • · ._ o 'e~--~~m~qw ~ Que1P .. 9 ® -~ -~~ ~u,. 
m~ ll ..,. •. ··rJWn- u-4ftQf,J&. H · · ·. · · · 

-. . ti . ~.: ~Jio· ~~~~·:Tivt a ~oJll'a iJe· sua eol
~llprã~o.-~~q Jfjt'~f aa f~ •. 'qi um dos teohnieo• 
qu~ ~i~~ A.-Mio .gQO "Y·•Jb.> -~~ tla PD\100, -da.. 
~J»IS'~R ~~- ~~0. ~J~ ~~ • . . : . • . . . . . . . . . .- . 

O. SR. AMARAL PEIXOTO - FQOo justioa 8() ST. Fr8Ji;... 
W~t~~· .. '\~~~ }~~:,fo~ ~~u;!!i~ -,~ -- -~'ml9r: __ .d~h>h~ ._}3er-
. . l'ellna··~ mloft : o. ro'll~9 ~f§B~Q.~p ftO .SI!. iJlter..
ven!-Qr, em -J~p. ü !9ª;-J, p~lo dif.e.9'-9r 4~ nze~d~ Muui-
cipal. Sr .. Purv~ ~~irª ~- ~~~Jr"". · 

~~0. ~~ 1ntr~~ ~~1~~: ; · 
• I • • • • . ' ' ' " ' • ' ·' • . ' 

' · . "~ã~ · eMQntra@Õ$ _ JlQ · ·~lily:O . da DifeetOri~ relatoriv: 
~1,1; Ql~m~riat f~if-9, p~ l@ . s~ ~ ' "j'fa~i~Q . .'JY A.~ia;. pelQ. qual 
pud~~mos. .: ~p~e~'!lUlr~Ofi, · 'ql~.IUPO' eulSJXParu\mente. ·o re
~P.!~Q · ·~ #l~- ~~~~~. ;:~mtdQ, ~~tretant.o os · nu~ 
IUflr~. -de . .lweU!o .e ,feve~tro-- Jl~ !Q33_.- da- !lReYista de Coa
t~p!Jj~d~". -~nécmt.fA~s »'IWH~os.·.f.Qpicos d~ Ulll "diario" 
w.r . .el~~-- ~cpptQ, :e~.~ , coqs~va 0. s;raJlde . a~o em_ que-
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. .. - ....... , o -

~e Jl.Cll?-V!l ent.ão ~ e~r.ipta ~~ciJl~ . Co~a Uliha~ Wdp, seu 
temp(,- ·tomado pela ~i8i)al~ .,~~·~ItQ~ ;~~;· n~ 
nh~:l ~eqt<l~ v.odfa tQtilitr.: s~~UMo: intorúla~ Pà~ .~tuali~ 
sal..:a. : Consta ao'' oitado ·•aiario• t~t:uahrieJità-: ·•a "?r.efelt~ 
ra nii.o tem contabilidad~". No topico ·numéro t86 ·do e~ 
crjpto, menciona· o ' !!'~ ·.Franci!eo· D'Amhi,·' coPio prova ®. 
·afiseneia da tontabilida.de, o facto de haver deterrninado ';à 
eonferetieia"da. i exie.tenci'<l d:l oai%a, .. eonstnndo, apenàs;· 1c 
rà1atorio ·apresentado peJa·· commissllo incumbida ·da ··dita 
çoilf13~ene~a, ·o exfiMtite. · a·em ·mén~ioilar e. conformtdad~~'dP, 
sal!io . . Jníl8.8ândo ·n re~ôeUo, fl'S"J}Ond~nm-ihe que· a eon;.; 
tabHJdade · n.ãó Untia :jlelnenfos ? lira conferir a e.iactidã(): 'do 
~aldo-. ~- · · · · · ........ · · ... · .. · · · ' · · · .. · · ' ·.>·_; c·: · ·) 

·' ' "o topico n. ~~· do mesmo ~cttarll>", referindo-se. :lf.iq~~ 
á !allu,\ orpn~~~Q da · contabilidad~a ~a. P~efeitura · dQ ~ 
t,rieto ·P'~der.ai;"(Jfz <Iue ·soi1cito'ti · ·ào dtreetor "da · Con~bilt~ 
ªa~e info~a.ção' .. ~ql!re ªe havia · !li~o . paga certa , <les~~~ 
9btendo a re$.lios!4 d'e qu~ nAo ·!fisnúnha Qe _e~ementos "P.~~ 
satisfazer a soUc1taOlo e QUe só a thesourarta, ondE · st~ ' en-. 
contraria o (lp~entQ, . poderia inlora!"~ se· a · despesa -ba\•ià 
sido ~ ~!féetuàdQ~. .. · · ... · · · · · · · · ·.. . .. 
· · · ~A Pr.e!~it~a não tem .oopiabiUdade". · · ·· 

--Ê : o · sr~ .·Francisco D'Auna quem. o diz • 
. o-··sa. · .ADoLPBo BB1\GAMINI - NAo estava. orgamznda. 
·o sa." ÂM4:RAi PEi.~oro· - Logo, ~~" ~:r:istia. · .. . ·· 
"No: topioo ,.U6 da .... :o> 

. . . exa~tidão do. mldo ... 
Isso só • . Br• .Presidente, justifica os innumeros d~sfal

que~ que a cada momento !!urgiam, na Prefeitura; ·e se Dão 
fosse o ingente esforoo ·do Sr; Durval Medeiros, pa:ra orga. 
nisar e~~e ··ae-rvie-o de ·contabilidade. talvez ainda boje· a Pre-
feitura . e6tívesse na emergenoia de novos desfalCIUes, sem 
poder · haver um systema. de eontrol. · · 

0 SR. ADO!.HO BBROAM!Nt ·- Isso encontrimos jê. :~~ 
outubro tte i.930. 

o 'SR~ AMÀR..l\.L PEI1CO"TO - ·Etfeetívamente. · . 
0 8R , .'\DOLPHO B~rtü.\MINI ~ Um dos motivos por. qué 

eonvidei''Q professor : Frâncisco. D'Aur1a era enctarnétJ.te. q 
de M±- em ordem a eontábUii:lade da Pref~Jtura, qu~ ·es~ 
atrasada. · · · · · · · ' ' 

O SR. ·AMARAL PEIXOTO - Ha, nesse relatorlo, ~in~a 
um t:opic.o'. que demonstra ·nio ter sido outra a pre~cupa~ao . 
do · actuar interventor, . Sr •. · P'edro .. ll\rnesto, ao orgnmzar esse 
.stor,·:~o :1e contahf!ldnde: ··Voo -ler um pequeno trecho:.' · · : . ~ ' . . , . . . . 

· "O q.Úe desejava V. ·E% •. e nós· o conseguimos, eu p~ 
ceder ao =levantamento reál. "das contá.: em 1982, afim de que 
a eseripturacão de i93S pudesse já, pelos modernos syste
mas,. marchar· .EOem o!· lainent.aveis e perniciosas· ·atrazos". 

· O · Sa. AooLPiro Bl!i!\GAMIXf - E' verdade, . mas ba um 
detalhe. · ·· · ... · · · 

·o SR~ AMÁ.Rt\1. PEIXOTO·- Vê V. 1!%. que.~ -qtai!! um 
grande · ~erv'i~ó p~estàdo· _.pe~o · a~tuar interventor: o de orga
niza~ a coritii.bJlj(hld~ "dá, P.r~te"ft~a . . · , . . . 

. . O sa .. 4-D.P~~I:! . BB!\~1 .:"'7'"" ~m QU'l"PW. temllo? Em 
quatro ou_ ciffi:!J)n~~; .. · · .. · · ·. : .· . . .. .. 
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· :::: á .sa:· -~ Pmo±o:~-.: .. Êm outUbro de-.1932, 6 
S~ .: .. Dür-vai . Medeil:os' .-~suini!l .. a ~ir.ectoria .' de . Fazenda âa 
Prefeitura · .. é, em~ Junho de 1933;: apresentOu esSe relatorio. 
Elii · 'iibve .mezes;· portanto: ·. ':. · · ·.. .. . . - · .· · 
~--- - .tn~a. :.ADou>Ho BER!lAl>.nNI. ~:Dt!raote 110ve inezes, foi o 
Q.irector . da Fazenda; mas a c-ontabilidade foi. organizada em 
@a.lio-ou_cinco .·mezes. Veja v .. Ex,:.par·a -:um· .• atraso de 
~i~G : ou seis annos, -não era po~ivel :que, . em ~uatro ou 
c~noo_ . mezes, ou _seis, mesmo, se -pudesse faz_er uma contabi
lidade como se apregoa, porque nõs, no Fôro; sabemos muito 
bem .qiu . para o perito contabilista responder a·· um quesito, 
earece de, pelo menos, oito dias, quando não proroga o prazo que o juiz lhe concede. Assim, uma· contabilidade lnteira, 
eili 'atraso de · quatro ou cinco ann~s. não. poderia, de fot-ma 
al8-uma, ser le:vantada, com ·perfeição -e regtilarid~de, em 
quatro mezes. Dahi, ' uma de. duas: ou esse .atraso não er" 
o que -se propa.Iav:a, o desmantelo .não era o .. <IUe suppunha
mos, ou ~ e .a contabilidade ·feita' llão merece· inteira .con_. 
fià'nca. -Nã'o· lia tugir. _. . · . __ ·.. -_ ~- . . . . : ·. .. . 

· Em primeiro logar, V. Ex •. ·disse que · .esse serviço foi 
realizado em quatro mezes. Já. accentuei que · o Sr ~ ·Durval 
de Medeiros assumiu em Outubro· de· :i932 ·e ' apresentou o 
relataria em Jul.ho :de f 933 • 'Por conseguinte,-.- são .nove mezes. 

· Aliás, . a .base tomada .. foi de . um balanço realizado no 
amio. de i932, bálanco e.Sse qlie con5ta do relatõrio dQ doutor 
Durval Mêdéfros~ · · · · · · ; .. ·· 

· ·A situação da Prefeitura se assemelhava á de um·navio em alto mar, após uma tempestade violenta que forca o com-
mandante a perder a sua navegação. · • · · 
· : . : Quando· volta á. bonança. ·o commandante precisa de um 
":ponto de :partida"· para. mais tarde,- por meio. de observações 
astronomicas; encontrar o :ponto ·exacto. . . 
· . ·Pois ·bem, foi .justamente · o ·que fez o- Sr. -Durval Me
deiros: · tomou: ·como ponto de. partida· .o levantamento feito 
no exercicio de 1932, pai:a;.depois; com trabalhos posteriores~ 
en.con~ar, então, o ponto yerdadeiro, que é .. o balanco de 
t933 • 

.- o Sa; ADoLPHo BmGAMINI :- se, pot-ém, tómóu ponto de 
partida falao ~ ·.- . · · · · · 
,; ' .. -,,O SR-. AMARAL PEIXOTo· .,.:.. Podi~. tOmar . pontt{ d~ par
tida:,'!als.o,. por~e as correccões nos conduziriam, fatalmente, 
á resultado exacto. · ·. · · · · 

O SR. AnoLPHo BERGAMINI- Tambem falso. 
; . . . ..• !'; . ._. . . . ·. . . ·-

. · ._O SR. AMARAL PEIXOTO -Agora,. ,Sr. Presidente, 
para terminar, desejo ainda. trazer ao conhecimento da Ca
mara,;uma . carta . dirigida. ao Sr. interventor pelo actual di
r:e!)tor do Banco do Brasil, . Sr. _ ·Leonardo Truda, em data de 
28 de,,Julho de i934, carta essa e mresposta á que lhe diri
gira o . Interventor do Districto Federal e que é éa seguinte: 

.~ . .; ~ . . . . . 

"Exmo. Sr. prêsidente do Banco do Brasil. . 
: :r. · .; ·.: ··· Meus ·cumprimentQ_s. 
:" . :" 

Tomo . a. liberdade .de solicitar a · V, Ex . . que se 
: 4igne . de. i.riformar se, durante a -minha· g~tão, como 

·1nterventor neste Districto, : isto é, .no. periotio com
preendido entre 3 de Outubro -de 1931 · :~ ~ presente 

· 'data; alguma vez recorreu . á Municlpalidade . do Rio 
de Janeiro a esse estabelecimento· baneario. · 
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· • ?eoo-lne; -maia;_--seja informado, quanto,- durante 
a n:'mha gestão, a Prefeittira · já pagou a esse banco; 
~. t1~ulo de . amortização e juros de compromissos as
sunudos por administrações anteriores á minha. 
· Muito attenoiosamente. - Pedro Ernesto, Inter-

'<VElntor Federal. " . . 
"Rio de Janeiro; 28 de julho de {934. 

Exmo ~ Sr. Dr. Pedro Ernesto Baptista, DD. In-
terventor do Districto Federal. . 

Respondendo á carta de v·. Ex., de'17 do corren..: 
te mez; cabe-nos dizer: · · 

. a) que durante o periodo de adminis~ração de 
. vossa . ex:cellencia, nessa Prefeitura, isto · · é, de 3 
-de Outubro· de 1931 a esta data, nenhum novo em~ 
presti-!Do foi por este banco éoncedido â Prefeitura 
uo Districto Federal; 

· b) que . nesse periodo foram recolhidos aos co
fres deste banco, em amortizacão dos debitos dessa 
Prefeitura e pagamento de juros, 30.805:013$479 
{trinta. mil oitocentos e cinco contos, treze mil, qua
trocentos e setenta e nove réis) : dessa importanoia a 
quota de 4:.609:339$660 {quatro mil seiscentos e nove 
contos.. trezentos e . trinta e nove mil, seiscentos e 
sessenta réis) provém da venda de titulas da. divi.da 
publica. dessa Prefeitura, que foram depositados nest~ 
banco em 29 de Junho de i93i, com a. instruccão es-

. . peoial: de' .ser o producto àa venda imputado na amor
tização dos debitas dessa Prefeitura.. 

- .o SR. ÁDoLPHo .BERGAMINI - Depositei~os, em paga
'tnento da divida, não me lembro bem se no banco ou se 
·eom .. outro credor, , autorizando-o, naturalment~ a vender 
·esses titulas sem o ·que o mesmo não poderia operar. 

-. 

O SR. AMAllAL PEIXOTO - Prosigo na leitura: 

. · c) qUe os debitos dessa Prefeitura, neste banco, 
re'stringem.:.se, agora, aos regulados pelo contracto de 
f5 de· Julho de 1933, por forca. do qual foi aberta a 

· conta denominada unificação, com o credito inicial 
de 83.680 :5il0$000 (sessenta e tres mil, seiscentos e 
oitenta contos e qu.inbentos mil réis) hoje reduzido 
a 50.94-i :400$000 (cincoenta mil, novecentos .e qua
renta e quatro contos e quatrocentos mil réis), em. 
virtude do pagamento da amortização devida em ao, 
rle Junho de :1.934, de f2. 736 ::i00$000 (doze mil, se
tecentos e trinta e seis contos e cem mil :.-éis); desse 
credito estão utilizados nesta data, . 35 . 204 :829$602 
{trinta e .cinco mil, duzentos e quatro contos. oito
centos e vinte nove mil seiscentos e dois réis), ha• 
vendo,· assim a margem disponível de 15.7:39 :570~398 
(qinze mil, setecentos e trinta e :rtove ~ontos CJt!i
nhentos e setenta mil tresentos e noventa c 01to 
réis")". · · · · ·. . 

~ . -li: essa a margen:t disponivel, - na realidade um depositá 
'feito pelá Prefeitura - que, em virtude da unificação da 
--divida, rende 7%. 
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. O S~. Â»~j:..PBCl .. B~~t:i'I :- _, D~s~~:~~~ . -, parece. a. 
compron:ussos ·de Setembro. · ., · - ... . -. .. 
: .. -: o,sa·. irdARAL PEiXb'i'o :.:;_-nesijna~~ -·ao ·Pa~men~ 
de serviços' da ·unificação;- têJD : applieaoão , espeéiat:;" 

Q S~. AJ?9J.P~O a~JNl.~ li~Q póq~ ~~, - ~tirada. 
O SR. AMARAL PEIXOTO - Póde · sar·':retiradà, por-· 

quanto, est~, a11no. 11- ·~P.r~f!'i~a.r~ .J~ - N~~~u · amortização. 
O cred1to da Prefe1tura, que era de 63.080 contos, em. 

J9341 Ç.~~ ~ ~a~mento _reaUza4o .d~ ~2-.7~~ : co~tos ..• 
o SR. ADol.PHo B~I- QuantQ . tem· de.- pagar ao. 

ban~o por essa- uni!j~aç~o? 

. Ó SR. :AiiAR:Ai' PEixOTO ~~Já p~goti'. t2.766 ;:ontos. 
o &_. A.DoU>s:o BER:GA.MINI ·_:. .. Vai p~sar .pe'riocticaml-!nte. 

. ' o SR. ~ p:EixÓTO···- 'f ~timelt·$ oàm. QUE: li • . 
ba .dois dias, ~pliõà perfeitamente . · c(Uno . . foi. reelizada a. 
operaOão; éártà· es5a· .aa àut.Qrlâ :·aa. aiitiào· ·presitllinte do. 
banco e ·a:ctual" ministro da ·Fazé~da, _~r~ ~~lu~r -C~ét_a. 
.. o_ SR. "Âl)Ql.PRO B1!1\QA1141Nl ~ ~~ IUUlO, a Prefeitura. 
não tem de pagar nada ao o.ncoT . · · · 

. 0 . a:â.~ -~ PEIXOTO - Nlo.. ..· · .. · . 
o Sn •. .Arióu'B9 'Blll'IQANlNi _....;; A. l"ilfp~_àc~o .Q]l~ t.~nbo é: . 

a. de que, -~ ' Setembro, . ha. um~ ·Pt:~ta_Ç4o & -pqar •· -
·· o" sa. ·AMARAL PEIXOTo·..:.. i . 8aiõ~.ti%á~ão- á ann•1a1,. 

mas se não :fosse, a Prefeitura já" dispuúlia .de Utll ·deposito 
de' i5. mil contos para attender a ·ease: p~ent.o~ 
- ," ' • • : . • ' •' ' , • . ' . I "\ • I ~ l, ,. :"' • ' ' : ~ · ', ..... • •, . ' -

Assim oonelue a miaetva do · ISenbor ore!!idenU... 
do Banco· do .Braàil: · 

.. ~ o ··qúe noi eabe .in!ol'JIUll" a V. Ex. em res ... 
posta á sua carta de i '7 deste mes... . . 
: · · V alem·O-nos da opportunldada: para apresentar 
.a V. ~~ · a8 nossas mui· eordiaea i!ludaeõee-. · - PCJlo
Banco do Brasil, o presidente. - Leonardo . T1'Uda". 

. . . - -· .. · .. - ..... - - . .. . . : , 

. Qpm .es~ . con.aidera.ções, "sr • .PreSidente. ereio haver· 
~tó ·q*ati\:9. ~~-.P~r~iU~u ·o···~s,toro~ qúe' d~~.,~n~~·. ~ -
. · o 'SR. ADOU'.RÕ Bl'l\G.W;~t -- 'Queró - Qlnd!l. ·tuna vez: 
prestar :boiQellasem ao edorvo que v~ ~~ - "dispetldeu na. 
4etes~ d~~~f~usa ·mdefew;t\-y~l . .. _- . : .. · ·· · 

• ·O SR. ·.AMARAL PEIXOTO - •• ·• ter esolareoido a. C amara. 
sobre a actuat · sttu~ão finanoeira dâ-·Prefl!itura e ·acre
dito qtie·· os· nossos illustres adVersalioa; ··-reetlllheeendo o-
éqivooo em que . ineoi'Teram, .farlo j1111Qoa,·. • • . ' . . . 
- o S~t. A.DoLP!'!o BER<IAMINI -..;.,.. .Faço Justiça ao esforco• 
~~ v. :E:J: •. :: . .. . . . . . . ' .. ' . - . - . 

~ . o· SR. AMA.1\AL PEIXOTO - • • • â b~newe~eneia da. 
ªdministn~"Cão, ·n~o só filu~u~a. co.mo. prln~i~~liru~nt.e, s<>b · 
o-aspectcr.da orpnl~ç!o sQCUll de .. que. mwto· brevt', tra- · 
tarei ·~a -~ib\lna ·-· · - ·. · · · · · ·' · ·- · : · · · ·• ' .. • 
. · .. E.:ram ~s considel:'açl5es que. ttnba v: faze.r· e, ae, porven·-· 

· tura, os ·nossos illuskes ' antagonistas ·· desejarem .. :ml!oiS ai .. 
gum esclarecimento, estarei inteiramente· ao·· dispOr .dEr-' 
ss~ -~··· . . . .... , .. .. ... . .. . .. __ _ · .· .. o ·6ft. Ailot.P.ao B:aa~xm . ~ Jã ·esto.u. lnscl"ll!to .. ~
falar : · · ·· · · · · · · ·· · · ·· · · · , __ ' · ··- · _, :· :· _. <<, 
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~ : -- . ~IPP~~~ . ~inda ~ S~.: 
· . Ga.rlos l\.ei$,: Luiz Sucupira., José Sâ, Nelsl)n Xavier, Cesar· 
~inoco, Raul Bitteiiconrt, .AJ:.yr Medeiros, Alexandre Siciliano,. 
Gastão de Brito, Oliveira Passos, Nogueira ·periido (11). · 

Deixam de compareoor os Srs. : 
, . 

. Pa~hec~ 'de Oliveira, Fernandes T~vora, ~ Mari!1 ··~AAO~
Lmz T1relh, Alfredo da Matta, Abel Chermont, Magalhaês de 
AllneidJl. '~ffip lf43trei~.a, ;José Ek>rba, Martill8 Veta~ Vello-
~o :Qorges, -04® ~z~fl'a, UereetiJ~.no Zenayde, :Pare~ Lyra, 
Joijo 4-lbe.rt(), S9u~o. ]!'il~o. Luiz Cedro, Mario- :Donlin~rtJej9, 
.P1'nda CaJDar~ (}JOr-io &rba, Humberto Moura. Wdro YJÜ;'!'- · 
c~oeelloe, saJQp~lo Goet.a, .Antonio Macbado, Leandro Ma.cieJ.. 
Augll.sto Leité, Rodrigt,les Doria, J. J. Seabra, Prisco Perajao,. 
Çlewente ~i<uú, ~ag~lhães Netto, Medeiros Netto, Altredo· 
Mascai'enbáa, .Leôncio · Galrão, A.ttila Amaral, m.tllU>el Ncivaes,. 
~iJ~oo Amado; Negreiros,· F.awão, .A.loysío Filho; A.rllold Silva, . 
Lauro Passpa, Fetn.SJloo· de Al>reu, C!lriO\i Lfnrlel1Perg, Godo~ 
l'N!do· Menezes, 'Lauro Santos, ·Pereira Carneiro; Olegario M~ · 
.riann.o,_ GVI}'.~r. de ~vedo, Card0$o de . Meno, Biaa Fortes~
~delio M~te1, llar_!illl) Soares, Pedro Aleixo, Gabriel :Pa:;so$,. 
pelphirn ,Moreír~ 1os.4 Alknlim, SíiJlã.o da Ctm.ba, João Penr .. -
p.o; J'o§o. lJarál:d.o. Cbristiano ?ttaohAdQ, Polycari>o Viotti; ~
yjndo Coelho~ · Alel;Q Paraguassú, Licurgo Leite, Celso Ma- . 
_ehado, O$alpns dO Amaral, Bueno Brandão, Carneiro' de R~
zende~ Jacques' Montandon, João Alves, Plinio Corrêa de Qli ... -
yeiri. .Mc~n_ta.~ . M$cbado, Theotonio. Monteiro dt1 .Barros;. 
,fo10é . C~rlos, . ltodrJSUS& Alvas, aarros Penteado, Almelda Ca·· 
)na.rgo, 'Mario' Wbatel;t, V~rsueiro Casar, Guaraey Silveí~ 
.HyPolito do Mga; ZQroast.ro Gouveia, José Ulpfano, Carlo~ · 
Qu~ii'oz; Abr~u: ~di'~, ~tollio Covello, Car~oso de· ?yleilo Net... 
to. r&oraes teme, .lle!U'HlU') Ba~ SampaJo Vidal, Jos~ H<>-!· 
pO~ato, :I]Qrpiriii»s yeUascQ, Generow Ponoo, Joãfl ymasbôas, . 
. Nereu ~mps, A.al'8Q- Rebello, . Carlos Gomes, Sünoos Lopes,. 
Cílrlos ·Máxlmm~. !ltluricio Cardoso, Annes Dias, Victor 
Rússomano, Adroaldo da Costa. Cunha VasconneUos, Gilbert'
"G~beira, ·Martins. e· 'Silva, Franciseo Moura, AlDerto -SUJ.'eck, 
Aririando .Laydner, Gujlberme PJaster,M~rio Manhães, Miltop; 
C~+Valho, A~mstQ ·carsino, Horacio Laff!r, Paoheoo a Silva,. 
~ocll.a F~rja, T~i;x~ire. üite ( 1 i 7} • 

O Bl'. !residente - Vou levantar a- sessão, designando
p~ra a de ,amanhã a seguinte 

OP.Dli:M DP DJ..<\ 

~ Votação do req~erb:qe!ltO n. 6, ae f934, do· Si: . ~urci!)' 
Torre$, pediti4o intorni$CQ~s st>bre o nuzn~ro· do ultimo de':'" 
ereto exp~ttidD J>~lo Gpverilq P.rovisOl'jo e a· materia co~;ttida. 
'mi.stJLSSi,iO . unwà ;) . - . . . . . 
· ·· ·votàclo ~o re11uerimento n. 7, ãe· !934, do sr. Mozart 
Lago, ~:~edindo . informações sobre regime alimentar no' Ho!.-. 
pital Nacional de Psycbopat.has. (.Dfscmséfq· unica.~-) · · · · 
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. ·.:::.. :~ió -=.:·.: . ; .. 
r-~ : \i~tacãQj ·dó' .ieiltJ.er~éntc(n:~ .··ai.-·~~: i~a·~~- do_ sr~- :Mozar_t 

'Làgo, pedindo inforiDaciSes · sóbre -~ instrue'ções· baixadas pelo 
·sr; ·:caefe de' Polióia :·· . '(Diseuasãtr unica~) - ·' .. . .. 

Discussão· unica do requ:ei-irilentô n. · 9, d(( {934;· do
.sr. João Vítaea e outros, ·so~icíf:ant;io i~o~acões sobre pri
~o de operarios grevistas da 1irtna .. Pereira· Carneiro & Cia • 

. · ! ·Lévanta.:.se . á. sessão . ã~ f6 :_horas e 30 m!~ 
·_ n'utos; · 

. . . ·. . . . . ·~ 

Documento a que se refere o Requerimento do Sr. Luiz 
~sucupira:: · · - ·· 

· · "Ao Exercito·. _:._ Já' na ultima · etapa que foi vencida 
-pelo Governo instituído _em virtude . da Revolução de i930, 
-fui éollocado á frente dos nego~ios_.- do· Exereitõ, cuja exis-

. teneia vem experimentando. collapsos· suecessivos, em meio 
.-ás difficulda.des ~ :pert'9-rbações geraes por que tem pas-
6ado a Nação' Brasileira . · · · · 

:Durante seis. mezes de dmo e incessante tnbalho, pro
, curei introduzir· profundas modificações na estructura or
. ganica das uossas insti tuiçõés militares, Visando integral:-as 
_na sua verdadeira finalidade e toi.'Ilando-as a garantia ma~ · 
. tima' da segurança nacional. · . 

Não. foram poucos nem menos poderosos . O! obstaoulos 
, de ordem .intrínseca· e extrínseca, moral, material e· techniea, 
oppostos ao·. re~rguimento de um organismo que precisa re
cuperar · as forç~s perdidas ou . fazer despertar as forças 

;pouco desenvol'\'tdas e nascentes, as quaes, como tem aconte
, cidD, são sempre conduzidas ou solicitadas em falsas di-:-
:receões. . . . · . · 

· Na verdade, o facciosismo politieo é' o peor, o mais pe·.:. 
· r1goso e perfido inimigo das forcas armadas. Num. paiz. que 
·-vive encerrado em estreitas e invencíveis eontirigencii'S geo
. graphicas e· _historicas, como o nosso, entre ellas avultando 
. a escassez de recursos economícos e culturaes; com o espírito 
, de nacionalidade debilitado e francamente caracterizado uo 
intimo de todas as camadas sociaes e diluido Das diversi
-dades regionaes -crescentes - .o Exercito é sempre o alvo 

· pl'eferido pelas correntes que ·se entrechocam, muitas vezes 
·1:0m extrema violencia, na disputa das posiciles e na defesa 
· de interesses os mais antagonicos que nem sempre coinct..:. 
dem com a expressão dos interesses nacionaes. 

Encerl'amos um penoso creio ·de destruição e de recons
trucção; e. cedo ou não, reentramos na ordem constitucional. 

E' prematuro ainda procurar saber se o movimento de 
' Outubro, em sua evolução caprichosa, após a luta pelas ar
mas, trou~e vantagens ou inconvenientes para o progresso 

. da Nação e para a recuperação do nosso potencial militar em 
decadencia flagrante. 

-Se permaneci á testa dos destinos do Exercito, é por
que confio nelle, do mesmo modo que no patriotismo e na 
kbnegação ·de seus elementos constitutivos, e na elarividen
cia e -propositos do Chefe da: Nação e de seus auxiliares. , 

Não me orgulho de ter àseendido rapidamente ao alto 
posto a que cheguei. Orgulbar-me-ef se eontrib11ir para a 
grandeza do Exercito, -e nesse sentido não pouparei nenhum 
~forço, não terei hesitações e não me detet'ei em face de 
-sacrifício . algum; · · . . · 
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Cumpre-nos acatar ·sem vacillações o ·regime instituid~ 
~ velar pelo. réspeito á lei. 

. o passado nos rememora ·targa experiencia e graves pro
vações. Nem seropre, naquelles .que se dizem nossos amigos, 
encontramos os que nos fazêm hem. São, em regra, às ini
migos mais encarniçados, os que nos procuram dividir e
perturbar a nossa existencia. Elles nos rondam e intrigam 
a todo ins ta.n te • . . . · 

Reivindico para o Exercito o direito de decidir dos seus
proprios negocias, sem interferencias estranhas. 

E' pl'ecíso não falar; mas, não esquecer nunca e pro
curar sempre nos vêr liVt'es do cerco em que nos compri-:
mem de todos os all81110s. 

Approxima-se a inevitavel luta eleitoral para a tomada 
do -poder entre as facções particularistas, todas adversas a~ 
conceito puro de brasilídade e á propría razão de ser do
l!:xercito. 

Não sendo possível deixar de votar, para não attentar
cc.nf.l'a uma imposição· da lei constitucional, seria util que
os militares não se compromettessem em organizações par
tidarias que não fossem de caracter e expansão nacional, e
limitassem o exercício desse direito apenas em proveito da 
classe militar. • 

Seria um primeiro e largo passo para nos afastar de in~ 
-- classificaveis salteadorel> de posições, com os quaes os mi

litares nilo se devem confundir. 
Reagi em todas as occasiões contra os que pretenderatn 

affroritar e envilecer o Exercito; defendi a sua dignidade e 
honra com rara pertinacia1 contrariando mesmo alguns ca
maradas e despeitando muitos; fui invulneravel aos ataques. 
redobrados de furor dos seus constantes e radicaes ini
migos. 

Hei de proceder pela Plesma forrna.. e hei de . provai-o
algum dia, sejam .quaes forem as consequencias. 

O .. mot d'ordre" do Exercito é, pois, daqui por deante: 
~Assegurar ·O livre exercício dos poderes constituídos; pre
parar-se para defender a integridade do Brasil; não servir a. 

. partidos nem a homens; servir â Patria. - P . Góes." 
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