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40" Sessão, em 5 de Setembro de 1934 

Presidencia doa Sra. Antonio Carlos, Presidente; e Clomentino 
Lis:bôa, a• Sec1·etarío 

1 

A's i4 horf!.s ~ompnrecem os SI's,: 

Antonio GarloS, Ohristovfio Barcellos, 'Valdemar' Motta, 
Alberto Diniz, Manoel Reis, Moura Carvalho, Adolpho Soares, 
Hugo Napoleão, Freire de Andrade, Xavier de Oliveira, Ker
ginald<> Cavalcanti, Alberto Roselli, Irrmêo Joffily, Herectia
no Zenayde, Arru(ia Falcão, Simões Barbosa, Góes Monteiro, 
Valente de Lima, Guedes Nogueira, Rodrigues Doda., Deoda
to Maia, Arbhur Neiva, Aloysio Filho, Carlos Lindenberg, 
Lauro Santos, Henrique Dodsworl!h, Amaral Pcixotô, Sam
paio Corrêa, .Muzart Lago, Adolpho Bergnmin.i, João Guima
r.ães, Raul Fernandes, Acurcio Torres, Cat•doso de Mello, 
Buarque Nazã:reth; Lemgruber Filho, Francisllo Marcondes, 
Mello Franco, Malta Machado, Vieira Illn.rques, João Penido, 
João Beraldo, Furtado de Menezes, Levindo Coelho, Waldo
miro Magalhães, Celso Machado, Bueno Brandão, .Anthero 
:Botelho, José Ol:u'istiano, Alcantara Machado, José Ulpiano, 
Lacerda Wcarneck, Cardoso de. Mel\!) Netto, Henrique Bayma, 
Ptinio ·'rourinho, Nereu Ramos, Aarão Rcbello, Carlos Gomes, 
Renato Barbosa, Minuano da Moura, Adalberto Corrêa, Gilbort 
Gabeira, Antonio Rodrigues, .Francisco Moura, Sebastuto de 
Oliveira, João Vitaca, Mario Manhães, Miltón Carvnlho, Wa.l
ter Gosling, João Pinheiro, Teixeira Leite, Abelardo Marinho, 
Thiers Perissé (73) • 

·Comparecem aifida os St·s. : 

Agenor Monte, Cezar Tinoco, Delphim Moreira, Genero
so Ponce, João Simplicio, Ascanio Tubino, Edwald Possolo, 
Eugenio Montoü•o de Burros, Oliveira Passos (9) . 

Gompareoem mais os Srs. : 

Clementino Llsbôa, Alv~.u·o .Maia, Lcandre Pinheiro, 
Joaquim Magalhães. Luiz Sucupira, Waldemur Falcão, Leão 
Sampaio, Fig\1eiredo Rodriguos, Pontes Vielru, Silva Leal, 
Forl·eirn de Souza, Barreto Campello, Solano da Cunha, .Au
gusto Cavalcanti, Arlindo Lconi, Homero Pires, Paulo Filho, 
Ruy Santiago, AliiJiO Costullat, Josü Eduardo, Gwyer do Aze
vedo, Fabio Sorlré, Neg1•üo de Lima, Augusto Viegas, Raul 
Sá, Daniel de Carvalho, Barros Penteado, Moraes Andrade, 
Oincirtato Brnga, ·Oat•lota Queiroz, Abt•éu Sodré, Antonio Co
vel!o, Lacerda Pinto, Antouit) Jorge, Annes Dias, Demetrio 
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Xavier, Gaspar Saldanha, Acyr Medeiros, Ferreira Netto, 
Waldemar lteikdnl, Alberto Surek, Guil"hermo Plastei', Alva
ro Ventura; Augusto Corsino, Pedro .Rache, Alexandre .~icilia.
no, Euvaldo Lodi, Ma.rio Ramos, Gastão de BriLo, Roberto 
•Sirnonsen, Pinheiro Lima., Moraes Paiva., Nogueira Peoi
do (53). 

Deixam de co!npât-ecer os Srs. : 
PaobéGO de Oliveira, '~homaz Lobo, Fernandes Tavora, 

Mario Caiado, Cunha Mello, Luiz Tii·elli, Alfredo da Matt3, 
Abel Ghermont, Mario Chermont, Veiga Cabral, Lino :lllaoha
do, lihgalhíi.es de Almeida, Costa Fernandes, ·Carlos . Reis, 
Godofredo Vianna, Maximo Ferreira, Pires Gayoso, José Bor
ba, Jeovah Motta, Martins Veras, Ve!loso Borges, Odon Be
zerra, Pereira Lira, João Alberto, Souto Filho, Luiz Cedro, 
Mario Domingues, Arruda Camara, Arnaldo Bastos, José Sá, 
Alde Sampaio, "Osorio Borba, Humberto Moura, Izidro Vas
concellos, Sam!)aio Costa, Antonio Machado, Leandro Maciel, 
Augusto Leite; J. J. Soabra, Prisco Paraíso, Clemente Ma ... 
riatli, ~1agalhães ~otto, Medeiros Netto, Edgard Sanehes, Al. 
fredo Mascarenhas, Leonéio Galrão, AUila Amaral, Manoel 
Nqvaes, Gileno Amaoô, Negreiros Falcão, Francisco ·Rocha, 
Arnold Silva, Lnuro Pa,ssos, Nelson Xavíér, Fernando de 
Abreu, Godofredo Menezes, Jones Roeha, Pereira Carneir o, 
Olegar io Marianno, Nil() de Alvarenga, .Prado Kelly, Soares 
Filho, Bias Fortes, Ribéirc Junqueira, José Braz, Aaelio Ma· 
ciel, Martins Soares, Pedro Aleixo, Gabriel Passos, José 
Alkmim, Clemente Medrado, Simão da Cunha, Christiano Ma
ohndo, Polycarpo Viotti, Aleixo Paraguassú, Belmiro de Me
deit:os, Lfcurgo Leite, Campos do Amaral, Carneiro de Re
zende, Jacques Montandon, João Alves, Plinio Cor:rêa do Oli
veira, Theotonio Monteir() de .Barros, Rodrigues Alyes, AI-.. 
meida Camargo, .:Mario Whately, Verguéiro Cesnr, Guaraoy 
Silveira, Hippolyto do Rêgo, Zot·oastr.o Gouvêa, 1\Iornes .Le·me, 
Sampaio Vidal, José H<morato, Dql)1ingos V e !lasco,. Nero de 
Macedo, João Villa:Sbôas, Alfredo Pacheco, Francisco Villa
nova, . Triá.lio Sardenbet•g, Adolfo Konder, Simões Lopes, .Fre
derico Wolfenbut!l.H, YiGtor 'Russomano, Pedro Vergara, 
Fanfa Ribas, Raul Bittencourt, Cunha Vasconcellos, Vasco de 
'l'oledo, Martins e Silva, Armando Laydner, Edmar Carva
lho, Ricardo Machado, Horacio Lafer, Pacheco e Silva., Rocha'· 
Faria, David :Meinioke (H7). · · 

O Sr. Presidente - A lista oo presenoa accusa o compa-
recimento de 73 Srs . Deputados . · 

Está abàrta e Sessilo. 

O Sr. Alberto Dinh: (S'lipp~ente, ser-vindo de 2" Secreta• 
Mo) procede á leitura da Acta da Sessão antecedente, a qual 
é, sem observações, approvnda. 

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

O Sr. Waldemar Motta ( 4° SeC1'eto.rio, servindo de t•) 
proc(!dfl á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officio: 
Do Tribunal de Contas, de 4 do corronte, communicando 

havor reousado registro no acoordo referente ú venda, om 
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'hasta publica; do proprió nacional onde funcoionou a Repar
tição do~ Correios e Tclegr:aphos, em Bello Horizonte, àdqui
rldo pela Companhia Industrial Ferreira Guimarães S. A. 

- A' Gommissão de Toh'lilda de Conlas. 

2 

R~querimento: 

De Antonio Horacio Pereira, pedindo 'providenoia con
tra a dupla incidencia de iril·postos, conforme allega, sobre 
a renda predial. · 

- A's Commissões de Constituição e Justiça e de Fi
nanças. 

3 

Vai a imprimir, para. ser retnettido tís Com
missões de Agricultura, Industria e Commercio e 
de Orçamento, de accordo com o § 3° do art. 146 
do Regimento, o seguinte 

PROJECTO 

N. 41- 193-i 

,1utori:a a abertura do credito especial de t .150 :OOQ.:ilOOO 
(mil cento e cincocnta contos), pelo Minist,:ria da ;\ori
cttltU1'a, pa1•a occorrer ás despesas ~o pessr.ai do nucleo 
colonia~ da Fazetultz de São Bento até Março de i935 

(Agricultura 4 e Orçamento 3, de 193-í) 

A Co.mara dos Deputados resolvo: 

Art. L° Fica o Governo autorh:ado a abrir o credito es
pecial da import~ncia de LiSO: 000$000 (mil cento e cin
ccient.a contos), pelo Ministel'io da Agricultura, pura o fim 
especial de occorrer ás despesas de pessoal do nucleo colo
nial da Fazenda de S. Bento, nW Marco do anno de 1935, e 
os atrnsadm; até á data: da rciniciacão dos trabalhos, sem 
prejuizo para os opcrat•ios, trabalhadores e funr.cionnrios 
t:laqu-elle nucleo dos dias quo flcütam suspensos por ei:l.'e:ll'() 
cta falta de verba. 

Art. 2.0 Revqgam-se as diaposições om contral'io. 

Sala uus Sessões, 4 do Setembro do 1934. - Acvr llfe
deiro.~. - Waldemar Rei/(do.l . - Alvar<l ~'enitmt . ~ Gui
lh<wm.c P~astcr. - [,aura · Santos. ·- Prado ir.eU·u. - .. uovsio 
.'fr'il/w .. - Joílo Dcraldo . - Ban·oto C~:mpelf.o. -· loaqü.i?n 
M.aualluies. · 

O Sr . Presidente - Esttl finda n lcitur11 do Ex-pcdiontt.l. 

4 

Nomeio pnt·a constituir n Commissão Especial de Elabo
racno do Estar.uto dos Funcoion11dos Pnbllcos os Srs. Het'lri
qi.\e Dodswórth, .Nilo Alvarenga, Nogueira Penido, Moraes e 
Paiva, Vieira 1\farq\les, Prisco Pa1·aiso, Demetrio Xavier, 
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Aourcio Torres, Augusto Cavalcanti, Nereu Ramos e Pacheco 
.. e Silva. 

5 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Celso 
Machado, primeiro orador inscrlpto. 

O Sr. Celso ll.achado - Sr. Presidente, 3 data de hoje 
é de Lrisle · r~cordação para o nobre Povo mineiro: - r~lem
bra o primeiro anniversario da morte do grande Presidente 
O!egario Maciel. · 

Quanuo, Sr. Presidente, em 5 de Setembro de i933, :roi 
Minas dolol.'osamente surprehendida com a noticia de que· 
acabava àe tombar aquelle excelso varão, a dOr mais pun
gente invadiu todos os coraoões, cobrindo-se de luto a terra 
mineira. 
. ·E' que todof! tiveram. logo a nitida comprehensão da 

desgraça .irreparavel que ia, daquelle momento em deant:e, 
privar b Estado dos serviços relevantissimos do seu dilecto 
Presidente, que tudo fazia por sua grandeza e felicidade. 

Hora de dôr cruciante aquella, que ainda agora e para 
sempre amargurará a alma generosa do nosso Povo l 

Minas Geraes tinha verdadeira veneração pela figura ent
polgante do seu insigne Presidente, cuja vída foi exemplo 
singular c ediCicante de t.-abalno, honradez e patriotismo. 

A passagem df:l Olegario Maciel pelo governo do Es .. 
tado marcou, luminosamente, sua imprcssionant!l personali
dade, rica de attitudes firmes, deste.midas, leaes e, sobretudo; 
patriolicas, dando, com frequencia, · a seus contemporaneos, 
bailas licões de dignidade e de bravura moral - que attes
tarão, através dos seculos, a estirpe do mineiro que honra 
a palavra empenhada, preferindo arcar com os mais duros 
saorifióios a faltar os compromissos assumidos. (Muito bem.) 

O govern1> Olegario Maciel foi, sem duvida, dos mai:; 
atribulados de quantos ha memoria, começando tio período 
agudo que precedeu a Revolução de Qu~ubro u ·durante 
o qual teve o· venerando Presidente do enfrentar motins, con
spirações e movimentos armados, tudo isto de caracter gra
víssimo, ameaçando a estabilidade do Gov~rno central e do 
seu proprio. , 

E como Olegario Maciel se portou durante a lucta bra
via, está na conscienoia de toda a. gente,. Ninguem, de cert.o, 
fará, nesse ponto, injustiça á sua memoria, negando a enm'
gioa accão de se;:1 governo em 'bem da tranqui!lidade publica 
e dos superiores interesses do Estaao e da Nacão. 

O Pl'ésidente Olegario Maciel foi o homem impr€1soin
divel nu.quellas hm•as ·angustiantes, e tanto isto é verdade qu11 
nunca ihe faltou o apoio decidido e intransigente do altivo 
Povo montanhez, a cujos interesses dedico'U toda sun. pre
ciosíssima exlstencia, servindo ao Estado na paz como na 
guot•ra., e dignificando t) manduto do que fora investido, na~ 
urnas livres. 'Pela vontade sobernmt dos sens ooncidauãos. 

Fig·m·H do h·erOf:1 espartano, o Presidertte O!egnrio Mo.cíel 
j.á tinha em vid.:. ingressado no po.ntheõn da Histeria, onde 
sou norn('. fulBÜ'á perennemente pelo tempo a fórn, 

Nesta data, que Minas comrnemoru, evocando a vida e os 
ff)llos <io seu glorias, filho, que t.anto a enaltaoeu e dignifi
cou, - nós, os representante~ do Povo mineiro, vimos pro
nunciar aqui, neste scenario tmgusto, a nossa palnvra de ve
nm•at.üo pelo culto inconfundivol de Olegario D-ias Muoiel. 



Cãnara dos oepltados- 1m~esso em 08/1012015 cs 36- Página 14 !E 68 

7-

rendendo ~ sua sacratíssima mamaria as homenagens da 
no~sa. oommovi~a saudade, e proclamando a gratíd.ão quo 
os mineiros lhe devemos p or tudo quanto fez e realizou pela 
.grandezá e felicidade da t1mada terra de Minas Garaes. 
(Muito bem; muito· bem. O qrador é abraçado . Palmas . ) 

6 

O Sr. Adolpho Bergamini - Sr. Presidente, p eco a pa
lavra, pela ordem. 

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

O Sr. Adolpho llergamini (Pela ord~Jm) ""- .Sr. Pr e
sidente, em virtude de apart.es proferidos pelo Deputado Abe-

. !ardo Marinho, quando estava na tribuna o nobre represen
tante classista, Sr. Augusto Corsino, houve referenoias 
ao Dr. Belisario Penna, nome que merece o mais alto 
respeito c as homenagens de Lodos aquelles que p restigiam 
os valores authentioos da nossa Patria. 

E, em consequencia, chegou-me ás mãos uma c:n·ta desse 
eminente hygicnista concebida nos seguintes teL·mos : 

''Prezado amigo Dr. Bergamini -Saudações cor
deaes - AfMlado volunlttriamenle da. vida publica e 
da sociedade, em salutar isolamento numa fazendola, 
desconheço ·o que se passa fóra das minhas preoc
cupa:Qões ruralistas. 

Por isso, ha dois dias apenas, chegou ao meu co
nhecimento a contradicta immedíata (lppostn pelo meu 
nobre amigo a um aparte intempest.lvo çlo J)eputadCJ 
Abelardo 1\iarinho, em que affirmou ter eu cxtinct.o o 
Departamento Nacional de Assistencia Hospitalar, para 
üpplicar o saldo do seu patr imonio na creacão de car
gos para "amigos e apaniguados" no Sel'Vico de Loco
mocão do D . N. S. P . " 

O SR. ABELARDO MARINHo - Quero ver como vai contes
tar que tenha extincto o Departamento N11cioua! de Assist!'n
cia Hospitalar. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - I'rosigo na leitu ra : 

"Tenho, felií:mentu, no meu archivo, n otas da 
applicaC~1o do saldo apurado daqtmlle· pat rímonio, na 
importancia de i. 960:626$000, que lhe r emeLto com 
esta. 

Verifitmrá o meu nobt•e amigo, que desconhecia 
essa applicaciio, mas que me conh<.~ce o sabe que nuncu, 
na minha longa vida publica, possui npnuigüààos, nem 
servi a amigos, npoMs nproveii.ando em cargos d~! di
reccõ.o e de immedinta confi anj;a os de notoria compe
tcncin e idoneidade m.oral, quflo justa foi a s-ua con
tradielil dO aggt'nssivo aparte. " 

O Sn. Am;:r,Anno MARINHo - Por oxemplo: nomoan<!o 
director do ExPediente pessoa estranha no quadro dn Saúde 
Publica. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINl ---. Peço ao nobro collcga 
me pórmitta t P.rminnr a leitura. 
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O 81\, AnELAnDo MARINHo- E' um commentario. 
b SR. ADOLPHO BER.GAMINÍ -V. Ex •.. tem a tt·lbuna 

e. poqerá, com o brilho que todos lhe reconhecemos, utili-
~ar-se della. · · 

o SI\, ABELARDO MARINHO - Muito obrigado s v. Ex:. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI - (Lewla): 

''Para o Servico do Locomoção do D. N. S. P., 
reorganizado pelo Dr. Accacio Pires, em boa bora 
convidado .Por mim para directot dos Serviços Sanita
rios ·Terrestres, · não foi nomeado um só funccionario 
alheio á Saúde Publica, sendo apr•oveitados todos os 
que ali se encon~ravam, prClenchidos os carg'os novos 
ou as vagns que s~. deram com pessoal dé outras de.., 
pendeuoias do D. N. S. P." · 

o "SI\. Aimr.ARDO MARINHO - o chefe das Offiúinas e o 
cbefe _dos Borracheiros eram estranhos ·ao Set·viçó de Lo
comoçli.o. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI- (CO'ntimtanr.!o a lar): 

""Era ·um sérvico modelar, visitado por muitos 
representantes de servicos similares de outras repal'
ticões publicas e de empresas . particulares, comu a 
Light e outras, merecendo encomios . . 

E a reorganização desse servit,:o modelar, hoje des
truído, foi realizada com aprecia,·el economia para 
os cofres publicas . 

Só me dirijo no prezado · amigo, dando essàs expli
cações, para ágt·actecer, summamente -penhorado, a rle
fesà espontanea da minha actusção e armal-o de do
cum~nt.acão . quejusi.ifica plena~ent-e essa defeM. Dis
ponha sempre do · amigo certo, mui Lo grato. - Beli
sario Penna." 

Acompanha esta carta uma dcmonstraoiio. 
O SR. ABEL.\nDo MARINHo - Desejava que V . Ex. lesse 

essa demoostrução para. ver o quantó S. S. diz ®e gastou 
com o pessoal da Locomoção. Isso para satisfazer a minha 
curiosidade . 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Vou lel-9.: 

DECRETO N. 20.942, DE 13 D~ JAN~iRO DE 1932 

Autoriza a applicação do saldo do patrimonio (ló ~:rtincto De
partamento Nacional de As .. Hstencia Ho4pitalar 

Credita 
Pelo saldo apurado . .. .. .... . ...... . .... ... . !.960:626$062 

Re~apitnlando : 

Credito concedido ... . ... , . . . . . . . . . . . . . . . 1.960:626$062 
Despesa o/pessoal . ..• .. , . 750 :000$000 
Div. desp!lsas . (obras, ma-
. tel'illl, etc. , . , .. .. .. ,. 1.196:934$092 
Snldo . • . . . ... .. . . .. . . . . . 13:691$970 

1.960:626$062 
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Distribuição de 750:000$ para paga
mento do Pessoal, a 'Sab·er : 

· · Engenharia Sanitarin: 
Obras. ·geraes . . . ~ .. .. . ....... , ... ; . . ... . 
Obras n:o Laboratório Bacterioiogico .. .. .. . . 
Obras na Colonia Cun1paity .............. . 
. . HospiLal São Sebastião: 
Obras no Lal:oorator'io de Pesquisas . . ... . ..• 
Obras (conclusão) • . .. ... .. ..... .. .. ... . 

llospilal Paula Candido : . 
Obras (1:onc!usão) . . .. ......... . .... , .. . 

Sen·iço de Locomoção: 
Pagament.o de diarias a chauffeurs . . . . .... . 
Pagamento de pessoal ...... . .... . . .. .... . . 
. Inspectoria. de llygiene Infantil : 

Gratificação . . .... . . .... ..• ... . . . , ... .. 
Directotia. de 

lima: 
Defesa Sanital'ia Mari-

Obras .. .......... . . . ... ... ... ... .. ... . 
Fundação Gaffrée-Guinle: 

Auxilio em virtude de contraclo .. ...... . , 
Comm. G. de Compras: 

Inspecwrü.a de . Serviço de Prophylaxie. .. ... 
$Rncamanto Rural .•.......... . . . ... .... 
E. Amazonas - acquisiçüo de quinina • .. . . 
. Medicamentos • • ... . ....•.......... . ~ .. 

Centro S. Irihnuma : 
Combate á epidemia .do typhó. . . . . . . . . . 

... Colonia Curupaity: . 
C<lnstrucçli.o da Lavanderia . ..... . . ..... . 

In.specloria de Engenharia Sanitnria: 
Chluração da ngua . . . ... . . ... .. .• ... .. .. . 
. Laboratorio Bacteriologico: 
Bioterio •. ... . . . ... ........... . ..... .. 
Lloyd Brasileiro (iran~pori~) . . . . . . . ... . . 

Hospital Ar thur Bernardes : 
I ,igaçiio de gaz .. . . ..... ..... ... ........ . 

Saneamento l\ura! ; 
Aluguois . • .. . ...... . ...... , . . . . . . . . .. 

Inspootorin de Hygiene lnfanLil : 
Gratific!:u:ão . . . .... ~ .......... . ....... . 

Hospital D . Pedro Il : . 
Para custeio do hospital por deficiencia de 

dotae.üo .. . .... . .... · ... · · · · · · ·- · · · · 
Pagamento de conLus de eulll'gia ..... ..... . 

Saldo àpurado em 3i/i2/32 .. .. .. . .•.. 

60:001)$000 
2:100$000 

22:000$000 

3:ooo$ooo 
3:500$000 

i0:000$000 

1:220$000 
642:G80SOOO 

1:500$000 

4:000$000 

950:000$000 

32:471$920 
19 :991)$250 
H :350$000 
34:750$000 

25:140$850 

H:866$9GO 

8 :S30$õ10 
H0$000 

i2:972$900 

3:066$1}66 

1:000$000 

47:7ô8$$115 
2:677$100 

!.9~6:934$092 

13:691S970 

t.960 :tl2o$OG2 
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Sr. Presidente, o Dr. Belisario Penna é nome conbooido 
e respeitado por todos aquelles. que não. querem contribuir 
para o ataque a homens· de mere!)imi.mf.o, qua, . infelizmente, já 
se propala escasseiam entre nós • 
. - E' com imzrienso prazer que me desineumbo do encurgo 

que .S. Ex. me commetteu, e estou ·certo que, para todos 
aquelles. que bem eonbc~em o. Dr. Belisa.rio · Penna, notada
mente os íilhoS' dos-J:dó..riosos Estado~ de .Minl\s Gerae~ e RJo 
Grande do Sul, nos quaas . S. ·Ex; prestou assignalados serviços, 
como os· prestou tnmbem aqui, na Capital da Republioa, se
riam . perfel~amente dispensaveis as explicações que S. Ex. 
mandB â Camnra e á Nacão, por ~ntermedio do seu obscuro in
terpl'ete. (Muito bem; muito bem.) 

7 

O Sr. Hugo Napoleão -Peco. a palavra, pela ordem. 

O Sr. Presidente - '!'em a palavra, pell\ ordem, o no~re 
Deputado. · 

O Sr. Rugo Napoleão (Pela 'ordem) - St'. Presidente, 
pedi a palavra pela ordem para fazel' salientar que ó Diurio 
do Poder Leuisla..livo, ao inserir o brilhante discurso hontem 
pronunciado, nesta Casa, pelo Sr. Deputado Aloysio Filho, 
consignou um aparte a mim at.tribuido, que não r epresenta, 
na realidade, meu pensamento expresso . 

Diz o aparte: "A t\pprovacão dos aotos do Governo Pro
visorio desapparoceu com a Constituição, tanto que o Sr. 
Getulio Vargas oonlinúa no governo em virtude de outra 
wanlfestncli.o da Aasernbléa Constituinte ." 
. Não fol ieso que eu quii dizer. O que tive om vista de-

clarar ·roi que . o Governo Provisorio havia desapparecido 
com a Constitulçilo,· t~nf.o assim qüe _' o Sr. Getulio Vargas, 
jJara continuar 9-0 governo, no · p~riodo que medo ou entro a 
promulgação da Carta .Magna. e a sua pos~e. fóí preciso que a 
Assembl~a CousLiluinlo para isso désso autoriz.ação especial. 

Era ·a J'eotifioncl.io que eu pediria a V. Ex. fosse feita . 
(Jfuit'J bem; rrw.ito bem.) 

O Sr. Presidente - Constará da Actn a rcctificucão do 
nobre Deputado . 

B 

O Sr. Abelardo Marinho - Peço a palnvrn. 

O Sr. Presidente -- Tem a pnlãvra, pela orcletn, o nobre 
Deputado. 

O Sr. Abelardo Marinho ([lela ordem) - Sr. Prcsitle'ulc, 
a Camara acaba t1o ouvir as _palavl'a~. que o nobre Deputado· 
:Bergamini proferiu, em Lorno de uma missiva que recebGu 
do Sr. :Se lisa rio Peuna, antigo direolor do Depa1•tamento 
Nacion11l do Snude Publica. 

Quero t\penas esclnrecer que o pensamento uentrnl do 
meu aparte, no momento om que discursavs. o uosgo honrado 
co!lega, :Sr. Deputado Augusto Corsino, foi o de que- quem 
extinguira a Assis tencia. Hospitnlur no :Brasil fôra o Dr. 
Bellsnrio Penna, e . n!io o Dr. Pedro Ernesto. Acore-soont.éi 
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mais que s. s .. praiicára esse acto por quEistõe& pessoaes com 
o -ex-direotor da Asl:!istencia Hospiialar, .e .. disse, consequen
temente, quo S. Ex_ gastát'a o patrimonio de dois mil contos, 
da Assistencia Hospitalar; com a remuneração de empregos 
no $êrvii;o de locomoção da· Saude Publica, exerciâos por 
amig~s e apaniguados seus. 

Folgo ·em ver que o Dr . BeliSário Penna, r.a. sua longa 
missiva ao nobre collega, Sr. Adolpho Bergamini, n.ilo con· 
testou os dois primeiros pont.os: que tivesse .!!ldC'1 S. Ex. 
q.uem extinguiu a Assistencia Hospitalar e o tivesse feito 
por motivos de ordem pes8oal. · 

S. S., jogando c.om as cifras, apona! tenta contestar 
que tenha gasto o saldo do patrimonio da Assistência Hos
pitalar, na remunor!!Çt\o dos cargos, empregos a que j.á me 
referi . s, Ex, diz; á semelhança daquelle perso·iiagein a:iie~ 
cdótico a quem ~e atribue a habilidosa resposta de que "por 
aqui não passou", S. S. diZ que n.ão nomeou qunesquer 
pessoas de fóra do servicó de locomoção pura o mesmo; en
tretanto, é S. S. quem informa ainda que 6,00 contos, de mil 
novecentos e tantos, foram gustos na remuneraÇã{l d~ pes• 
soai do serviço de locomoção. Accrescent.ou mais, que a. loco
moção era uma repartição exemplar; capaz de causar in-
veja ás organizações mais notaveis pela systematizacão dos 
seus servii.)OS, como n Light and Power. 

Ora, si era um aerviQo exemplar, si S, S. não nomeou 
para o mesmo nem uma pessoa eslranh.l) á repartição, será 
difficil explicar om que S. S. gastou mais de 30% do pa~ 
trimonio da e:dlnota Assistencia Hospitalar, com pessoal da 
locomoção ... 

Nií.o me recordo, no momento; do ·que n imprensa -
notadnmertto a. "Vanguut·da" e o "Jornal" - disse em edi
toriaes quando da campanha movida contra a actuação do 
e:t-director da Saude Publica, nein tenho bem de memoria 
os nomos das pessoas nomeadas ;)ará. o servico de locomoção. 
Sei, porém, por ser Cio meu ooni:JeciiJ}ento, que os chefes da 
officina ele Eleclrioidade IJ du Sr.ccão de Bot·racheil·o. i'un
Ctílonarios cornpelenles e perfeitamente <:m condições de 
exercer os r espectivos cargos, v ieram de fóra, sendo no
meados para o fisco da locomoção no momento em que se 
reorganizou aquelle serviço , Por ahi se vê que não podem 
ser tomadas ao pé da letra ns affh·maoões de S. S. Nüo 
quero, porém, deixar a tribuna sem patentear n pouca fir
meza de S . S. quando trata de numeros . 

Numa entrtlvista oollcctiva, que deu á imptcnsa do Rio 
de Janeiro, S. S. para aparentar grandes economias na sua 
ndriliõislraçíio, juntou aos OJ•editos Ol'oamcntarios de 1929 
óu de 1.930, niío estou bem cet•lo, o crediló de 50 mH oon\o3, 
riborlo para o combate á feb1·e amarjllla o os aprosentou oomo 
sendo despesas do Departamento em ·1929 ou 1930. Em se
guida, juntou ilinda o credi to ordinario do orçaJilento de 
1931 ou 19:l2 -·não me recordo, com precisão - uo o.rcdito 
extraordinm·io do exercício posterior aberto para o com
bate á feiJre amarellu, epidemia 1-1ssa que já tinha desappn
recido _ Dal! i , da cornpal·ncfio entt·o um e oulro exerci cio, re
sultoú, natm·almenle, uma economia do cerca de quarenta 
mil contos . 

Dispenso-mo de fuzer c(lmmentnt•ios em torno desse pro
cesso do sommar credites ordtnurios com extraordinarios 
par~, colejundó os exel'éicios r espectivos, levar á conclusão 
de tei.· havido grande cconomiu.. . . Apenas quero mostmr 
quo ... 
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O S1L ADoLPlto BER{]AMINI - Os· credítos extraordina .. 
rios· ou supplemenlares, o~mo os . especiaes, não. deixam de 
ser computados no exercicio. . · · 

O .SR. ABELÁRDO MAlli.NHO - , .• Perdao. Em i930, 
o orçamento da Saude Publica êra de 34 mil contos. e gas
taram-se mais 50 . miL contos com a iobre amarella. Em 1932 
·a verba continuou mais ou menos a .mesma e il. ·verba da 
febre amarella baixou a 12 mil contos, porque não havia 
mais epidemia. S. S., para apresentar grande economia, jun
tou ao credito extraordinario da febre amarella, no tempo 
da epidemia, as verbas orcamentarias. Fez o mesmo quando 
a febre já d.esapparecel'a. S. S. não fizera economia al
guma; a epidemia é que havia desapparer.ido. O que desejo 
mostrar é que S. S. não é muito firme quando joga com 
as cifras, com os creditas e com as verbas. 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI - Póde ser um erro de apre
CÍ:lÇâO, que em nada deso.bana o Dr. Belisa'rio Penna. 

O SR. ABELARDO MARINHO- Apenas o Governo Pro
visaria commoveu-se com essa supposta economia a o man
teve por mais algum tempo na Saude Publica. 

O SR. HENRIQUE DoDSWORTH - O Sr. Ilelisario Penna 
teve, aliás, actuacão muito notavcl no Miuisterlo da Edu
cação. 

O SR .. ABELARDO MARINHO- Registro o aparte, cu,ia 
intenção não alcanço. Era o que tinha a dizer. (Muito b~?m; 
m1!ito bem. ) 

9 

O Sr. President~ -- Tem a palavra o Sr. Aoyr Medeiros. 

O Sr. Acyr Medeiros pede e obtém pei'rnissão para. falar 
da bancada. 

O Sr. Acyr Medeiros (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
não será demais qu'e um membro da. minoria proJetaria desta 
Casa retorne á tribuna pura tratar do attentado de que fo
ram victimas os operarias· em padarias do Dish·icto Fe
deral. 

Estranho, sobremodo, que a Policia. desrespeitasse 
a Constituição que acaba . de ser p-romulgada, violando o o.r
tigo·us em seus numeros H, 1.2 e i5. 

A policia-politica, á falta de prete:do para commettcr as 
suas nrbitrariedades contra os trabalhadores, não tt•epidou 
em passar por cima da .Dai basica., menospt·e~ando, flagranto
mente, o Pode~· Legislativo, do qual emanou essa Lei, tão de
cantada pelos demagogos da burguezia. 

Como sabemos, St'. Presidente, polus noticias dos Jornaes 
do dia, n Policia, ·aproveitando-se da calada da noite, atacou 
a séde do syndioato dos operarias em padadas, quando elles 
alli se achavam, escudados num direito insopllismavel, ga
rantido pelo arl. 113, n. 16, da Constitúicão; que diz: 

"A casa é o usylo inviolavel do individuo. Nella 
ninguem poderá IJenetrar., de noite, sem consenti
mento do rnorndôr, sehao pura ncurlir a victimas de 
m·imes ou desastres, nem de dia, seaão nos casos e 
pela forma presoritos na lei. " 
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Se não bastasse o numero i6 do art. H3, que acabei de 
ler, teríamos ainda o numero H, que estatue: 

"A todos é iicito se reunirem, sem armas, não po
dendo intervir a autoridade, senão para assegurar ou 
restabelecer a ordem publica. Oom este fim, poderá 
designar o local onde a reunião se deva realizl\r, com
~a~to Ql;le isso não a impossibilite ou frustre." 

O 11~mero 12 do mesmo artigo diz: 

"E' garantida a. liberdade de associação para fins 
licitas. Nentmma associação será compuisciríamente 
dissolvida, senão por sentença judiciaria.. n 

·Ora, Sr. Presidente, a Policia politica, além de espal
deirar oo trabalhadores, que se achavam abrigados em sua 
séde, fe'chou aquella Associação de classe, sem razão plau
sível, sem qualquer motivo, visto como, até hoje, nada apré
sentou que pudesse justificar o seu acto arbitraria. 

Não satisfeita, depois de espancar os operarias em pa
darias, invadindo .a sua propria séde, effectuou a Policia a 
prisão de innumeros trabalhadores que lá se encontravam 
dormindo, tranquillamente, num flagrante attentado ao nu
mero 21 do art. i13 da Constituição, que assim dispõe: 

"Ninguem será preso senão em flagrante delicto, 
ou por ordem esoripta ela autoridade competente, nos 
casos expressos em lei. A prisão ou detenção de qual
quer pessoa será immediatamente communioada ao 
juiz competente, que a relaxará, se não for legal, e 

promoverá, sempre que de direito, a responsabilidado 
da autoridade coactora." 

Pois bem, Sr, Presidente, é baseado ness~;~ numero 21 
do art. H3 que formulo um requerimento de informações ao 
Sr.· Ministro da Justiça. E' preciso responsabilizar alguem 
pelos a.tLentados diarios de. que vêm séhdo victiríüü; os tra
balhadores na Capital da Republica. Esses attentados não 
poderão ficar impunes, porque, do contrario, verificaremos 
que é a propria autoridade, a quem compele zelar pelo fiel 
cumprimento da lei, o agente de taes aotos, sem que a Ca
mara tome providencias no sentido de reparar direitos fe
ridos. 

Assim, a minoria proletarià desta Casa requer, por in
termedío da Mesa, sejam prestadas urgentes informações á 
Camara pelo Exmo Sr. 1\linistro da Justiça, dizendo quaes 
as razões que levaram a Poli.cia a atQ.car a s~de da a~;~soci.a
cão dos operarias em padarias, fechando-a, em seguida, e 
por que e:Uectuou a prisão dos trabalhadores que lá se acha
vam reunidos. 

O SR. ANTONIO RoDRIGUES - Perrnitta o nobre· orador 
um aparte. Posso antecipar a resposta que vae ser dada pelo 
Sr. Ministro da Justic;a. A Policia aoml}re teve razão em 
todas as questões. A informação, que serú prestada pelo ti
tulax• da pasta da Justicn, ho. da ser no seut.ido de que os pa
deiros estavam em reunião, promovendo desordem. Actual
mente, nenhum proletar.ío IJOde se reunir. apesar dos direitos 
assegurados na propl'ia Constituição. No regimen diotator~ul 
nunca se verificou tamanho dest·espeito á liberdade pubhca 
como agora aconteoo, ·Cm plüno regimen 1ogal. 
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o SR. AOYR MEDEIROS - Sr. Presidente, diz o. honrado 
collega e companheil:'o de bancada que já sabe qual será a 
resposta do Sr. Ministro da Justiça ao requerimento de in
formacões que· apresentamos: declarará que os trabalha
dores estavam promovendo desordem. · 

Mas, Sr. Presidente, se. esses trabalhadores promoviam 
desordem, á Policia competia resta:béleêer a ordem e não 
atirar sobre elles, espancando.,o.s; maltratandl)-os {l prenden
do-os, sem mandado .expresso da autoridade ·compete·nte, 
conforme preceitua o n. 2!, do ~rt. 113 da Constituição. 

O Sr. Ministro da Justiça poderá allegar que foi por 
motivo de ordem publica que se deu a int.wvenção da Po
lioia; não poderá, porém. allêgar que foi em virtude de 
mandado judicia.rio, conforme estalue o citado dispositivo 
constitucional, que a Policia effcctuou a prisão de innu
meros trabulhtldores. 

Estrãnho esse facto, Sr. Presidente, apEozar do acostu
mado, ás violencias, de vel'ificação diaria, i'iiio · só no 
DistricLo Federal, como em outros Estados na Federação. E' 
preciso, enti·etunto, que os Srs. Deputadc-s tenham om 
mente que, um dia, taes urbitrariedades provocarão, coní.(l 
consequencia, acontecimentos gravissíl1los. que poderão 
trazer horas amargas ao Sr. Presidente da Ilepublica e ás 
autoridade·s constituidas, que deveriam dar o exemplo, mau
dando que. se respeitasse o Pacto Fundamental da Nação, 
dernittindo os funcoionarios faltosos e promovendo a res
ponsabilidade daquelles que desrespeitam n Carta Magna 
da segunda RepnbUca, instituída pela Revolução. 

O Sn. ANTONIO RoDRIGUES - Póde-ae a~firrnar que o 
Pacto Fundamental, nada mais representa do que lima gar
rafa de cerveja a. que se houvesse mudado o rotulo. 

O SR. ACYR 1\{EDEIROS - Comquanto, no dizer do 
mêu illustre companheiro de bancada, Sr. Antonio Rodrigues, 
a Constituição nada represente, devo accentuar que, de 
facto, ella nada vale, quando tem de ser applioada em de
fesa dos interesses dos trabalhadores, .dO~>' pequeninos, mas, 
quando se trata de proteger · ós potentado:-~ da terra, ella tem 
execução immediata e, então, as autoridades incumbidas da 
sua applicacão, sabem fazer cumpril-a e executai-a. 

O Sn. JoÃo VrTAGA - Ahi, as autoddades mostram-se 
zelosas. 

O SR. ACYR MEDEIROS - Nessa ocoasião, como diz o 
nobre Deputado, as autoridades êMheln-se de zelo. 

M11ito embora, Sr. Presidente, nesta Qamara minhas pa· 
lavras uão encontrem éco, porque a sua maioria é consti~ 
tuida de elementos representativos da burguezia e pouca 
importancia dão ás cousas que di1.em respeito ás massas tra
halhadorag ... 

O Sn. JoÃo VlTMA - A voz do meu coll~~a póde não 
ter repercussão nesta Cumara burgueza, mas reflectir-se-á 
no meio operado, nc meio daquelles quo soffrem e se 
hão de r·cvoltnr, se já não estão l'evolta.dos, contra esse es
tado do COtlSllS. 

6 SR. AGYR MEDEIROS - • . . parroe-me, entre
tanto, que o oaso merece algum conceito para o Snpromo 
Tribunal Federal. E' a elle, ngor·a, que me dirijo desta tri
buna, pedindo aos doutos Juizes da Suprema COrte quo se 
pronuncillm acel'C(\ do caso em apreco, poiS, do contr·ario, 
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Sr. Presidente, não sei onde iremos parar, com esses atten
tados, com · esse merrosprezo . ás classes productoras do 
Brasil. 

Se o Supremo Tribunal Federal não ()i:'llcúrasse pôr 
um dique a ~ssa onda de reaccionarísmo e de ullrago á 
Constituição da Republica, só restaria ·~ recurso extremo 
das armas e das bombas de dynamito, contra todos os edi
fícios pomposos que se 'erguem, como uma affronta aos in· 
toresses das massas expoliadas, êdifioiós onde se retinem O.!.t 
chamados 'l'ribunaes de Justica, onde se reuriom os chamados 
legisladm·es da Republioa Brasileira. 

E eu, Sr. Presidente, não quero iicar na retaguarda; ao 
contrario, faco questão de ser um dos vanguardeiros, dyna
mitando a muralha que consf.it.ue obice ás aspiracões do 
proletariado e ás liberdades do Povo Brasile~ro! 

Pode parecer excessiva minha linguagem, mas é filha 
da indignação que me vae n'alma, alma tlé trabalhador, que 
sente o achincalhe, qilr, soffre por parte dos elementos que 
deveriam, antes, assegurar o respeito aos seu;; direitos. 

Eis por que, Sr. Presidente, cheio de revolta, ennojado 
dessa situação do continues attentados ac;s direitos do;; 
trabalhadores - fechamento diario de organiza()ões opera
rias e prisão de proJetarias porque opinam deste ou daquelle 
modo, expendom idéas con.lrarias ao regimen que ahi está 
-- pergunto: se este regimen é bastante forte, se é o QUl" 
convem, por que tanto t'eceio dos trabalhadores quo exte
riorizam suas idéas, manifestando á luz meridiana o seu 
pensamento? Se os trabalhador·es, na sua linguagem huniili
ma, na sua instrucçüo rudimentar e medíocre, pregando 
ideologias avançadas, fazem periclitar o aotual estado de 
causas, obrigando a Policia, pela forca brut.a, a abafar essas 
vozes, confess·o-.se de uma vez po1· todas, que o regimtm está 
fullido, pois, nem siquer, resiste :i critica rudimentar de um 
trabalhador de instrucção precaria. 

b SR. GILilER'l' GABEJRA """" O mais interes~ar:te é que ha 
dois pesos e duas medidas, pois os inlegralislas prógam suas 
idéas da maneira mais violenta, ohamand.o os Intervmitores 
de caixeiros-viajantes, · distribuindo e &ffixt~ndo boletins 
tenden!liosos, e nada lhes acontece! 

O SR. ACYR MEDEIROS - Como vê, Sr. Presidente, o 
meu illustre oollega e companheiro de IJancada, Sr. Gilbert 
Gabeira, acaba de honrar-me com felicíssimo aparte. Mos
b·u S. Ex. que o chamado inltigralismo, no Drusil, gos:\ d~ 
ampla libm•dade de acção, chegando a erear as milicias de 
choque parlt suffbcar aquol!es que não oor..:.mungumn com 
soü credo, que nfio se idcnli!iquem com as suas. ídéas, achin
cnlhando todos os dias as autoridadeB conslit.uidas ... 

O Sn. JoÃo VlTACA - Pura "lnpoaciio". Lobo ni\o come 
lobo ... 

O Sll. ACYR MBDEIROS - ... e, cnl.re outros utaqucs, 
obumant.lo os InlervouLores de caixciros-viajanLes do Sr. 
Getulio Vmgas. 

O Sn. G!LDEn'r GAnlí:mA Dahi para bo.ixo. 

O SR. ACYR MEDEIROS - Por quo ess.l dift'ot•onçn do 
tmtnmonto? Nós, os trabalhadores, queremos, de nccordo 
com o oslntuido na ConstHuicfto, npenas lilHJrdade para pre
gar us nossas idóologins pacificrunent.o, em oontr.·uste com 
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essos senhores da accão integralista. bt·asileira, que repito, 
organizam brigadas de c~oque, com .tambores á frente, para 
chamar a attenclto do Povo, e não ádtnitt.em a menor contra
dieta, tanto que ao que np!lrteiã estA r<'Bet"Vada sortq bem 
trislo, como ha acontecido e se varificn todas as vezes que 
aquella orgamzacão pariidaria se expande e seé á rua em 
passeata. 

O Sa. JoÃo VI•rACA - Garantida p~la :pollcia. 
O SR. ACYR MEDEIDOS- Sr. '!>residente, a V. Ex., que 

ouve os clamor~s continuados da minoria prolctaria, ao sen
tido do !'estabelecimento de ·direitos feridos, pergunto: por 
que V. Bx., um dos membt·os da antiga AHíanca Liberal. .. 

O Sn. JoÃo VlTACA _: Chefe da Allíanca Liberal. 
O SR. ACYR MEDEIROS ~ • . • um do3 eminentes pro~ 

gadores da revolução regeneradora de Outubro ••. 
O Sa. JoÃo VITACA - E que aconselhava a fazel-a aoteà 

que o Povo a fizesse. . . · 
O SR. AGYR MEDE1ROS - ••• não interv~m em defesa 

do proletariado brasileiro espaldeirado, dos presidentes de 
syndicatos surmdos pela Polícia; em flagrante desrespeito 
á Constituição e a esta Casa, onde as vict.imas têm seus re
presentantes? 

Aos politicos r eaccionarios dA São Paulo, que crearam 
a chamada accão nacional integralist.a, para opprimir a 
coosciencia do prolêtáriado brasileiro, nada se lhes diz. 
Elles continuam a mandar as suas fabricas confeccionarem 
o panno verde-oliva para as camisas integralistas, emquanto 
os trabalhadores, dessas mesmas fabricas, não têm roupa para 
vestir, vivem em fai'rilpos, andrajosos, como mendigos, a 
implorar a cari_dade publicai . 

Por que tal desigualdade, Sr. Presidrmte, c:. o indifferen
tismo da Casa ant"e os atentados ~ propria obra 'I E a!ndn 
sorriem fleugmatiCã e ironicamente •• • 

Um üiu, porém, Sr. Presider.to, acontecerá no Brasil 
como ~a Bastilha francesa ; unl dia, a massa ;1inda poderá 
castigar aquelles que não souberam merecer o respeito e a 
consideração dos que edificam a grandeza material do 
Brasil. 

Assim, Sr. Presidente, terminando, peço a V. Ex. sejn 
o requerimento formulado pela minori3. proletaria prompta
mente enderecncto ao Sr. r.iinistro da Justica e dirijo, mais 
uma · vez, v~hemente appe.llo ao Supr.emo T.nbunal Federal, 
no sentido de qua aquella egregia GOrt.o faça aoalnr por 
quem dê direito, pelas autoridades que ahi estão, a Consti
tuioõ.u que a Asseinbl~a acaba de dat' ao Paiz. 

!Era o que eü tinha a dizer. (Muito bem; 1ltttUo bem.) 

10 

Ficam sobre a mesn dois pt•ojc\ltos, rospc
clivnmente, dos Srs. João Vítacn e Henrique 
Dodsworth. 

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

Vai-se passar á Ordem do dia. (~au.sa..). 
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ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de presenca accusa o compa
recimento de 126 Srs. Deputados. 

Nãó ha numero para a votacão da materia que se acha 
sobre a Mesa e da constante da Ordem do dia. 

Passa-se á ma teria em discussão. 

11 

Continwzção da 2a díscttsS!iO do r;rojecto nit
mero 6. de i!l34, estabelecendo providencias para 
a realüaç!io das pro.rimas e!eiçues (com emen
das e um requerimento}. 

o Sr. Presidente - Entt•a em discussão o pro,ieoto. Tem 
a palavra o Sr. Acurcio Torres. 

O Sr. Acurcio Torres: - Sr. Presidente, desejava eu 
diecutir o pro.jecto, ora em debate, apenas quando V. Ex. 
houvesse por bem annunciar a 311 õiscussãn. 

Como, porém. tenha, em aparte ao~ nobres Deputados 
Srs. Barreto Campello e Henrique Bayma, concordar! o com 
o primeiro desses illustres collegas, no tocante á inconstitu
cionalidade do projecto, resolvi discutil-o ligeiramente, em
bora no aclual turno. 

Somos e devemos ser orienl.tidos, na feitura das leis, pela 
Constituição de 16 de Julho, a qual, no art. 2° das Disposi
Ções Transitarias, commctte á. Asscmbléa Nacionó.l Consli
tuínte, transformada em Camara ordinaria com as funcçües 
do Senado, a elaboração das leis reclamadas pelo interesse 
publico e, notadamente, daquellas enumeradas na mensagem 
ôe 10 deAbril do então Chefe do Governo Pi·ovisorio. O § ~o 
dÕ art. 3°, entret.anto, como que restringe a competencia da 
Carnara, assim transformada, sobre ma teria eleitoral. 

•Sabemos que, entre as leis pedidas na mensagem de 10 
de AbrH pelo Chefe do Governo Provisorio, se encontra a lei 
eleitoral: mas. sabemos tnmbem qne. no ~ 4° das Disposi
ções Transitarias, está. a restricção feita. á Camara dos Depu
tados no attinonto á. legislaoão eleitoral. Porque, so é certo 
qüe, no al't. 2° dn.s Disposicões Transitorins, a Camnra fíMil 
oom a corri.pel.cncin legislativa inlégral - é, por isso, com 
a competencin. de fazer leis para o Paiz-nfio é menos VPtr
dade que, no § 40 do art. 3o, quizerarn os ConslituinLos que 
a eleição de H de Outubm, quer pul'u a renovação da Ca
rnara, qUCl' para a organização das Constitt\irttcs osbduac~, 
so processasse pelo respectivo Codigo e com os supplomcn
tos, antes tidos como altoracõos, do Superior Tribunal Elei~ 
toral. 

Não ha o.qui quem ignore que todos aqnollos Comt.ituin
t.es, (]tle se occunaram da mat.eria eleitoral, enlo:1rum tons 
no Codigo, achando, até, algum - o entro m~t.es g-ovcmisl.aH 
o opposicionistas - quo o mesmo fôra a melhor e-ousa quo 
dera no Brasil n diotarlura instítuida a q do Novembro de 
1930. 

Se a ·GonsLUuinte quizosse quo tt deicão de 1 <i ele OuLu
bro se processasse fóra dos preceitos ahi ostnbcler ''os. c.om 
os supplementos do Suoerior Tribunal Eloil.oml, nü.o have
ria neeessidado de oncaixnr entre os dispositivos oon8tif.u-

O. D. -- VOLU~1E IV 2 
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clonaes o § 40 do o.rl.; go das DisposlclSes TransitoriM. O 
pensamento dá Constituinte foi o àe que as eleicõeo se rea
lizasllem na vigenoia da<rUclla mesmn lei, que servira no 
pleilo da 3 da Maio, Gom os a·ccresclm.os, oom as corre
cções julgadas neoMsarias pelo Superior Tribunal. A in
tenção da Constituinte no art. 2-0 foi n. de que a Camata dos 
Deputados se occupu::1se da organização da lei elei!.oral que, 
r:onsübstanciando as dispOsições do Codigo, dos supplernen
tos até hoje dados pelo Superior Tribunal e de outros con
siderados cabíveis, codificasse, de facto, toda a nossa legis
lação a respeito .. No entender, porém, da Constituinte, tal 
codificação deveria servir para os plei~ que se ferissem 
depois de :14 de Outubro, tanto que, no § 40 do art. 3°, esti
pulou de modo expresso, inil\udivel, só se fizessem as elei
cõcs de 14 de Outubro sob a egide da sábia lei que já. havia 
presidido a elelcüo de 3 de Maio, com os supplementos até 
agora dados pelo Superior Tribuna\ o mais pelos que, de
pois de i6 de Julho -::->~.~ata da promulgação da Carta. Magna 
- achasse o mesmo Tribunal de incorporar á lei. 

O SR. MozMT LAGo - Assisti, no Superior Tribunal, á 
discussão e votaçiio dos suPtJlementos já assentados, .e ali 
não se tomaram em apreço diversM suggP.!!tões oi'ferecidas 
pcw interessados pt·esentes. exactamento por entender essa 
Côrte de Justiça que ao Poder Legislativo competia provi
denciar a respeito. 

O SR. ACURCIO TORRES - Como V. Ex. conoilia o 
§ 4° do art. ao com o disposto no art. 20 da5 Dísposioõe9 
Transitarias? 

O Sn. 1\fot.AR'l' LAGo - Estou encantado com a argü
mentação do 'Oóbr~ coHcga; apenas desejei chamar a sua at
lenção para o facto do as&ün entender o Tríhúilill. 

·O SR. ACURCIO TORRES - Sr. Presidente, ha na Ca
mnra dois grupos, sustentando um a co.mpe.tencia da Ca!)a 
para legislar sobr9 materia eleitor-al quanto ll.õ pleito de 
1.& de outubro e Julgando outro - a qu~ estou filiado ....,... 
que, em face da Constituição, não t.emos competenoia para · 
legislar quanto ao proximo pleito, e não a .temos porque nós 
mesmos - hontem · Constituintes e hoje legisladores ordi
nnrios - delimitamos, ness~ particular, as nossns at.tribui
ções. 

o SR. MozAmr LAGo - V. Ex. e'stá me seduz:indo para 
sou ponlo de vist.n. ... 

O SR. ACURCIO TORRES - Qn() devemos fazer nóR, 
qno adoptamlla o ponto de vista do quo nos falloco compã
t.et\r.ia 11:tra l ogl~lnçiio oJoHoral crn r oforonein no pleito do 
'1.'' do Outubro? Apep;ar.-nos o.t1 eh1mento hisiorico. 

Snho V. E~ .. St•. Pro~idente, quo, tnl\i~ do urnn ver., 
dnrunlC\ l\ votnoiio o o E11lotuto Politiüo o em oum;wimont<J 
da !ri inlrT·nn, a Af!.~omblt\a !'r-solveu - como nr\õ por!iu dei
xru· rirJ J'osolvm· -- qu0 á Commissiío lhl norl.nrçiio niío ern dado 
modificai'. 110 ftmrlo. t\S dccisõos do p\cnnrio, o foi pm·n al
l.cral-as tiJlOilllfl nn fôrma quo so eonst.iLuln n CommlRsiío de 
quo fn:r.iam parto o eminente Dopul.n<lo Sr. Raul l~ernnn
dL,s, o ilhu;l.rr, collcga Sr . Goclofr c.do Vianna o o preclaro 
philologo, no~so níio menos di~:no collcgn, Sr. Home1'0 .Pires, 

Sr. Presidente, u Crin~tituiçüo, votada em t.et•coh•n 
tul'no pela Assernhlóa c untes do soffroi' a redacciio final , 
esl.abcleoin, df) modo olo.ro~ quo as elciyõcs fossem reali.: 
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2ildiis na conformidade do Codigo Eleitoral ~- chamo para 
o ponto a attencão dos nobres collcgas - o das all.erar,õe~ 
que, no Codigo Eleitoral, julgasse necesst:.i'io intrOduzir b 
Superior Tribunal. 

Pois bem, na redaccüo final, sem que houvesse appa
recido uma éiilendn, uma sllõ-emenda, uma proposta qual-. 
quer, os membros da respectiva Cnmmissão, pata melhorar 

·o dispositivo quanto á forma. substituíram a expressão "Go·
digo Eeleitoral" por "legi sla~iío orn vigor" c "alterações" por 
"supplementos". 

Quer V. Ex., Sr. President e, saber mais o motivoJ em 
quo se !:Jaseia a minha conviccií.u de que o pensarnento da 
Constituinte foi o de que não nos inlrometlessemos nm as
sumpto eleitoral para o pleito de 1.'1 de Outubro o deixasse
mos a materia á sabedoria e no crit.erio do Superior Tri
bunal? 

Est.â no seguinte: mande V. Ex. buscar, no archivo ou 
na Secretaria da Camara, o folheto do emendas á redacção 
final e ló. encontrará uma, do digno Deputado pelo Districto 
Federal, Sr. Moz~trl Lago, tra11sferindo para o Superior 'l'l'i
bunal El•eitoral, as funcções commettidns pelo Codigo Eleito
ral no Sr. Ministro do Trabalho, no tocnnto {1s eleições dos 
ropt•esentantes profiss ionacs com âsschto hésta Casa. A As
sembléa Constituinte re.ieitou essa emenda sob o fundamen
to de qae queríamos que os Deputados .Classistas fossem 
eleitos tal qualmente os representantes do Povo na confor
midade da mesma legislação, sob a qual ellés se havian1 in
vestido do mandato profissional ou potitico no pleito de 3 
de Maio. 

E é assim, que, emquanto a Constituicão da Republica, 
110 seu corpo, estnbelece que n representação de classo teria 
à sua eleição procedida perante a mesma Justica Eleitora l. 
que faz o reconhecimento dos Dcpntadqs do Povo, nas Dis
posicões Transitarias, como que querendo que essas eloicõe!! 
continuassem a ser feitas pela mesma legislar,úo que vigo
raria para os eleitos do Povo, abriu uma cxcepçüo - de mocto 
a que a eleição desses Deputados de classe na primeira le
·gislntura ordinaria, que se const.ituirá para elles, em· Janei
ro de i93f.í, aindt que se faca per·tmto o Superior Tribunal, 
mas. na conformidade dessas Disposicões 'l'ransitorias. que, 
nesse partkut:n·, ainda commette ao Ministro do Trabalho as 
mesmas funccõcs do que estava incumbido pelo Codigo Elci• 
tora! anteriormente. 

O Sn. MoRAES ANnRADE- V. Ex. t em toda a razão, mua 
quando a Commíssão do Rédnr,iio substituiu a expressão "Co
digo Eleitoral" por "LegislnQão Elei.tornl" agiu com ncm·l.o. 
O Codigo Eleitoral, n bem dizer, ,iú niiq existe pot·quo foi 
modific~do por tlma sorie gt·nnde de docrof.os, chamados do 
('lmorgoncia, qno lhe alteraram os :fundamentos. 

O SR. ACURCIO TORRES - Süo chumudos SU!)Plomon
tos do Superior Tribunal Eleilornl . 

O Sn. MonAns ANDnADE - Sõ.o deorct.os de emergm1oin. 

O SR. ACURCIO TORRES -- O Tl'ibunal tinbu. os sous 
supplementos; fnzia, á guiza do supplement.o, suggestões ao 
Govei'no e est(\ consolidava egsas snggestões num decreto. 

O Sn. MoRAES ANDRADE - Tratu.-s~, pois, do decrelo; é 
differente, . 
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0 SR. ACURCIO TORRES - Sr . Presid!!nte, apegam-se 
ós doutos da Casa, apegam..:se os Deputados illustres, a cn.ia 
cultura e inteHlgencia sempre ·rendi a.s minhas homenagens. 
á expressão qtie usa .a disposic!ío transi.torio. em apre~o -
"l~g·islâcüo em vigor" --"- para diz\lr que, tanto pode ser. 
c.omo nós interpret.amos, a legíslúi)iío em vig()r, ~quella .e:ds
tente em 16 de Julho, Cómo "legislação em vigor" - aquella. 
outm que estaria visindo n o dia . do. eleicão. 

'Sr. Presidente, "no dia da eleição" não podia ser "o 
vigor" de que falaram o·s Constituintes, porque, se tal legis
lação estivesse em vigor no dia da eleição, o Con~tituin
to republicano não admit.tiria que, a essa legislação em vi
gcr no dia. ainda se pudesRem accrescentar supplementos do 
Superior Tribunal, os quo.es seriam inoouos uosse cas'>, pois, 
não se justificaria admittir ~upplementos, quando nã·o pu
dessem da.r qualquer resultado, ou melhor, após a eleição . 

O SR. Môl'IAES ANDI\A'DE - V. Ex. dá licenç.a ·para mais 
um aparte? 

O SR. ÁCURCIO TOURES - V. Ex. não precisa da 
minha permissãó. 

O SR.. MoRAEs ANDRADE - Emittirei, succintamente, mi
nha opinião: Quando a Constituicã0 fala em "!egislacão em 
vigor", e "em supnlementos do 'l'ribunal", quer se referir, 
com ns palavr as "legislacão em vigor", ao Codigo Eleitoral 
e a todos os Decretos ou J.,eis que. posleriorment.e, houves
sem sido pJ.lblicados; e quando fala em "supplementos do 
Tribunal Eleitoral". refere- se aos )lssentos, aos accordãos. 
tis resoluções, ús disposições tomadas pelo Tribunal. De 
modo que V. Ex. vê, com mui la clareza. com muita certeza, 
com milita exact.idão, que 3 Constitüicão, fu.~ando em legi$
lnç1io eleitoral, reporta-se a üma cousa e faltando em sup
plementos do Tribunal Eleitoral, alludo a oousa muiLo di
versa ... 

O sn. ACURCIO TORRES - Não estou sustentando ou
tro ponto de vista . 

O SR. MORAES A NDRADE - ••• embora em vigor no dia 
em que se realizar a eleição, evidentemente. N~ fosse as
sim a Constituição diria : "legislação ~m vigol' nesta data," 
isto é, na data em que s Constituioüo foi promulgada , 

b SR. ACORCTO TORRES - Uma. pergunta apenas : se 
a Constituicão niio falasse nm legislnçüó em vigor, ns elei
ções não seriam realizadas? 

O S'R.. MoRAES ANDI\IIDE - Evidentemente, oom a lcgis 
laçiio em vigor. 

O SR. A!CURCIIQ 'Í'OHllES - Havin necessidade de Con
st.itninle àflscei' (L expressão "legislação em vigor"? Por que 
o Consl,if.uinte desceu a esse det..nlho, n ossa, podo-so dizer, 
f iligro.na? 

Foi porque Quit prccst.nbnlecer a logislnQiío sob u. qual 
seria rmtli~1ulo o pleito do H do OuLubro; e usaudo dil o x
pressão "em vigor" elle quiz ó uma cousa inilludivcl, 
e!>tã no consenso do todos os Srs. Deputados .. . 

O SI\. MonARs AI'IDRADI!: - E' engano do V. Ex. 
O SR. ACtJRCIO TORRES - • , .referir -se â lcgislaçiio 

cm vigor, .. 
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ó S~t. MoRAES ANOnADE - Naquella data ... 

O SR~ .ACUROIO TORRES - .•• naquell& .data. 
O St\. MORAES ANOMDB- Isso se daria ~e estivesse dito. 

A restricÇãó, porém, niío existe. 
O SR. AGURCIO TORitES - E tanto é assim que, h!i 

avulso para aa discussão, a Constituinte a;pprovou, no ulti
mo turno, quando pod.ia J:flbdificar os seus dispositivos, n 
seguinte; .•. 

0 SR. MORAES ANDRADE - Vejamos. 

O SR. ACURCIO TORRES - .. . i1. eleição "será foit.a, 
de accordo com as disposições do Codigo EleiLoraJ, com os 
supplementos que julgar neccssarios o Tribunal Superior." 

O SR. MollA&s ANDRADE - Está clat•o. Apenas a. terceira 
discussão falou mal em Codigo Eleitoral. 

ú SR. ACURCIO TORRES - O que quer dizer é que a 
Commissâo de Redacção, não tendo oompet~ncia para alte~ 
rur dispositivo algum no fundo, .•. 

O SR. MORAES ANoR,\DE- Não alterou ... 
O SR. ACURCIO TORRIES- ... mas apenas na fórma, 

substituiu a expressão "Codigo Eleitoral'" por ''legislação em 
vigot·", dizendo, assim, em outras palavras, que "legislacão 
em vigor" que a Cornmissüo sub9Crcvia, ct·o. a expressão com 
que interpretava a outra, voL<'lda em todos os turnos pela 
Constituinte - "Codigo Eleitoral". 

O SR. MonAES ANDMOE -Perdão. V. Ex. está enganadn 
A Qommh;siio de llcdaccão, apenas, passando de "Codigo 
Eleitoral" pat•a "legislaçliõ em Vigor", quii: tot•na,:o claro o ex
presso que o~ decreto~_ postenores ao Gorligo Eleitoral esta
\'am incorpot·ados o. elle. Apenas isso. E' fól'lna explebv'l. 

O SR. ACURCIO 'i'ORRES ~ A Commis!>ão de Redacçilo 
-'--sabe v. Ex., e V. Ex. susttlntou aqui varias vezes o con
ceito - nüo tem compelencia para modi!icar ..• 

O Sn . MoMES ANDRADE - A substancia . 
O SR. ACURCIO TORRES - • .. a subst.alicia .•• 

0 Sa, MORAES ANDI\ADE- Não a. modificou. 

O Sn. RAUL FmlNANDilS - V. Ex- votou a lei que facul
tava a inscripçüo ex-o((icio dos universilarios'l 

O Sll. ACURCIO TORRES - Votei. 

O Sn. RAUL FEnNANoES "'"'"" Era o que das·ejava saber. l!:s
tou su tisfcito. 

O SR. ACORCIO TORRES - Por que? 

O Sa. RAUL Fl.li\NANDl·:s - So tem compelencia para vo
lnt· lu i olcílontl, V. l:x ., com o voto quo proferiu, está om 
coutmsto r,om a douLl'ina que ugorll sustenta. 

b Sll. ACUHGIO TORRES- Subo o meu mcsLt·e e emi
nenlo amigo o quo sojum !oi oleilot•al, lei processual clcilG
rnl e lei do alistamento eleitoral ••. 

O SR. ÍlAUL FERNMmES - Lei eleitoral, lei de uli!:lt.il
mento nüo ó altcrucão do Codigo Eleitoral Y 
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Ó SR. ACURCIO 'rORRES ---' Sabe V. ~x. que .níto, .·é 
appello para a memoria do ·eminente _mestre o amigo, Sabe 
que uma causa é :dei que estabelec<l o alistamento: aquelles 
que devem e aquelles que não devem set eleitores, e outra 
a lei - meu Jlreclaro mestre tilm.l;le!ll não ignora e já foi 
autor ate de sábia lei processual eleitoral em. nosso Estado 
- que dii do modo por que d.avem reali~ar-se as eleiÇões. 

ú SR. ADOLPHo BEllOAMINI - Realizando-se todas pela. 
fórmn prescripta na. legisla(jiio em vigor. 

0 Sn. RAUL FERNANDES - A lei do alistamento rtão faz 
parte do Codigo Eleitoral? 

O SR. ACURCIO TORRES- Faz parte, níio no processo. 
Não queira v . Ex. confundir-me com a sua propria con
fusão. Sabe que, quando mandamos insoréver ex-offici.o os 

· universitarios, praticá.mos acto legislativo de alistamento 
eleiloral, •.• 

O SR. AooLPHo BrutGAMINJ - Muito bem. 
O SR. ACURCIO TORH.ES - • • • e o que a Constituição 

quiz foi que nenhum dispositivo de processo eleitoral fosse 
i'l'lodificado pala. C::tmam, devido ás excelsitudes daquella le
gislação sob a qual se processou o pleito de 3 dB Maio. 

O SR. MonAEs ANDRADE- E' interpolação que V. Ex. 
!nz á Magna CarLa. 

O SR. ACURCIO TORRES - E ' o que está no folheto do 
YeUC·ido na lercl1ira discuss-ão. 

0 SR. MORAES ANDRADE - Nao está. 
O SR. AdURCÍO 'l'ORRES -Se a Com.missão de Reda

cção não tom comp.oteneia pata modificar dispositivo votado 
quanto aó fundo ... 

0 Sn.. MORAES ANDRADE - Não tem, 

O SR. ACURCIO TORRES - ••• mas só no Íocantc â 
fórmu • .• 

O SR. MonAESANDRADE- Perfeitamente. 
O Sll. ACURCIO TORRF..S - ••• a.ppello para o .bom 

sen:>o de meus nobres co !legas . E se a terceira discussão na 
Assemblóa Nacional Constituinte est.atuin que o pleito seria. 
realizttdo na conformidade do Codigo Eleito1•al, pergunto: a 
Oommissão de Redaocão, que n_ão tinha essa competenoia, 
trnduZiri.tlo a expressão "Codigo Eleitoral" por "legisluoão em 
vigor" quiz ou não, meus collegas, que essas palavras "le
gislacüo vigente", substit.utívas, pela fórma da expressão 
"Codigo Eleit.orll.l", indicus~em a legislacão vigento ao tempo 
<:m qutl volúmos a ConstiLuiÇão? 

O Sn. MoRAES ANDnADE - Absolutamente. Diria "nesta 
da la". Onde a lei não distingue, não póde o intllrprete dis
ting·uh·. 

O sn . ACUncro TORRES - Niío havia necessidade do 
falnr em legi s l a~ão vig~ntc nesta hora, ou nesta data, ou ao 
lem po ·tiO piei lo, de vez que nenhuma eleicüo pode da ser 
pr ouessada sem que fossllm observados os dispositivos de 
uma qualquer legislação. 

O Sn. MoRAES ANDRADE ...... Perdüo. Sa o P6nsnmento era 
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fazer respeitar a iegislacão vigente na época da promulga~ib, 
era necessa.riu dlzet· ·'vigente nesta da ti!. fl. E' assim que se 
redigem todas as leis. 

() SR. ACÜRClO TORRES "-- Os membro:; da minoria 
desta Casa não estão isolados quando affirmam a incOn$ti
tucionalidade do projccto. 

O Sn. MoRAES ANnnADR - E' opimão respeítavel de 
VV. EExs. 

O SR. ACURCIO TORRES - Como o juiz da opporlu
nic:lade de mostrar eu á Camara a opinião de conaLiluoioua
listas patrios eminentes sobre o assumpto, sou eu proprio, ... 

0 SR. MORAES ANDRADE - Muito bem. 
O SR. ACURGIO TOR.RES - .•• eu me aguardat•ei para 

voltar a discutir a materia depois que tenha sido deba.tida 
por outros collegas do grupo que entende que não é tncon
slitUoional o projecto. 

O Sn. ALoYSto FILHo- Inclusive o Sr. Dr. Moraes An
Jrade, cuja palavm aguardamos. 

O SR. MoRAES ANDRADlt- Não preciso discutü· o pr•oje
cto. Minha opinião sobre elle já é conhecida. 

O SR. ALoYsio F'lLHo -Mas está discutindo em apartes. 

O SR. ACURCIO TORRES - Ainda, Sr. Presidente, 
quando fosse constitucional a propositura, eu teria de vil' 
novamente á tribuna, para justificar varias emendas aprc
seutadas. E, dentre essas emendas, estaria uma, ao al't. 5'J 
do proj~cto oru em debate, com o qual concordei até c~rtu 
pollto, mas do qual discordei <ieOoi9 dl' estudo acurado c, 
lealmenLe .• venho aqui truzer a minha diSDOrdancia. 

Sr . .Presidente,· ha um dispositivo do projecto que, em
bora moralizador, não o é por inteiro, não que os membros 
da Comrnissãc não tenham attentado para a moralidade ab
solut" da eleição, mas porque nos espíritos de SS. EExs. 
talvez não acudisse esse argumento. 

Meus nobres oollegas, a Oommissão estabelece que uma 
cedula encimada pela legenda e que liónLmiha um hotne de 
candidato não registrado sob essa legenda, será contada como 
cedula partidaria, não sendo computado o voto do candidato 
estranho .ncllt~. coniiao. 

ü SR. LAuuo SANTOS- O dispositivo beneficia apenas os 
partidos do Governo, ~ os unicos que se podem organiz:1r. 

o SR. GASPAR SAr.DANHA - Estimula a creação dos par
tidos, o que é uma necessidade. Foi, aliús, o objectivo do 
Codigo Eleitoral. · 

O SR. AGUROIO TORRES- Ma'3 o meu illustro colleg:l, 
Sr. Gaspar Saldanha, membro da Commissã.o, ha de concor
dar com o meu argumento. 

O SR. GAsPAR f:>AJ.DANHA - V. Ex. não o viu ainda dos
dobl·ado sufficicnLemente. 

O SR. AGUilCIO TORRES- Vou desdobrai-o; nílo sei BC 

t!\o sufCicientement.o quanto baste para V. Ex., mas, pelo 
menos, qmmto chegue no meu modo do ver. 

O SR. MonAl!lB ANDMD!!l- O "quantum satis". 
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b SR. ACURCIO TORRES - Diz o projccto da Com~ 

· missão, de que v. E,.:. faz parte, no ar t.· 5°,_ que, para que o 
clei to r faca por não ter a. sua bóa fé illaqueadil, pela intró~ 
missão numa cedula de tegétlda do nome de um candidato 
não inooripto-<leve esse eleítor, caso isso occorra, soffrer uma 
pena. Qual? A de não ver apurado o voto que elle deu ao 
candidato não registrado nessa legenda. Não é isso? li.l' 
u·ma médída altamentê morilliindora.. 

0 Sa, MORAES ANDRADE- Disciplinadora. 
O SR. ACURCIO TORRES - Não será tambem discipli

nadora uma out.ra medida pela qual façamos annullar a oe
duta que, encimada por urna iegenda, tenha inscripto nella, 
dentt·e os elegendos, um candidato não insoripto? E'. E é por 
que? 

O Sr •. ALoYSio FILHo - E' conLL'O. o espirito do Codigo. 
O SR. ACURCIO TORRES - Vou responder ao nobre 

collega pela Bahia. So é bem verdade que A póde cbél5àr 
junto de B para pedil' o voto para C, colloeando na oedula. 
uc B, que é parlidaria, o nom:e de -0, illaqucundo, assim a sua 
bOa fé, é possivel lambem que A, sabendo que B é presti'7 
gioso, corra aos seus eleilOL'es e lhes leve a. convicção de 
que estão votando em .B na sila ceduJa, mas encimada pela. 
lugenda d~ quem_ pede. (Muito bem.) Assim, está illaqueada 
a .bua !ó dos eleitores que vêm sua cedula apurada para um 
partido para o qual não votaram. 

O Sn. MoRAES ANDRADE- E' possível, mas é menos facil. 
O SR. ACURCIO TORRE:S - Se estamos fazendo legis

lação em -que se fala em nome da moral, U)mos, Sr. Fresi
d~nte, que envidar Lo<l<is os esforcas no ~;•mtido de eBrcar de 
garantias o voto, em __ todas a;; possibilidades da frustração da 
verdade eleitoral. (Mttito bem.) 

O SR. GASPAR SALDANHA - Foi o objeotivo da Commis
são . 

O SR. Mon.\ES ANDRADE -- Uma emenda do nobre Depu
tado esclarecerá porfdt.amente o assumpto; não ba du
vida. 

O SR. AOURCIO TORRES- Dirão : mas o voto estranho 
só não é computado, sendo computada só a legenda, quando 
osso nome esLranho estiver na ceâuta, no logar matenal que 
a iei éstabelcce para oa elcgeudos do segundo Lurno. Será, 
llOrém, apurado o voto, toda vez que o nome do elegendo es~ 
live1· para o px·imeiro turuo. E' um absurdo; e vou dcmons~ 
t1·al-o. 

O Sn. M oRAES ANmtAD~- E' s.cceitavel a idéa de V. Bx. ; 
a (lmeuda ne.%o sentido seria bem recebida. 

O SR. ACUllCIO TORRES - At•gumento com V. Ex., 
por allsmdo, mas, V. Ex., depois da demonstraciio ligeíra 
que vou fl1zer, não será capaz de subscr&ver uma emenda 
uosse sentido . Vou comprovar. 

O meu Estado, por e::remplo, tem 17 representantes aesta 
Casa. Admittamos, pat·a melhot• oonta, que oompal'CQam ás 
urnas do terrilOL'io fluminense 51. 000 eleitot·es e que se de
frontem o~ tres Partidos, que são os mais fortes do Estado; 
udmiUun:os que se defrontem tambsm i7 candidatos avulsos. 
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Teremos .. 5:t.oóo eleitores . coinl>arecentcs~ 1.1 candidatos de 
legenda, tres partido~ disputando e dlsput.and!> lambem 1. 7 
candidatos avulsos. 

V. Ex. sabe, Sr. Presidente, que nestas a.rgument.aoões 
temos que collocar o argum~nto por absurdo. Supponhamori 
igualmente, que esses 51.000 eleitores se dividam em i7 gru
pos de 3.000 eleitores cada um, formando o quociente elei
toral e cada. grupo de 3. 000 Lragu no. cabeça da sua cedula 
um dos 17 avulsos, votando os 51.000, indiíferentemente 
quanto á legenda, nos tres partidos. 

Que ha? Concorrem para o quoóiente partidarió desses 
trcs partidos 51.000 eleitores, mas nenhum desses par· ti
dos faz um candidato, porque todos os avulsos já foram 
eleitos para todos os i 7 logares na cabeça da chapa. 

E' isso quo o Codigo quer? Não. 
O SR. lllOM!lS ANDRADE - E', porque dá prefercneia ao 

quociente eleitoral. 
O SR. ACURCIO TORRES- Não é tal• 
O SR. Moi.\.AEB ANDRADE- O argumento de V. Ex. não 

6 absurdo em coisa alguma. E' o Codigo que é respeitado. 
O SR. ACURCIO TORRES - E'? 

() SR. MoRiiES ANDRADE - Pois não I 
O SR. ACURCIO TORRES- Sabe V. Ex. deante de 

que lei o meu argumento é absurdo? Dennte do proprio 
Godigo Eleitoral, quando diz que as legendas determinam o 
quociente pal'Lidario. 

0 SR. MORAES ANDRADE - Mas () quóéiêfit~ parLidati() 
só existi1 depois do quociente eleitoral. 

O SR. ACURCIO TORRES- Permitt.a que eu con.tinue. 
O Oodigo diz: a Iegemla garante o quooient6 partidai' iO, 

m11s, n-a quooicnte pnrLidario, cada partido descontará tan
tos onndid8tos quantos olle já tenha dado no quociente 
eleitoral. 

O SR. MoRAES At'IPMDE- Claro. 
O SR. ACURCIO TORRES- Se o quociente partidurio 

é feito, constiluido, tirado, equacionado depois do quociente 
eleitnral, pergunto: numa representaoiio de 17 Deputados, 
17 individuas eleitos pelo quociente eleitor al, estranhos ao 
pai'tido, que irão faze1· os tres partidos, embora tendo quo
ciente partidario, mas não havendo conseguido eleger, no 
quociente eleitorai, nenimm dos seus correligionarios? 

O Sn. MoiL'IES ANDRADE- O absurdo só ex:iste na phan-. 
tnsia, no fogo de llengaln do brilho, da eloqueucia do orador, 
po1·que o Codigo clú p1·efcren<:ia absolu ta ao quociente elei
toral. 

o SR. AGURCIO 'ronnEs - Sr. Presidente, lastimo 
estar cansado . V. Ex. nüo ó medico, mns Lliio precisa sel~o 
para julgar da minha fndiga . 

O Coct igo Eleitoí'al o que quer é constituição de parti
dos. A lei só admitte duas esper.ies de ceduln.s. Os nobres 
collcgns pnulistos, ciO\llos na matcria, hão de mu perdoar 
que, nestn oppOJ•tuniclnde, eu tuinbcrii lno~tre o (jut~nl.o co
uheço do assumpto. 
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b Sn. MoRA~s ANnnADn - Aprend&mos nas ·lioÕi!!l 
de V. Ex. 

O SR. ACURClO TORilliS - Perdão, não dou iicões. 
A lei, dizia cu, só admHLe duas ccdulas : a partidal"ia 

ou a maLizada. 
Na pal'tídatia, declat·a o Codigo, o eleitor votará em 

tantos candidatos quantos tonhn a legenda e repetirá o 
nome do um destes na cabecà da cedula. · 

O Sa. MoRAES ANDl~IJE- Repetirá, se quizér. 

O SR. MozAnT LAoo - Não é o que diz o Codigo. 
O Sn . AooLPHO BEI\OAMINI - Quanto á cedula anv.ly

tica, é. 
O SR. AGURCIO TORRES - Sr. Presidente, aproveí

tartôo-me do aparte do no.bre collega, 8r. Adolpho Berga
mini, quero sucundal- o e recordar que, de fncto, ha duas 
cspecies de cedulas: a pnrUdaria. c a matizada. Dentro da 
partidaria I>odemos subdividir a cedula. em analytillll -
uome a nome dos que se acham inscriptos sob a legenda e 
o nome de um dclles na cabeça, e em synthet.ica - o nome 
do parUdo e acima da legenda. o nome de um candidato que 
a ella não pódc ser estranho. 

O Sn • .l.\101\AES ANoRhDE -- Está certo. 
O SR: ACURCIO 'l'ORRES - E sabe V. Ex. p or que 

não póde ser esLranho? 
O Sa. Moi\AES ANDMDE ~ Queremos sabor . 

O SR. AGUltCIO TORi:lES - Pelo segtiinte: porque a 
lei estabelece·, de modo insopbisrnàvcl, que o eleiLor só pódo 
votar em tantos candidatos quaulas sejam as legendas, o 
niio diz - uraís um - e sim - dando mais Ulil voto a um 
desses, se quizcr . 

O SR. MozAI\'1' LAGo - Pcrmitta um aparte. O Codigo 
diz p!·eci:sumentc isto : em tantos clegendos c mais um . A 
lns truccuo do Tribunal foi que corrigiu, p ormitundo que 
so repetisse o nome. 

O Sn. AooLPHO BmGAMINI - Deu a interpretayão de 
mais um para q ue o candidato possa Ler votos em primeiro 
o segundo tUJ·nos . 

O Slt. ACURCIO 'rOlU\ES- Vou perguntar ao Sr. Mo
zarL Lago, doulo e m mat.oria oloitoral, como S. Ex. póde 
inlerpi•elar essa disposição do Codigo quo.nto a esse "mais 
um esLl'-anho". 

O Sn. Mo:r.ART LAGo - Polu nccessidad{) do se provi
denciar Sf}bl'C a SLlpplencia dos partidos . 

O Slt. ACUHCIO TO!UtES - Como, lHl cuélà partido só 
pód(l inscrever nas respecti ·,•as c ircHmscl'ipcõos tantos can
didatos quanlos são os olcgemlos, no rno.ximo'l 

O SI\, 1\lo:r..\1\'1' I.Aon - Nflo hn tal. O Codigo d izia ; 
Lnntos olcgendos, mnls um . 

o sn. ACUllCf.O 'l'Ol1R.ES - SI'. Prosidonto, estou eo
tupefuc to. 

O :::\R. ADOLPHo BlS~tOA:MJNl - O Co.cligo diz ia - mais 
um. Esse u~tli.:l um fôra intci·prctado llOHiO 3ondo o qo sup-
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pfente. As lnstruccões, enlreLanto, vieram dar outra ínter
preli!.cüo. Esse mais v.m sel'Ve pan fornecer voto do pl'i~ 
meiro e segundo turno. 

O SR. ACURCIO TOilliES - St', Presidente, a leí é 
sábià; a lei estal.Jeleée que a insctipção será feita pelo nu
mero de candidatos li eleger e que o eleitor - ó este o voto 
preferencial ~ dentre os registrados, póde escolher· um 
para coUocar na cabeça da cedula, votando sm primeiro 
turno. E POl' que não podia ser estranho, 81' . .PrelÜdente'l 
Por que a cedula de partido, quo tenha nomes oslranhos, não 
é contada para a legenda. Neste caso, é contado um voto 
para cada um dos candidatos registrados em segundo tmno 
c contado para o primeiro a cabeça. 

Porquanto, quando eu digo, que só póde registrar tan
tos quantos süo os elegendo:-;, digu uma verdade. E affh·mo 
outra verdade, quando declaro que, pelo mecanismo da lei 
eleitoral, isto é, para que uma repreeentação não t6nha 
sahido das urnas numero em duplicata, e talvez mais do 
qul' em duplicaLa dos elegcndos, a lei, sabiamenLe, esLabolccB 
que a repeLicão do nome,~- esta é a pratica - debaixo 
para cima, tirando, porlanto, o nome de um regish'ado par~ 
colloc~.l-o á cabeca, só póde ser do de um dos t•egistrados. 
Do contrario. nenhum partido obteria quociente partidarío 
logo que hou,;esse a iutromis~ão de um nome estranho á. le
genda na respectiva ce.dula. 

VolLando ao ponto: não parece a V, Ex. e aos meus no
bl·es collegas, que, para evitar essa fraude, ou melhor, para 
evitar que o eleiLor tenha a sua boa f~ illaqucada, devamos 
mandar contar, não um voto estranho em cedula sob le
genda, mas lambem annullar a legéndá, porque se é verdada 
que se póde introrneltcr um nome na ccdula para prejudi
car a legenda, é, tamuem, certo que os inscl'iptores da legen
da podem illudir a boa fé que tenham aquelles que dese
jam volur em nome isolado, (}hamando-os a vótar fia le
genda para furtar-lhes o voto1 

O Sn. MoRAES ANmwm- E' muito mais difficil. 
O SR. ACURCIO TOllHES - Mas não é imposSível. 
O Sn. 1\iOMEB ANDRADE- Não é irnpossivel, mas :se nós 

temos como supremo escopo respeitar a verdade eleitoral, 
devemos mandar apurar a cedula tãl qUal fói lançada, me
nos o voto estranho, salvo se fOr em primeiro turno. Aliás, 
acceito a emenda do V , Ex. 

O SR. ACURCIO TORRES - Em primeiro turno, ou 
J:i demonstrei. 

O SR. MonAES ANDRADE- Demonstrou quo só na phan
lasin do V. E::::. é que uflpureco esso absurdo. 

O SR. AOURUIO 'fORHÉS- Salvo se V. Ex. admit.tir 
quo toda a ceduln, mesmo sob lcgencla, que Lenha um noma 
ostrunho na cabeça ... 

O Sn. MOM8S ANDRADE - AdmitLo. 
O SR. ACUHCIO TOHHES- ..• niio seja contada como 

legenda. 
o Sn. MDMlCB ANDHADE ~ Í'Ódll nuo SCl' conLada como 

legenda. 
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Ó SR. AGUítdiO TOHRES - Eu pergu'nÍo se deve, ôu 
não. - ... - 1 

0 Sn. MORAES A'NDltADE- Nilo inLeressa. 
o SR. ACURClO •rofi.IlES - Não interessa, não; se 

contar como leg·cnda, teremús dupliCidnde de representante. 
O Sn. MoMr;s ANDRADE - Em pr•imeiro turno, não in

ter·essa. Não ha nenhuma duplicidade porque o quociente 
eleitoral tem prevalencia sobre o quociente partidarjO. 
Iaso é manso e pacifico, comesinho em legislacão eleitoral. 

O Sll. ACURCIO TOntlES - Meu nobre collega, eslou 
farto de saber que o primeil'o quociente a tiràr é o eleito
ral. Pergunto a V. Ex. : dar-so-á o facto de vo.rios parti
dos, como demonstrei, terem qu.ociente partidario e não al
cançarem um quociente porque o candidato lia cabeça da 
cedula não é daquelle partido'? 

O SR. MoRAES ANOI\ADE - Mas, porque foi eleito por 
quociente eleitoral, que lem prevalencíl!.. 

O SR. ACUl\ClO 'l'OfiRBS - O quooienLo eleitoral, na 
fúrma do CouJl:;O, torna matl:tada a cetlula qu~ contcutut. 
nome estranho, na cabeça, na lHlrriga, uo joelho ou no pé, 
isto é, a cedula que, na vigencia do Coctigo, tiver nome e8-
trn.nho, em qualquer lagar, que não seja da legenda r~gís
t.rndn . A c.edula deixa de sei· de Partido, para t er o voto da 
oubeça contado o.o candidato do primeiro turno, ao candi
dato que estiver na caJ:Hlça e os demais para segundo tm·no, 
pertençam a que partidos pertencerem. 

Ha dias, dei as razões em apar te, que foi acceito ató, 
ou eiidilssãdo, com grand~ honra para mim, pelo nob1·e 
Deputado paulista, Sr. Abreu Sodró, da desnecessida-de do 
assentimento do ca.nditllito iuscripto em pa['ticlo . .l.sso tJOl'
que o parlido, como organização, registra a chapa dt~ seu-s 
correligionarios, daquelles que já per·toncém a :;eus qua
dros partido.rios. Para tanto nãó é preciso que onda compo
nente da legenda -..-enba dec!:~rar que assente na inclusão 
do silu nome. Quanto ao candidato avulso, sabe-se que é 
elle proprlo quem faz sua inscripção. Não haveria a sur
prcza de ser inscripto um candidato contra sua vontade . 

AdmiLtindo, por absurdo, que :100 cleiLoros se reunam 
para inscrever um nome que não seja candidato da todos, 
pois nüo acredito que tal possa occoncr, admittindo-o, 
porém, estaria d•ê accordo com o nobre Deputado, Sr. Mo
raes Andrade, porquanto tudo qnanto fôr possibilidade 
pnrn enganos ou fraudes, devemos evitar. Só nessas con
dicões acc(lilaria a necessidade do assoniimento do can
didato. 

Quer dizer, toda vez quo um grupo de. 100 e loiV)i·ês 
compat·eccsse perante o 'friblmal H.egional para irigcrevo.r o 
nome de algu{lm como Sl?U candidato, i} uüo constituindo 
esse gntpo do elcilnres m·gunizac.fio partidnria. pt·eviamont.o 
rcgisLradu., ~sscs i 00 eleitores deveriam le·var, uo momcnlo 
do r egistro, a declaraçrto do candidato concordando com n 
sua inseri peão. 

O SR • .MOf\AilS ANi:JilAm;; -- l!J que ntul ha que, mssmo 
nn inscripçüo das l egonôas p:u·tido.l'iab, 05 (landidatos dêm 
seu assentimento e:x:pt·osso á insoriiJQão~ 
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O SR. ACURCIO TORRES - Mas não h a necessidade 
disso. 

O Sn. MoRAES ANDRADE - H a necessidade. 
O SR. ACURCIO TORRES- Sabe V. Ex., Si'. Presi~ 

dente, que os partidos, como organizações polit1cas, agem 
entre seus correligicmarios como economia interna do par
lido. Não !la necessidade de que alguem venha dizer que 
está na chapa do partido de que é correligionario e que 
acccita sua candidatura. 

O Sn. LAURO SANTOS - Se nfio acceitasse, protestaria. 
o SR. ACURCIO 'J.'ORRF.t; - A simples declaracão da 

dil'eccão do partido ~ bastante. 
O Sn. 1\IonAn:s ANDRADE - Do partido a que elle estã 

filiado. 
O SR. ACURGIO TORRES- Exactamente. 
Sr. Pl·esidente, l1a outro coso para o Qual chamo a at

tf'ncõ.o elo nobre Deputado, Sr. l\foraes Andmde, e bem assim 
a dos illustres collegas que fazem part·e da douta Commis
suo Eleitoral. 

O Sn. GAsP,\R SAt.r>ANUA - V. Ex. chama a attenção 
da Camara em geral. 

0 SR. ACURCIO TORRES - Pe~o li attoncão da Com
missão, pois a meu vêr ]JOtlVe um lapso da mE'Isma. 

0 SR., GASPAR SALDANHA - Nesse particular, não 
apoiado, porque a Com;missiío já findou seu trabalho; agora, 
é a Camara que va.c dooidir. 

O SR, AGURCIO TORRES - Não preciso chamar a 
at.tençiio dn c~m--ara, porque esta não votaria o que me pa
rece um absurdo. 

. Creia o nobre c.ollega, Sr. Gaspar Sahlanha, quo este 
chamado de altcncüo foi mais uma deHcadeza ... 

o Sn. HENRtQUll BAYMA- l!'oi um chamado suppletivo. 
(Ris,o.) 

O Sn. 'Mm1AES ANDRADE- Como o nobre orador me ciw 
tem nominnlm'Cnte, gostnrin saber se me chamou como su
per ou como sub-r.ommisslío ... 

O SR. ACURGIO TORRES - Super, naturalmente. 

o Sn. MoRAES ANoRAm: - Agradecido pela gentileza. 
o Sn. AooLPHD BEROAMINI - domo super talvez ni'io 

sc.in conveniente, porque a Supm•-oommissüo quo in elnbo
rn· o Ante-pt•o,icct.o do Const.ítuiçií.o, tornou-se apenas de
ool'alivti. Foi a •Sub-Commissüo que fez tudo, 

O Sn. MOnAES ANDRADE- Quer dizer que o nobre ool
legn encontra a possibilidade do eu ser decorativo de al
guma coisa (!Uso). o que ainda é nma honra lH\l'n mim, 

O Sn. AnoU>HO BmKIAMINr - Niío apoiado. Achei, en
. Lretant.o, convot\ionte esclarecer. 

O sn. ACURCIO TORRES - O substituto de V. Ex., 
Sr. PrcsirleDto, já usi.:í. ucompnnhanrlo o raoiocinio. Como 
vao fi{)ar á Mesa, urlo precisarei voltar aos meus argumco-
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tos, porque invoco aos auteos supplementos do aotual to 
Secretario de V. Ex. 

Vê V. Ex., Sr. Presidente, que é medida de morali· 
dude pnrti<laria, e que concorre mais ainda para a div!s!l.o 
perfeita dos clu!i:Pbs partidarios, não admittir o lei que uin 
candidato seja, para uma mesma eleição, de duas legendas. 
Friso a expressão da lei - "para uma mesm~ eleição" -
porqtle sabe V. Ex. , Sr. Presid-ente, que o mais dlffioil no 
Brasil é que, em , ,arias eleições, venha sempre o mesmo 
candidato em sua propria legenda. A mutação é grande, mas 
nfio acredito, não acho razcavel que, dando .a lei, taxativa
mente, o prazo até cinco dins antes de cada e!eicão para 
inscripção dos candidatos, um candidato avulso não possa 
ser chamado ao registro de uma legenda: porque, se é bem 
verdade que a lei deve evilur que. abusivamente, o cidadã~ 
correligionãrio de um partido seja incluido na legenda de 
outro; não é menos verdade que chega a ser apsurdo impe
dir que o candidato avulso, muita vez grsnde figura do 
scenario politiCó da res-pectiva circumscripção, tenha que
rido ser partidario aM aquelle momento. E', entretanto, um 
partido que quer arcar com a res·ponsnbHidu.de de sue. elei
çiío, quasi sempre como homenagem da propria terra. e do 
proprio Povo. 

O SR. PrNnmf\0 LtMA - Póde desistir dr1 insor\poão 
avtilsa. 

O SR. ACURCTO TORRES- O nobre collega sabe, entre
t.anto; que, cinco dias antes da eleição, o Tribunal Regional 
é olirigado a avisar todos os .iuizes para effeito da recepção 
de fiscaes da Mesa Eí da acceitação de cedulas para a cabine 
indevassavel, a qualidaoo em que cada inscripto concorre ai) 
pleito. 

O que seria de vantagem é que a Commissão concordasse 
com uma emenda que irei apresentar, estabelecendo de modo 
absoluto ... 

O Sn. HENnrQuE BAYMA - A minha impressão pessoal 
é a de que V. Ex. , pela primeira voz, hoje, tem razão ..• 

O Sn. LAun-o SANTOs - Já ó uma conquista ... 
O sn. ACURCIO TORRES- ... que oondidato de uma 

legenda não posi;n ser de legenda diversa, mas que o candidato 
aVlllso possn 'Ler srm nome inoluido numa legenda. q~e 
venhn a se organi?:nr, mesmo sem a necessidade do pedido do 
r.anoellamcnto da inscri.pçíio como avulso . 

O Sn. MoRt.l<S A!'!IiRAim- Perde a oatogoria do candidato 
avulso, passimdo a figurar sob legenda. 

o sn. ACOI'I.CTO ·ronnES-Dosnpparece tJllo como avulso 
o fiou C·omo cnnrlidut.o sob logenrlll . Nüo hnvcrli pre.iuizo pal'l\ 
ello, llOI'flUO, pelo systcmn do Oodi)::'o, o candidato terá tantos 
votes quantos ohtivm· nn. sua legenda, sel'ldo sommndos n ell l), 
llXMPlo pnrn a organ iznoã'O do quooiento pnrt.idnl'io, l.anto~ 
qunnt.os ollo tonh'!l no resto da chapa l}at•a ségundo tm'no o nn 
cnboça da ohnpa para quooientà ele·itoral. 

O Sn. i\foRARB ANonAoE - Permittn-me V. Ex. que lhe 
p~rgunf,p, upenns o seguinte : nesse caso, a legenda anteriol'
menLa insm;ípla-. e que esftnva CO'qlleta, ou. tnoll\Or, tenha 
ta11f.ús ndmcs qnantos aquolles que dev-em sêr eleitos, fica, 
cnl.fio, com um enndidnto a mnis 'l 
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O Sn. AI)OLPHo BERGAMIN I - O orador figurou a bypo
these de .uma chapa incompleta, completa-da pelo ingresso 
desse nome . 

O SR. ACURCtO TORRES ...... Exem1)lific-o commigo. 

Comparci}O perante o Trlbunal Regional do meu Estat'lo. 
no 5° dia anterior á eleição, e ihscrév(Hrte como cand idato 
avulso, retirando-me a seguir . Dentro em pouco, chega u m 
part ido, ou um grupo de cem eleitores, para registrar sua 
le!!'enda, levando meu nome na respnctiva ch-apa. Tenh<l co
nhecimento do facto no dia immcdinto, quando nenhuma 
nrovidencia podia ctar. P ergunto : que devo ser? Candidato 
de legenda ou avulso? 

O SR. MozART LAGo ~ Pela regra, não deve ser de le
g-enda. 

O SR. ACURCIO TORRES - Até então, eu não era can
didato do partido. 

O Sn. MonA!ls ANDRADE- Como V. E:x:. pode ser insGri
pto sem ter dado o seu assentim~nto? 

O SR. PEDRO RACHE - Ahi está a vantagem do assent-i
mento. Se fosse exigido o assent imento, não se daria esse 
caso. 

O SR. Aaunmo TORRES- lia assentimento para cem 
eleitores, c nii0 assentimento para os partidos. Posso ser 
correligioriarió de um partido, mas não qucr!lr figurar n a sua 
chapa, preferindo ficar isolaclilmente. No 5° dia anterior á 
eleição, inscrevo meu nome como candidato avulso, mas vem 
um partido, aquello a cn.ios quadros não quiz · pert-en(J(Jr, c 
in:::crcv~ o meu nome. Pergunto: sou, ou não, chamado á 
chãpa do parti-do? 

0 Sn. ADOLPHO BBnOAM!Nl - Deve serj I)or força. 

O SR. ACTJRCIO TORRES - Sr. Presidente, on ma 
além: se não fOra a nocessidade que cu nronrio admitto. do 
a~sen!.imento do candirlat.o á legenfla partidar ia. o candidato 
poderia fazer pnrf.t'l de duas l~gendas. e isso não infringir ia 
a moralidade partirtaria, desdo que elle não fizesse p-arte de 
duas legendas partidarias . 

Sr. Presidente, eram estas as ligeiras considerações que 
mn abalancei a fazer sobre o pro.iecto em debate, l'(}Serv ando
me para trazer novos esr.lnrccimeritos étn oütro turno. se deste 
o teader da maioria conseguir fazer passar o projecLu; o que 
não aor·edito. 

Anles disso. ont.retanto, preciso respondor ti nrgum~nt.n
cão aqui oxptmdidn, br ill!antcmonte, pelo nobt'o Doput.ndo, S r. 
Hnnrir;nc Ilnymn. em I'elar;iio a um npat'te meu. Quando 
~- Ex. fnlavn, !.Ivo omJorlunidade do di1.or quo S(1 entrns!'c
mos a !Ggislnr pnt·a 14 ele Outubro. com a legislnçii.o, póde-sl) 
dízor. snppletiva. no SupeJ"ior T ribunal. tcrinmos uma dupla 
h'gislacno, pnra o mesmo f im. E S. Ex ., então, mo diS$e, 
conforme consta do brilhanle dis~urso com que a todos nós 
encantou .. . 

O Sn. HENI\IQUE BAYMA -- E apaixonou. 
O SR. ACURCTO TORRES - ... e que só poderia ter 

opnixonndo a nós ontros; como insinu(lu. pol'ctuo sabé, quo n 
nossa paixão é por S. Ex. c por seu bel!issimo discnr!'o; 

O SR. i\JonAEs A NDRADE ~ Gostei do mudrigal. 
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0 SR. ACURCfO TORRES - , • • disse-me ent~o o nobra 
DepUtado, que, como eu queria, ficariaunos co.m duplicldade 
de legislacão. Não. A duplietidaüe de legislacão tei'á lugar 
como del!'ejam os membros da douta Commissiio. E por que? 
PorquQ, emquanto na conformidade do artigo segundo, passa• 
mos a fazer modificações na lei eleitoral para o plilito de f4 
de Outubro - pois a lei foi pedida na mensagem de fO de 
Abril do Governo Provísorio, desse Governo, que, felizmente, 
já acabou ... 

O Sa. Aoor.PHo BERGAMJN! - Acabou mesmo'! 
O SR. ACURCrü TORRES - Acabou quanto ao l'Otulo . 
. . • o Superior T.rlbunal Eleitoral entrou tambeh1 a dar 

suppl&mentos, a accresceE' e a modifiear a legisla~jão eleitoral. 
O SR. MoRAES ANnRADE - Stlpplemento não é modifica

cão; ahi está a confusão de V. Ex. 
O SR .. ACURCIO TORRES- E quem diz que o proprfo 

TJ•ibunal. Superior Eleitoral tem competeneiil. paro. su:pple
mentos é a inda a propria Camara fazendo seu projooto, ó a 
propria Commissãu eleitoral que estabelece, no artigo 1 i, que 
prevalecerão, no que não collidam com a presente 1-ei, as reso
luções e instruccões do Superior Tribunal de Justiça, revo
gadas as disposic,:.ões em c.ontrario. 

o Sa. MoRAES ANbRADE - Claro, respeitou a Consti
tuição. 

O SR. ACURf:TO TORRES - Ouem dew legislar na for
ma da Con~titui~ão de 1.6 de Julho para o pleito de H de 
Outubro é o Superior Tribunal. 

O SR. MoRAES ANDRADE ~ Esse é o pensamento dl3 
V. Ex., muilo respeitava!, aliás. 

O SR. ACURCIO TORRES - A Ctmstituinte qüiz que o 
proximo pleito fosse feito sob a excelsitude do Codigo Elei
toral. 

O Sn. MoRAES ANDRADE - Em vigor. 

O SR. ACURCIO TORRES - Sr. Presidente, a Consti
tuinte não quiz, nem poderia querer, que fizessomos aqui a 
lei eleitoral para o pleito de H de Outubro, quando ellã mes
ma, de modo expresso a inequivoco, deu essa competenoia ao 
Tribunal, quanto Dos supplementàs - expressão de que se 
'3erviram os nobres morilbros da Commissiio para substituir 
"alterações", assim cõmo tambem, com as palavras "legisla
cão em vigor", os Srs .. Rnul Fernandes, Godofrooo Vinnna e 
Homero Pires substiluirn.m as du 31\ discussão, que eram o 
"Codigo Eleitoral". 

O Sa. MoRAES ANDRADE - Poi'que o 'J;'ribunal não pode 
alterar; o qne e.Ue póde é sup.plementar. Isso é dii'fercnte. 

O SR. ACURCIO TORRES - Sr. Prilsidente, eram estas 
as observtv,::ões que tinha n. fu:~.er e me aguantarel para ontra 
opportunidade para voltar ao assumpto. Ignoro se essa oppor
tunidade me saro offereoi-da antes de i4 de Outubro, por
que não sei, em que pesem ós altos meritos do meu emi
nente compacricio, Sr. Raul Fernandes, fluminense deante 
d() qual só \)osso es-tar na nttitude em que estão os bons flu
minenses, de respeito o vener•nciío ..• 

O SR. RAUL FEnNANDES - Ob1·igndo n V. Ex. 
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O SR. AC·URCIO TORRES- ..• ignoro, l'epito, em que 
·p~sem os altos meritos e o seu grande prestigio, sé S. Ex. 
conseguirá, como disse ha pouco, fazer com que esse pi'o,íecto 
transponha os oancellos da discus~ão em que se enconLra. A 
falba de nu,mero é um fáctõ e nós não concorreremos para que 
o pro.iecf.o passe, devemos confessai-o lealmente. . Porque, 
Sr. Presidente, approvat• os te projecto, seria o mesmo que a 
Camara - Constituint-e de hontem - rasgar, tornar ern 
frangalhos essa Constituição, que na aurora de i6 de Julho 
era como que a maior esperanca do Povo brasileiro. (,lfuito 
bem. Muito bem.) 

Durante o discurso do Sr. Acurcio Torres, o 
Sr. Antonio Carlos, Presidente, deixa a cad~Jira da 
presiden<iia, que é occupa(fa pelo Sr. Clementin!J 
Lisbóa, 3° Secretario e, novamente, pelo Sr. An
tonio Carlos, Presidente. 

O Sr. Presidente - Tem a !lalavra o Sr. Adolpho Ber
gnmini. 

O Sr. Adolpho Bergam.ini requer c obtem permissão para 
falar da bancada. 

O Sr. Adolpho Betrra:mini (Pe[d ordem) ~ Sr. Prê
sidente, a questão preliminar, levantada neste recinto ))elos 
nobres eollep-r~s c d-esenvolvida ha pouco pelo i!lustre r e
-presentante fluminense, Sr. Deputado. Acurcio Torres, é, 
sem duvida, da mais alta relevancia. Temos deante de nós 
a Constituicão de iG de Julho. Nas suas "Disposíçõcs 
Transitotias", ao iermos o paragrapho li 0 do arligo 3°, en~ 
r:ontrnmos que as eleicões vindouras devem ser realizadas 
lodas "pela fórrna prescripta na lcgislaoão em vigor, com 
o::~ suppkmentos que o mesmo Tribunal julgar necessaríos, 
observados os preceitos dosta Constituição." 

Lendo-se esse dispositivo, uma duvidii realmente sur"' 
ge, .. 

"nealizanclo-se todas pela fórma prescripta na legisla-
cão em vigor." · 

Na legislação em vigor, quando? 
O SR; HEN.n.rQuE BA'YMA - E' a questão. 
O SR. A})OLPHO BERGAMINI - E' a questão. A data 

da prornulgaoão da Gonstituir,õ.o ou da i'N\li:mcão do pleil(J? 
Expressões semelhantes, senão ideniioas, Sr. Presi-den

te, eiicõhtramos frequent.omente nos códigos e nas leis. E 
ha um argumento - confesso lisa e honestamente - Hm fa
vor daquelles que interpretam o dispas i Uvo constiLucionul 
ou de:rimem a duvida, entendendo que se o deve suppor em 
vigor, ao tempo da eleicão. E o argumento ó este: sempre 
que deparamos, nos textos legaos, expressão nn!lloga ou iden
tica. nchsmos que deve regular o caso a lei em vigor 'lO 
tempo em que a hypothBso juridioa se susóita. Mas, Sr. 
Presidente, o nobre collega. Sv. Deputado Acurcio Torres, 
foi buscar elementos dG que· nüo dispunha, tiío á mão quanto 
S. Ex., para, invocnndo o factor historico, tru?.er subsidio, 
que reputo valioso, tendente u conduzir o cspidto do ber
meneuta á conclusão a que S. Ex. olulgou. Demonstrou o 
nobre represontanttJ flumimnse que o pensamento da As
sembléil Nacional Constituinte, com a pL'aoaucão de ovitar 

C. o, - VOLUM!!l IV 3 
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~urpresas !to eleitorado, qutz obstar a elabornçllo de .oovas 
Leis e, assim, determin~r&: que o pl~lto de .1 t de Outubr? se 
realizasse com observanc1n do Cod1go Elettox-al e dos ~;up
plernentos do Superior Tribunal de Justita EleíLoral. 

o 'SR. Mói>.AEB ANnRADl!: - E' tão clara, tão lucida a ox• 
posiç~o de V. Ex., qu·e não quero deixar passar sem uma 
observação. a ultima parte do seu !líscurso. Não me parece 
que tenham sido convincentes as razões àpres·ent:ldas oelo 
nobre collega, Deputado pelo Estado do Rio, Sr. Acurcio 
Torres. E isso porque S. Ex., ar!umentou: primeiro, com 
a sub~ I it.uiç.ão da expressão "Co digo Eleitoral". que estava 
na !et'<'P.ira volaçí\o da Comtituíção. pela expressão "LP.~ls
la~:iio Eleitorsl" que ficou na Redacção Fina\, E, em segundo 
lo~<ar. BJ'iltifiiefitou tambem com a expressão "Supplemen
t.os do Tribuna\ Eleitoral", em vez de "Modificações do Tri
bunal F.leiloral". Ora. V. E:t . ha de concordar cótnr'lliF!'o, 
em primeiro Jogar, que substituindo a Commissüo de ReM 
da~ciio. com(l o tez. a expressão "Cm1ígo Eleitoral" pela 
"LP.gislação Eleitoral" apenas tornou mais perfei ta a indi
cacão de que a Legislação Eleitoral não é só o Codigo, más 
tambE.'m os decretos posteriore~ que o Governo Provisorio 
;mblicou na sua funcção legislativa e constiluclonal, porque 
nnprovada pela Constituinte. Em segundo Jogar, dizendo 
"Supplemento~ do Tribunal Eleitoral", ao envez de umodi
!icncões do Tl'ibunal Eleitoral" ainda a Commissão de Re
da céão fez urna alteração pat•a melhor, porQue o Tribunal 
não t'l~d(' modificar a Legislacão. Póde accrescentar, to
mar assentos · que sã~ accresclmos, . supplementos, mas niio 
póde fazer modificacões . A Commissão de Reda~:ão Fmal 
n!ío merece, pois, a accusação que lhe fez o nobre Deputado 
Sr. Acurcio Torres . 

O SR. ADOLPHO 'BERGAMINI - Sr. Presidente. não 
estou accusa:ndo a Commissíio de Redacção e não vislumbrei 
tambem qualquer PJ'oposito de censura por par te do illusire 
collega, que me ·anU!cilôéü na tribuna. 

Niio ha duvida que n !órma "Legislação em vigo:o" ... 
O SR. MonA~<S ANonADK - E' mais perfeita. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - . . . é mais perfeita 
do qno a que se P.ncontrnva na derradeira discussão do cn
lno pt•ojer.to de Consliluiçüo. que dizia "Codigo Eleitoral", 
hnvendu lE>Rislaçl'io complementar e até supplementar (!!'O-
vinda da Dictndura. ' 

Mas, Sr. Pres idente, o Deputado Acnrcio Torres foi 
husc.ar esses elementos pa!'a investigar nelles o pensamento 
dommnnle DO tempo em que se vótou a disposiçilo . 

O Sn. MoRAES ANPRADR- S. Ex. nílo demonstrou isso. 

O St>. II!:NRIQUB BAYNA - Se o t exto ó elal'o, não é 
possivi!l 11ma investiguctio que o !ir'.\ de frente. 

O. S~. ADOL'?HO BERGAMINI- Não; é que n Assembléa 
Const1tumta deseJava que para o pleito do U da Outubro fos
ij!Jm J'C~!)éilndos o Codigo Eleitoral e ns leis emanadas da Dí
clndurn, o (1Ue quer di~er, portanto, as leis em vigor ã data 
d9. promulgação da Constituícii.o. 

O "'<~. MoRAEs ANDRADE - Mas não ti isso que foi appro
..,-ado no terceiro turno da Constituinte. 

<? SR. AooLPuo Dlll\OAMINJ - Infere-se dn rodnccão de 
lP!'CCll'O turno que o pcnsnmentei dominante era esse .• , 
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O Sn. MonAEI! ANDnADrn - Nessa ponto é que ha. enga.no ., 
d':l V. Ex. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - . . • desde que desi
gnn<lamente se dizia: o Codigo EleiLoral e bem assim as leis 
emanadas da Dictadura. 

0 SR. MORAES ANDRADE - Não diz isso o texto, 
O SR. ADOLPHO BER.GAMINI - Naturalmente, quant.o 

á íorma, a expressão foi modificada para "legislaciio em vi
gor", qne concernia á legislaoão vigoranLe ao tempo da pro
mulgação da Constituicão. 

O. Sn. MoRAES ANDRADE - Vou demonstrar rapidamente 
n V. Ex. que não é assim, porque, no terceiro tmno da vo
tação conditucional, estava escripto "Codigo Eleitoral o 
modificações do Tribunal Superior"; quer dizer que o pro
prio Tribunal Superior podia modificar. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI -Logo, excluía a tegis
la':ão que posteriormente viesse, 

O Sn. MoRAES ANDRADE~ De modo algum. Se os Consti
tuintes entenderam quo o proprio Tribunal poderia modifi
car, como não entender-se que o possa a Camara ordinaria? 

O SR. ADOLPHO BERGAI\IINI - A Constituição roti
rnva para a eleição de H de Outubro a inlerforencia dos po
lHicos, pessoalmente ou por via de representaçlio do- seus 
purtidos nos ta Casa do Parlamento. 

O Sn. MoRAES ANDRADE - Isso é üma inferencia de 
V. Ex. e que não está. nas premissas. 

0 SR. HENRIQUE BAYMA - 0 que nos obriga é O textn 
da Constituição: desde que o lo~to é claro, não podemos dei
~ar de pl'cstar-lhe obedieneia por investigações anteriore~. 
São frequentes, na nossa legislação, os casos em que ó sentido 
dus leis foi modificado na redacção. Se me pão engano, a 
dnaliclarle de processo. a que obedecemos dnrante tantos 
annos, sem qualquer dispuLa, resultou de modificação feila 
na rcdacção da Constituic:í.o de 91; e ainda ningucm preten
deu que. por essa razão, niio tivesse prevalecido no Brnsil :1 
dualidade ílo orooesso. Poderia arlduzir outros exernl)los. qllil 
a illnstracl'io do V. Ex. supprirá, e dos quais não mo recordo 
no momento. O texto tem vida aulonoma, não depende elo 
indagncõcs anl.eriorBs. 

O SR. ADOLPHO BERGAMTNI - Dovomos, porcím, pe~ 
lo~ fnctos que contribuit·am para a ela1>or·nr;tto de uma lei on 
do um do sélls díRpositivo~. ronelrm·-lllo 1J potJHnmonlo, diri
rninrl.n assim auaosquer duvida!" ("(U(I R\ll',i am. 

·Gomecol,. Sr. Pr·csidr.n~o, dizon<lo, riiLlHu Jnalnwnto, 11110 
consídcrnvn controvertido o nont.o tlllt dolJuto n que llavin, 
Pn!.re outros, o argumorrto dG disposi~;i:íes l' lllxtos r.ommun,; 
nr. nossa virfa forense com oxpros.:\ão snmnllmnto n inf.m•pt't)
tu.da no sentldo que querem os nobros cullc.ga~ que mo homnm 
com sous apartes. 

"Legíslaçfio em vigor'', "lei nm vigot•", - é a legislaQiio 
ou a lei que e~tá vigente no tom.po em que sB susoiLn a qttc~trlo. 

Devemos, pat·ém, oom a mc5mn lcatdatle confessar quo o~ 
subsidias trazidos t>elo nobt•e representante fluminense de
vem tnmbcm ser considerados. 

O Sn. MoRAES A~vllADE - Devem o nu.turalmente serão 
considerados. 
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O SR. ADOLPHO BÊRGAMlNI - Nessa cónformidadP., 
pt>Ço venia, Sr. Presidente, para sobre o assumoto requerer 
a auctiencia da douta Qommissão de .Tnstica. Nesse sentido 
vou enviar á Mesa requerimento escripto . · 

Abordando a qncstão que está. no momento, att.rahindo a 
att.cnção de todos nós. qual a de se modificar a legislacão elei
l.ot·nl em vh:ror. devo dealarar que acompanho as directivas do 
Codi!ro Eleitoral. 

Cumpre-nos caminhar para as formações partidarias e, 
df)ss'arte, devemos desejar que as cedulas ou chapas obser:-
vr:m esse cri terio. 

Por outro lado. o Codigo Eleitoral, que teve em mit"il 
esse ob.iPctivo. muito snbiamente deixou um espaço de tem
po de transição pat'a o sysLén'lá, o\1 àüs~>ncia de systema, que 
vig-orava antes dl31le, alé qne. pela educação, se pudessem 
formar os partidos c conduzir os oleif.ores nessa dirêctiva . 

O que tinhnmos antes do Codigo, Sr. P residente. era o 
voto cumulnlivo. O eleit.orado acostumou-se ao vot o oessoal. 
Junlin•a aunf.ro votos. seis, oito, conforme n diversiõnde d& 
circumscripcüo do Paiz em qu e se processasse a eleicão, éom 
a t.cndenciu de contr ibuir para a victoria de determinado oan
rtirlato seu, candidato ao qual estava ligado por variadas ra~ 
?.õe~. de ot"dem sentimental, de gratidão, de cabresto, de com~ 
pressão ... 

0 Sn. ABELARDO 1\IARINHO - V. E~. achn que, c.unca, 
princípios idcologicos ? 

O Sn . Mo RAES A N DRADE - A's vezes lambem, mas era 
difficil. 

O SR. ADOJ~PHO BEFIGAMINI :- , , . porque aqucl].es ci
dadãos, que acompanhavam os debates politicos, os problemas 
n~cinnrti'S. apnl:mrli nm o~ h omens publicos, m as. na hora do 
se alist.arem eleitores, fugiam délles como o d iabo da "l'Uz. 

Encontrei colle~as. dos mais di~tinctos, que, no "Forum". 
rM niziam constantt!menle que l!sluvam commigo. Poderia 
conlnr com elles em qualquer emergencia. App!nudiam a mi
nha combatividade. n minha ncção parlamentar, e eu apro
veoitRvn-me do ense,io rmrn pedir~lhes desde logo o voto. d i
ztmrlo-lhes que se alistassem eleitot"es . E a resposta. syste
maticn era sompre esta : tudo, menos isso. 

O SR. MoRAES A NilnADE - E' a trist e verdade. 
O SR. ADOLPHO BF.RG.UHNI - Alist.nr-me eleitor? 

N~o vnle a pena. Ter trabalho enorme; mandar buscar 1'11)
c••ment.os; ficar gu,icito a que o meu pedido sejn indeferido 
not· não ficar provarto que sei ler e escrever; pordnr dins in
toit·os. aJli, acotovelado por toda n gente: VOJ' meu voto an
nullo do no terce i!'O escru linio, Q\lnndo do reconhecimento ; não 
V('l' o vot.o apurado porque P~se P.~m·uf.inio catwnl ln por r.om
p lcf.o n!-1 t>.lr.i l,'fícs no BI·asil? Niio. Br.r•gamini. l.urlo menos isso : 

Nr~~r~s eonrl ieões - o aqui vnc u rcsposl.n ao n.part.e rlo 
n ohl'(~ eolloga Abolardo Marinho - as icl'eologias não podiam 
mcrlrm• r.m flnmno pr·opido. 

O que so !levo di :r.r. r 6 qnr. o Oodi~;o l~loit.ot·nl vison nl
f.rahii· os rl~>.mcmlos capa7.l!S, os homens de pensamento, ns 
pe$sons ~cinlmenle qualificadns . .. 

O Rn. Ann~~u Son~ IÍ: - Acnbundo com o indifferentis
mo f' com a rlo~rrencn. 

O SR .. ADOLPHO BERGAMINI - ... ucnhnndo com o 
indiffercnlismo e ~·om n desct·en9n, o que erll. <mlüo n regra ... 
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O ~1\, AeEr..ARDO MARINHo - O meu aparte visou justa

mente provocar o depoimento de V. Ex., poi·que já tenllo ffi·• 
pronunciado muitas vezes da tribuna a este .respeito. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI ~ Peco licença ao nobre 
collega para lembt'iLI'-[he que não sei de que epoca é o mett 
depoimento. · 

O Sn. ABELARDO MAlllNHo - Deste momento. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Pouco importa que 
eslejàmds na llepublicu chamada Nova, que esta Casa lGnh:.. 
passado por difd'erentes mutaçõs~s, porque a vcrdade ll que, na 
acluul Camara dos Deputados, como na de antes de 1!130, <: 
aqui mesmo desta kibuna, já me tenho manifestado varias 
vezes sobre este ponto. 

0 SR. ABELARDO MARINHO ·- A COUCIUSÜO que eu deseja
na tirar do depolmeüto d.e V. Ex., se fosse coincidente com 
o meu ponto de vista, era a de que devemos fazer tudo para 
que pudessem medrar os parLldos em torno dos programmas. 

O SR. ADOLPI-10 BERGAMíNI- Nilo se cogita de outt·a 
cousa. E' o que estou defendendo e applaudimlo. 

O SR. MoRAES ANDRADE- E' o que todos queremos. 

O SR. ARRUDA FALCÃo - Muito differenLe de organiza!' 
partidos em torno de p1·ognnnmas é querer hzer a sLtjei<;üo 
dos pal'Lidos em torno de votações. 

0 Sn. 1\IollAES ANDRADE -- Não se trata disso. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Ell, ((ue tive sempre 
eleitorado sut'ficitmLe pat·a reeleger-me contra os Govcrnds, 
varias vezes, !'ui daquelles que sempre se baleram pela for
mação de par Lidos. 

O SH. Ammu Soom;:' - Com nob1•eza e bravura. 

O sn. ADOLPHO BERGAMINI - Se, por· gentileza de 
meus amigos de S. Paulo, que, felizmente, siio muitos, daqui 
parlJ, da Gapital da Rcpubliea, pam levm·-lhes o meu peque
nino concurso ... 

O SR. Hc:muQUE l3AYMA - Enorme e muito bl'ilhant~ .. 

O SI\, MoRAEs ANol\AoE- Valiosissimo. 

O Sl\. ADOLPHO BEHGA!\IiNt - E' bondade dos nol\i'CS 
cotlegas, 

O SI\. MonAro:s ANmi.Aull - Jusllca, apenas. 

O SR. ADOLI>!:!O DE!WA!IHNl - •.. no sentido de titrHl 
melhot· arregimentaÇão parLidal'iu, corno, Sr. Presidente, so 
p!ldc suspcilm' do que eu se,ja infenso aos par·tidos'l Estou 
aqui I'Op!'oseutando o Partido Democrulico-Ecol\Ottlisla cto 
D1sldclo l!'edet·ul, de sorte que e~se3 factos, muis l1loquenles 
do que quuosqucn· palavras, dissipa1n as duvidas que, porven
tura, so quizerom susc.iltu· a meu l'espeiLo. 

O SI\, ABRLAI\UO MMHNIIo - Não tive intuito de susclta1· 
duvidas. Aliá~. o Partido Economista, l'oeornm<mctnndo ao 
eleitorado cundidatôs que nüo tinl1am apoiado o seu pro .. 
gr·amma, já nfio foi muito Doher·enLe com os motivos que in~ 
spirarum a si.lu fundação. 

O SI\. MozA.l\'1' Lnoo ~ EsL~. muito enganado o nobr!J col
legu. Todos l\Poiat·um o pl·ogt•amma do Partido, 
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Ó Sn. AaELAnno MAIUNHO - Eu desejaria saber quando 
foi que o Sr. ilenriQ.Ue Dodsworth declarou que apola.va 
esse progtãmma. 

O SR. AJ)OLPirO BERGA1'.tiNI- Se o nobre collega quer 
que eu. traga para es~ Assétnbléa a intimidade do meu Pa~~ 
lido, não me furtat•ei a isso. Aliás, por essa época, não tjub~ 
eu a honra de fazer parLe do Partido Economista, ao qual 
passei a. pertencer Dela fusão com o Partido Democratioi), 
que ajullei a fundar. 

o l)arLido Economista, como os que se reergueram As 
vesperas do pleito de 3 de Maio de 1933, com Q pensamento de 
seleccionar melhor os seus candidatos, foi levado, natural
mente, a ir buscar algumas figuras notaveis, de grande v».lt>t 
e sinceridade, ainda que não estivessem rígorosamen~ iu
scriptas nas suas fileiras. 

O Sn. MozAi\T LAGO - O Codigo Eleitoral prevê as al
liun<}as de partidos. 

O SR.. ADOLPHO BERGAMINI- E, quanto l!,O Partido 
Economista. ...... falo com tanto maior isencão quanto, re
piLo, àquelle tempo não tinha a honra do estar incluido en
tt·e os seus membros - foi buscar homens como Miguel 
Cou~o, a cuja memoria Lodos rendemos as mais e.xpressivas 
e profundas homenagens. 

Assim, Sr. Presidente, não ht>. censurar a accão parti~ 
dnria que se vae esboçando, felizmente, com o pensamento do 
corresponder ús oxigencias do Codigo o -ás suas superiores 
J.'innlidad.es. Dentro dessa tendencia, portanto, eu dari10 mE\u 
voto a Lodas as medi<las que mais estroit..1sSem os ólos pa!'
tictarios. Eu sedu fraucamente faVbravel ás chapas de p~u··· 
Lidos, ás legendas r igidamente partidarias. 

lia con~idei·ar, poróm, que não é possivel mudàr-se bru:~
carneJLte do syslcma nntedo~· ao Codigo para um systema rí
gido, de organização pnrlidaria. 

Devemos contribuir para a educação do eleitor, a'iim do 
qu(} cllc perca o habiLo, em que estava, de .escolher os can
didatos dns suas IJruferencias pcs.soaes, das suas sympathias 
indiviúuacs, pu1·a se trtm5portur no estudo, no exame, ao 
tt)Jplauso de 1.1m progmmma, disciplinando-:sc do tal arte I.Jile 
so allsLonhu, put· completo, <los homens, em favor das idóns. 

I>ódc set· ftlita modi:ficaçüo -dessa. natureza quai•eu:t.a dtas 
anlcs <.lus ul ci~:ões? B' 11 ques tão. 

O Uutligo J~lcilornl cstt\ crn vigot• dcstlo 2-\ do Fevereiro 
de t!J;J:.\ (~, ul\.1 hujo, - - VllL'dado Sl.lja diln - nüo ó conhecido 
tlu maiol'ia do ulciLtll'ttdo bl'ilsilciro. 

lloml.lwl rorínullus; h!HtHms cnllos n, até, juizes exislom 
que ninda uiío L:uulwcom bem os mcatmh•os uo Godigo Eloi
lua·nl. Nilo pullumu:;, J)Ol'(.nnto, oxigü• do cluilor um conh13oi
llllll\\o j)\' Of\11\UO. 

O SIL BMI\I~'I'o GAM\'ItLr.o - No propr•io 'l'l'ibtmal Elai
Lol'lll do l'ca·nnmhuco, no momento da aput'lH,ião, juizos o fis
cnc~ !.loulo~, manifo.sLat·u.m Lluvit!as sórin.~ sobre e~t.a ou 
nqucllt~ interpt·ot:.wuu. 

O SH. ADOLPHO BERGAMINI - Assim em toda a parto. 
Ainda ha poucos dias, quando se rworoguva. o tempo 

para rcccbi monLo das inscrit>cões elcitot·;tes, era frequente 
IHlssiJns intolligentcs, de oeL·to. inst1·uoçiio, c a.lé, cultura, 
ufluirern aos padidos, que1·endo qno.lificnr-se. Não distiu-
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gülam a quali!icacão da inscrlpcno. Tornava-:-se pr!!ciso ex
.vlicar-lhes que a prorogacii.o d o prazo se referia. ás ln~eri
pções e que !;Ó aproveitava. ao~ alistandos que já estivessem 
qualificados. 

Faltam quarenta dias para a realização do pleito. 
0 SR. ALOYSio FILHO - Essa propria idéa de tolher UO 

eleitor a faculdude de dar o voto avulso é uma. incompretun
são do Oodigo. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Não aconselho, por
tanto, a rafQrma da lei ás vesperas da eleioão. E ' o meu ponto 
de vista. lleconheço que O QUe preOCCUI>a toda gente não ê, 
propriamente, a eleição; é a apuração, porque a das eleicões 
de 1933 nos advertiu de que, num pleito majs disputado, 
pleito que não será. sómeilte para tl represuntação federal, 
mas tambem para a estndunl, consumirá tempo muito maior 
do que aqualle que n magi~tra lura levou para apurar o de 
3 de Maio de 1933. . 

A difficuldade está em encontrar o meio de sanar esse 
Inconveniente, que, reconheço, é gravíssimo, sem, enlrolant:), 
desfigurar o mechanismo eleitoral instituído pelo Codigo, 
com as modificacêes supplementar·e~ de outras leis e. ató, 
de decisões da Justiça . 

A nobre Oornmissão Eleitoral terá procurado maneira 
de reduzir o tempo, que se prevê longo, da apumçiio, e, com 
esse pensamento, terá. organizado o projcclo em debate. 

Outro inconveniente por mim apontado - talvez ~ej:l 
mais gr·ave do que o da demora da apm·acâo- é que se vne 
Lumtiltuar o pleito, augmenlnr n confusiio nó seio do olei
torado, sem tempo suffíciente de poder esse mesmo eleitor:l.l!o 
ser esclarecido pelos partidos e pelos interessados nas 
eleições. 

Lendo o avulso do prójeclo, desejo chamar a aU.enção 
dos nobt·es collegas da Gommissão Eleitoral var a algun~ 
pontos. 

Logo no :~rL. 1°, encontro: 

"Ficam isentos da obrigatoriedade do alistamen to: 
a) os invalidas; b) os maior es de 60 anno.s de idade ; 
c) os füi1ccHmarios publícos a s erviço do Pai~:, nu lls
t rangeiro, ou n sorvico, !óra do seu domicilio elei toral; 
d) os militares; e} os magistrados." ., ' I 

Isso exclu fl da obrígntoriedndc dó l'.llistamonto uns quan
tos cidadüos ; completa o disposto no a rt. 119 do Gol1 igo Eltn
toral, dispositivo que obriga 11 ser ele ilor l odo cidadlio br::~i!i
leir maior de 2i e agora, devemos dizer, e:c-vl da Conslitlli
oão do 16 de Julho, maior de 18 annos . 

No urt. 2° do pt•ojecto, ontrolnulo, são isontos dn obri
gntoriedade do voto, além dos cidadãos enumerados no IH'
Ligo anterior, os qut'l :Provem impedimento por motivo r1!' 
saude . 

Sr. P resídenLe, não conheoo, tal voz devido n igrlof :J.n
oia minha, nenhum vreceíto qu e tome obrigatorio o voto , 

o SR. H ENIUQlJE 'BAYMA - E' o ilrL. ! 09 da Constituição. 
Houve, no momento, não ignornncia, mv.a um Iap~o do pr~
zado e illustl'e oollegu , 
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O SR. ADOLPHO BERGAMiNI- E quaes as sanccõc!? 
O Sn . H~;l'ituQUE BAYMA- As já estabelecidas no Codigo 

Eleitoral vigenle, c mais qunesquer outras que sejam deter
minadas. 

O SR. ADOU'HO B~RGAI\iiNI- V~jamos o que declara. 
o art. 109 da Constituição, 

O SI\. HENRIQUE BAYMA- Estabelece a obrigatoriedade, 
permiLtindo excepções. O projecto visa dar cumprimento 
a tal dispositivo, estabelecendo, ao mesmo tempo, as exce
pções. 

O SR. ADOLPIIO BEHGAMINI- Diz o art . 109: 

"O alistamento e o volo são obrigalorios para os 
homens, o para as mulheres, quaudo estas exP.rçam 
funccão pulJlica l'emunera<.la, sob as sanccões c salva~ 
as excepções que a !oi determinar." 

A Constituição estabelece um preceito. Nem podia ir
além. A dcula Cornmissão, entretanto, legislando a respeito, 
isenta da obrigatoriedade e não upplica a saneção. Não ha lni 
alguma que upplique sancção áquelle que, obrigado a votar, 
deixo de 1'azel-o. 

O Sn. MoRAES ANDl\ADE- O Codigo Eleitoral a estabelece. 
O Sll. ADOLPHO .DERGAMlNl - Para o que deixa de 

votar'? 
o Sn. Ma M ES ANDRADE - Perfeitamente. 
O sn. ADOLPI:lO BERGAMINl ...._ Não . O Codigo Elei

tot·al e;;W.belece :;anq;ües para aquelle qu(l hão se inscrever 
como ele1Lor, qual a de não pOder continuar a exercer tun
cção publica, (~te. 

O Sa . .MonAES ANDRADE - Exactamente. 
O ·SR. ADOLPHO BERGAMINl - Isso, para o alista

mento; para a qualificação. Agora, para o exercício de voto, 
não. 'l'ulve~ venha. a ser esta.bolecida qualquer sau~ão; 
mas, atl3 esLe momento, não a conheço. 

O SR . .MollAES ANDII.ADE - V. Ex. tem razão; foi um 
lapso meu. 

O Sn. HE:NRIQUR BAYMA- O projecto não quer h• ade
anle, jllstameute para altender ao espí rito, que V. Ex. ha 
pouco expunha, a saber, o de nüo se augmeutar o numero 
llu t·~gl'as llOVUs a introduzir. 

O SH. ADOf_,PHO .BERGAMINl - Ahi, não; vou expli
ctu· ao uobro collega. 

imaginemos qull osse projocto passe, trax:sfol'mando-se 
em le1. O eleitor, habituado a votar de accordo corri as 
suas tn•cferencia~ pcssoaes, ~em duas chapas diante de si: 
u u1a, coil tcmlo nomes Cle seu agrado e alguns que uiio u se
jam; u u. ouLra, nas mesmas condições. Não póde, todavia, 
eu~ruml!<U' quulquol' dessa~ ollapas do urn dos nomes !lu sua 
prefei'eucia. 

O St~. I\loflAES ANDnADll: - Póde, voLando scrn legenda. 
0 SI\. ADOLPHO. DERGAl\UNI - Chegarei li\. Pódo 

votl\1' sem legenda, mus e lia não que1'. 
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ó Sa. MoHAES ANDRADE - Se não quer, tollit«.r quuds
tio ••. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Tollitur quaestio ... 
Qual, porém1 a. consequeu~ia 1 Não estú obrigado á votar se
não academioo.mente, porque não ha sancção. O resultado é 
este: não comparece, não vae âs m·nas . ''Desde que- é o 
seu raciocínio - estou privado de votar em quem qui:.:er, 
uão voto em ninguem ... " 

0 Sn. MORAES ANDRADE - 0 raoiocinio é falso, pOl'(!Ue 
o cidadão não está prohibido de votar em quem quizer. Póde 
- repilo - votar sem legenda. 

O SR. ADOLPHO BEHGAl'lllNl- Mas não quer . 

O Stt. MmLAES ANDRADE - Seria, então, ca so de dize L'; 
··se não posso vot.ar no .1-'ad.re Etet·no, não voto em ninguem ... " 

O SH. ADOLPHO BERGA!\UNI - Perdão. Temos de 
oonsiúero.t• a formação do eleitor i'uturo, que todos dese,jamos 
venha a ser parltdano, mas que, no momento, não o é; 
uao t em .essa educação; não tem essa disciplina. 

O Sn. MoRAEs ANon.o\DE- Na fórma e nas condições ua 
le1 é que t om de v o Lar. -· 

O SR. li«NH!QUE BAY:MA- Não póde sobrepor-se á 1e1. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI- Qual a sancção;l Se o 
projcoto npplicusse sancção, ainda o eleitor flcaria oomp~
ucto a decidir-se por uma chapa, porque sabet•ia que, uào 
cumpar~cendo ás ut·iul.s, incidiria em tal ou qmü 11enalldad.e . 

O ~n . MORAES ANUI\ADE - Acceitando a critica de V. K'<., 
so uma condu~ão se impõe : V. Ex. apre3enLat· emenda, 
creando a sancc<io. 

() Sil. ADOLPIIO BERGAMINI- Não ba duvida alguma. 
Se voltar· á t:amat·a, se o eleitorado do meu Pat•Lido enLenrter 
que deve remeLLer-me pura aqu i, de novo ..• 

O SR. MoHAES ANilllADE - E' o que todos dcsoJamo:.. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Ag.-adccido a V. Ex • 
• , • collaborarei uesso senlido com a. melhor bôa. vontade. 

O Sn. MaMEs ANmiADil- E por que não agora? 

O Sil. ADOLPHO BERGAMINI - Não me disponho t\ 
faze l-o já, porque não se me a.figura opportuno; ainda não cOu
seguinios modificar a oducat;ào do . eleito1·, Lransfel'iucto 
aquellu t endenciu qu tl elle lertt para () candidato de ouas 
pt·ei'erencias p ossoaes á proie1·euuia parti dar ia . 

O Sn. MoMES ANDRAUII -· 'remos muito tempo ainda 
pnm chegat· u essa cducut;ii.o... · 

O SR. ADOLPHO BERGAMINl - O Codlgo .Eleitoral 
Lem esta tenuencia acccutuada; Jâ. conseguiu alguma cou~a; 
na ultima eleicno, Jil upm·amos ceuulas pat•tidal'tas em qu'ln
~ldaOe ausptciu~a a i"ormação dos par tidos. 

O Sa. M onAES ANDRAVE - Em Siio Paulo, posso atLe.stal-o, 
a.a legendas furam uccei t.as com muita faoilidade. 

O SR. ADOLPHO HERGAl\11Nl- Em Sil.o Paulo, hlwia, 
pelo menos, dois p1n·tidoa: o ltepublieano Pauliêlá e o Oe~ 
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li'ld<lrlltíeO. ós paulistas nas eleições esladu~ell já CC!fibeeiall'i 
ô syslema.,. 

0 SR. MoRAES ANDRADE- Competição partidaria. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI-..... ••• e o systema que o 

Codígo adoptou: havia primeiro e segü.tldo turno.'! . No 1"\io 
Grande do Sul, igualmente, e àssiin em muitos outros Estados. 
No Distr1cto Federal, não; tinhamos partidos ephemeros; 
eventuaes: !"ormavarn-se para uma eleição e, procedida esw., 
acabu vam-se os par Lidos. 

O Sn. MoRAEs ANDIWlE - Quasi como as classioa.s rosas 
oe Malllel'be . . . · 

O SR . ADOLl'HO BERGAMIN[ - Algumas organizações 
partida!'ias tiveram duração maior; mas o certo é que, in
feii.:meuLe, nunca chegaram a. sobrevivencio. tal que permit
Lisse educação partidaria. 

Sr. Presidente, outl'a disposiçãb contida no projecto e 
sobr·e a qual peço licença para chamar a attenção dos col
lcgas é a dos arLs. go o 10°. 

Antes disso, porém, iembrarei quil ó art. 70 não se 
fazia propl'iarneute nl:!cessa.l·io. Diz elle; 

"Aberta a urna, verificar-se-á se o numero do 
sobre-cartas auth entic.adas ccrresponde <lO de vo~ 
t.aotes. 

Paragrnpho uni co. Se o numero de sobre-cartas 
fôr igual ou inferior ao de votantes a apuração serâ 
l"eiLa; se superior, estará nulla a votação, " 

Islo já estàva no Codigo, a a jurisprudenciil se firmou 
de maneira uniforme. 

O SR. MoRAES ANDRADE - Não estava claramente nó 
Codigo, e a lei procm·ou altender a este ponto. 

O Sn. HENRIQUE BAYMA- O Codigo previa a. nullidade, 
quando mo houvesse correspondencia, entre o numero de 
ced\üas e o de votantes. Não havia razão para nullidade, 
se o uumei·o de votantes fosse menor do que o de cedulas. 

O SR. ADOLPHO BERGAl\UNI - Porque havia cor
rcsp(}ndencia. Quando lia maior. numero de votantes e au~ 
mel'O mêfior de votos, existe correspondencia ; n.1 as, quando 
ha maior numero de Yotos do que de votantes, é que não 
existe essa correspondéncia. 

Como dizia, Sr. Presidente, o art. 9° reza: 

"As impugi1açõcs apresent.u~as de f4 do Agosto 
do corronlc anno a 5 de Sclembro proximo, ás inscl'i
pções resultantes de qualificacõcs requeridas, não. 
impediriio n expedicílo dos titulos pelo jutz, ou pelo 
Tr ibunal se os processos nhi já estiverem, e o direito 
de vo!.o uas eleições de H do Outubro ." 

Parece-me que está em conflíoto oom o art. :!0, que 
dispõe : 

"Art. i O. Qualquer pnrl!do lJOderá impugnar 
ern globo a insct'ipcilo de eleitores resultante de quâ· 
Hí"ioação "ex-o.fiiaío". 
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Num caso, a impugnação ás inscripçõcs não impede á 

expedição do t itulo, impugnação n um processo de alista~ 
mento. No outro cãSo ... 

O Sn. MoRAES. .ANDRADE- Tambem não impede. 

O Sfl. ADOLPHO BERGAMINI - Impede; o reoltr so 
em glcrbo de toda uma qualificação impede ••• 

O Sn. HENRIQUE BAYMA - Permitto-me dar ao nobre 
collega uma explicação que penso satisfactoria. E' que, n() 
caso do art. iO, se estabeleceu um ptoecsso bastante ra
pido para que a impugnação em globo fosse dcdtiida, a o 
artigo foi elaborado attendendo-se ao desejo do illustre 
Deputado, Sr. Mozart Lago, que julgava o assumpto bem 
elucidado nessa formula. 

O SR. ADOLPHO BERGM.IINI - Dt! accol'det. Nesse 
caso, no art. 9° dever-se-ia manter o me.sm() critcrio da 
impedir a expedi cão do titulo, 

O Sn. HENRIQUE BAniA~ Não apoiado; ns razões sãé> 
diversas. O art . 9t> Só se refere a qualificações req•Jcridas, 
a · saber, a qualificações individuaes, nas quaes l.S provas 
já foram examinadas pelo juiz; ao passo que o art. 10 visa 
qualificações em globo. A critica de V. Ex., nesse parti
cular, não é justa. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI- Se a Commissiio en
tendeu - e deve ter tido suas razões, que respeitJ - sel' 
suspensivo o recurso na qualificaçüo "ex.-officio", o que 
quer dizer qualificação em massa ••• 

O Sn. l'![onABS ANDMD& - E sem apresentação de do
cumentos. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINl - ••• a (ortiorL deve·· 
ria permiLtir, tambem, que houvesse a!feito suspensivo para 
o recurso nã qlialificacão de um só eleitor. 

O SR. MoRAES AND!\Al)E - Nas qualifim;.ções de um só. 
eleitor, os documentos sü.o ap1·esentados. 

O Sn. HBNEUQUE BAYMA- A conclusão, no caso apon
tado llelo nobre ol·ndot, seriu a inversa. 

O SlL ADOLPHO BERGAMINI - Na qualificação '"ex
officio" do 100 elailorcs, poder-se .. io. tGr documenw cont l'a 
um só e assim se prejudicaria n 99, emquanlo que nn qua
lificacão :requerida se prejudicaria, no rnaximé>, o ãlistrmcto, 
cujo pr·ocesso Jossc ÜJlll)ugnndo por t.o.es ou quaes razões. 

O Sn. ABltEu Soont - Quanto ao pedido do Sr • .M oznrL 
Lago, o argumento é JmrJrcssionante : não bavorin tempo 
mutnrial paJ'l\ estudar cada caso de per si. 

O SR. ADOLPllO BinlGAMlNI - Estou de accordo. 
Penso, entretnnLo, quo se deveria estender o mesmo el'foito 
anspousivo, Lambem, á~:> impugna~-õos cta.s inscl'ipçóc!; resul
tantes de qualifioac~o requerida. 

O Sn. l'!loP ES .ANüMD& - Lembrarei ao nobre coltcga 
que 0 l'ncto de so pm·mitbir u apresentação de iropugnatjiio 
em massa não quer dizer que todas dGvnm ser t~ollectivn:; •. 
A qual ificncão é fciln em massa "ex .. officio" e · a impuguu.
çãu que cada Partido !izer poderá sor indiyldua1 ou ooile
otiva. 
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Ó SR. ADOLPHO :B:EnGAMINI - Se collect:íva 1M, 

pagat·á o jus lo pelo peccador ... 
De vez que a COínflllSsüo a.coeitou essa crilerio •.• 
O SH. MoRABB ANDilADE ~ Aiiás, a idéa par tiu do se

nhor Deputado Mozat·t L?.go. 
O SR. ADOLPHO BEllGA.MlNl- .• •. por mt)l.lvos apre

sentados perante a mesma Commissilo por membro:; da 
ininoria ou da maioria, que foss·e, uma vez qne adaptou esse 
crite1·io para a qualificação em glODo, "data venia", julgo 
que deveria, com maioria de razões, acceitar criterio tden
tko quanto á qualit'icacíl.o individual. 

O SR. HENIHQUE EAYMA - Nesse caso, a c:~oclusão se
ria a de que deveríamos estender o mesmo !avo1· ao art. 10. 
Nüo pódcl'ia.rnos, pol"ém, ~er mais realistas do quo o rei que, 
na hypolhese, se1·ia o Sr. Deputado MozaL"t Lago •.. (Ris!).) 

O Sa. Inm:do JoFFILY -E ha reis, nqui, nesta ma
teria 'l . •• 

O SR. ADOLPHO BERGAM.INI - Sou de opi:iíãc. ~\ie 
s·e deveriam csle11der os e!feitos do art. 1u aJ art. gc.. 

Sr. l 'resJdeute, no momento, eram as considerat;ões 
que tinha a fazel'. Abslenllo-me de maior exames, porqul) 
permaneço no meu ponto de v.ista. Quanto á pi'Clill'lnar -
e assim llJe chamarei - d-e ser constitucional ou inconstitu
cioJ'tal a lei, ~ex-vi" rlo disposto no paragrapho .~o do ar
tigo 3° das Disposições Transitarias da Con:;LituiÇãtJ, peco 
a audiencin da douta Commissüo de Justiça; e, em refet•en
cia á OP"{loHUnidade do projecto, pelos motivo~ que adduzi, 
sncciutamenle ... 

0 ~R. MIJI\.\ES ANDI\ADE- A argum-entação de V, &. 
!oi brJ.lhnnte . (Apoiados.} 

O SR. ADOLPHO BERGAMINl - ••• sou daquclles qil6 
entendem não ser esta a melbor occnsiüo de se re!ot·mllr a 
le1 elettornl. O eleitorado não esta ainda snfl'icicnlemente 
i:r:stl·UJOO e esclai·ecJdo a respello dos meandros da legi.s
laçâo em v1gor, e apresentar-lhe, em vcs!Jera do plo1to, 
nova lei, novas modi:hcacões, equivaleria, no meu Iraco 
enlt'r:der, a augm eutar a confusão, que não é conveniente 
ao pleito de 14 de Outubro. (.d.Cu.ito be1n; muito llf:m. O ora
t:tur e cu.mprtllteltlatJ.u.) 

Durnnte o discurso do Sr. Adolpho Bergn
mini, o Sr. Antonio Carlos, PresitH:mle, deixa a 
cadeira <ia pl'esidenciiJ., . que é oc•upndo. pelo 
Sr. Glemenlmo Ltsbôa, 30 Secretario. 

Yllm á Mesa o seguinte 

llltQU!lllll\IltN'I'O 

Heqm•iro a audlencin da Commissfto dG .luslica pura 
o pt·o,jectu u . 8. 

;Sala dlt~ Sessões, l5 rlo Setcm!JI·o de 1934.. - A.tto!plw 
Beromrmu. 

O Sl'. Prosideme - Tem a palavra o Sr. Daniel de Car
vaLM. 
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O Sr _ Daniel de Carvalho requer e obtem permissíio para 
fala r da bancada. 

O Sr. Daniel do Carvalho - Sr. Presidente, dcpoiil 
dos brilhantes debates aqni ouvidos em torno do pr Jjectc
rifl reforma do Corlil!'o Rleitoral. não sei f:e ainda car rá a 
tnii1h1 palavra dcsautori7.adl\ (Não apoiados), mas :in cera, 
nesta importante ma teria_ 

O meu p rezado collPga e amigo, Sr. Deputado Adolpho 
BE'r~amini. concluiu, falando sobre a inop11ortunidade do 
pro.iecto em vesnera de novo ple ilo, quando ainda não P.stão 

· os eleitor es sufficientemente esclnreddos sobre a forma de 
volnt•em e serem apurados seus votos. 

Realmente a<;slm :~con!Pee. Enl.re os dr.fP Hns do pro~ 
jecto occorre-me salientar, desde logo, que ~ubs ist.e a ques
tfi a de snber-se una! o mein r.le annrar 11 volncno do primt>i
to birno: se a dos que v êm voLados em cabeça de chapa, 
OtT em primeirO l o~ai:'. Oti sé a dos que obtiverem maior nu~ 
mero de voto~ em legenda e chapas avulsas . 

Esfa onestão foi nas mn1~ difficeis e r.ontrovertidl!Q no 
pleito de 3 de Mnio, divergindo a orientação do douto Trí
hunal Regional de São Paulo d:l .iurisprudencia dos outros 
Tribuna es. 

Subsisf.e. entretanto, a mesma duvida. C1•elo que. se se 
or~aniiassé nm pro.i~t'lo util. serin esse em que se deixasso 
definitivament.e esclarecido o ponto. 

O SR. HENRIQUE R<\YMA - Pre!'entemente a duvida não 
mais exiW~. pnr .iá <' Stnr o onso decidido pelo Superior Tri
lmnal. de maneira terminante. nas inslruccõcs e;:pedirlas. 
Seria minha opinião inrlividli:ll se lt'gislasse. e~labclecendo 
l:me o qnociente partirlario ~P. ::rpplictt ao primeiro t.urno. 
Não SP. e~t::~belt'cr.u isso na Commi~~iio . .iustamétilc em hn
menar<em ás idóas qnp V_ Ex. es tá atrora cxnenden rto -
nnra nfio cansar ronfUsfio 6s vesperas rla deiç.ho. Rc não 
fo::se a ccmsi rl eracfio. qne V. Ex. ar.aba de expressar. cu 
mesmo teria lido a iniciativa de propor a medida . A duvi
da. por~m. r.omo di sse, não Ec>:dst e aclnalmentc. ]'lotoue, n 'lS 
instrncr.ões dadas pelo Superior Tt•ibunn.t, como V . Ex . 
sahe. está determinado qilP. ó Qnociente partidario se aptt!'~ 
nelo 2o turno. ·E' a solução adaptada pelo Tribunal de São 
Paulo, infeliz a meu ver, mas é n estabelecida. 

0 SR. DANIEL n1<~ CAnVAU:TO - Se o nobre collctra 
ent.enrle niío ser a melhor, por qnc não se propoz medida · di
versa? 

O SR. HF.NnrQUF. B,\YMA-Dcve1·-se-ia. em verdnlicJ. r.rfl
]lor, mas. como rli ~se o mou r.olle~a di} bancada, prcst.:\mos 
hom enagem tis idéas cxposlns por V. E:x. no começo do s~u 
di SC·lll'SÓ . 

O SrL l\fnliAF.fl ..\NnnAn'B:- A explinacüo e.;l.á nn énll~c:.
llio fio nnr'"l'l'l' cln Commis!'iio: "Pnrn nüo es!nhP.Iecer duvi
rla ~. ru~er·vancin-nos o riireito de posteriormente trazer· a 
quosfiin 1\ hniln" . 

O tln. HHNillQUt<: RAYMA - N~»fe pnrticular não mer~-
cemo~ r.r!o ~ura. V. l;:x. es t.:'l dfl aec:m·do comn o se o. 

o Sn. ADnT.Plln ntli\OAM!N l - Aliás fal ei. . . 

O Sn. lh>Nt\IQUE 13A YMA - Com grand~ gcnlilczn. 

O Sn. !\DOJ,Púo BEIW•HflN I - . _. sem [1. m[l.is lonl!' in 
qua irléa de censura. 
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O SR. DA;m~L DE CARVALHO - Dese.far!a que se 
retirasse a palá.vrn uoensura"; que, no caso, não tem cabi
mento, porquanto estamos aqui animados por .um só princi
pio ... 

O Sn. HENRJQU~ BAYMA - E' fót'a de duvida. 
O SR . DANIEL DE CARVALHO - • . . e um só dese.io 

- o de melhorar a lei eleitoral. .. 

O Sn. MoRAES ANDRADE - Perfeitamente . 
O SR. DANIEL DE CARVALHO- ... que é, sem du

vida, uma das conquistas da revolução. (Muito bem.) 

O Sn. AooLPHO · BEROAMINI - Todos nós impressiona
dos· com a demora da apuracão. 

·o SR. DANIEL DE CARVALHO - Perfeito. Mas, an
tro ponto, lambem, que não alcanço e que dese.iaria ver de
finitivamente esclarecido. é o da applicacão dà propor cio
nalidade no segundo tu mo. O principio r.onsl.itucional da 
representaciio rroporcional está inscriplo no Codigo, mas 
no mesmo capitulo e no mesmo artigo que trata do assum
pto, ha um para~~;rnpho que tem sido entendido de fórma a 
~c admiUir o syslema majoritario no segundo turno . A ra
zão para se concluir que neste paragranho niio se observa· 
o systema proporcional vem de uma ponderação do emi
nente publicistn. Sr. Assis Brasil. de qne, estabelecida a 
maioria. as cad<?iras que ficam no ar, que sobrnm, devem 
vir fortalecer essa maioria. 

O SR ; Ar.oYsto F ILHO ~ O Sr. Assis Rrnsil argumem
tava assin. porQuo achava que os Parlamentos devem ter 
sempre maioria que possa orientar e fortalecer os Góver
nos. 

ú SR . MoRAES ANDnAOE - Se o nobre orador me per
mitte, lembt•nrei apenas o seguinte: a questão da propor
cionalidade de r epresentação e:;:f:i perfeitamente defenrli da 
no Codigo Eleitoral, com a t'ixaoão dos quocientes par tida
rios. 

O SR. BARRETo CAMPELLO - E eleitoraes. 
O SR. DANIEL DE CARVALHO- Mas, a meu ver, não 

basta esse principio. E' preci5o -se a-pliqu~ tambem o da 
proporcional-idade no segundo turno. 

O Sn. BAnnETo CAMPT.<:LLo - No segundo tur no é absO
lutamente im!])O<SSi vel a pt•oporcionali<!ade. 

O Sn. MoRAES ANDRADE - Deixando de lado o p rinci
Pio do quociente partidario e do quociente elcilornl - este 
prev;Heceudo -sempre e aquelle como adminiculo, como a<i
crescimo, para fixar a proparcionalidade da·S eloi~ões -- não 
vo.io meio do J:I"Rran tir, nbsolutnmente, a rerwesen taçi\o das 
mi-norias, a proporcionalidade do voto. 

O SR. DANIEL DE CARV A.LHO - Existe prO[lOt'ciona
lido.do no primeh·o tur no, pelo quociente -oleitoral e parti
daria. 1\f'u·s, acontece que, no segundo turno, ~ cadeiras ql.le 
ficam no ar, conforme a. expressão ..• 

O Sn. HENRIQUE BAYMA - Essus, naturalmente, niio po
derão prejudicar. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO- ..• süo adjudicadas 
ao partido quo tem maiol'in . 
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O SR. HENRIQUE BAY~A:A - Se silo adjudicadas ao par~ 
tido da maioria, ha a presumpcão de que se guardou a pro• 
porcionalidade. 

O Sn. MoRAES ANDRADE - O orador se enga.na no se
guinte : não é o pafl'ido ... 

O SR. DANIEL DE CARVADHO - E' o pa.rtitll). 
O SR. MORAES ANDRAol~ - . . • é o candidato que tem 

maior numero d~ votos. Se este está "ParLidarizado, nada. 
temos com is&o. O que o segundo turno fnvoi'ece são os can
didatos mais votados; não, os partidos. 

O Sn . Ar.oYsro FILHO- A eleição é individual e majo-
ritarla. · 

ó Sn. MaMES ANDRADE - Se o candidato mai·s votado 
pertence ao padido A, B, ou C, isso é com elle. A Lei nada 
tem com a questão. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Eiio todos os candi~ 
da tos. 

O Sn. ALoYeto FILHo - Elle que somme os votos do 
partido coi:n os do c:mdidato avulso. 

O Sa. HENRIQUB BAYMA - E' o que o Co'digo Eleitoral 
permitte. 

O Sn. BAnnà'i'o CAMPELLo - ·Mas é o que o orador está 
contestando. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Para mim, o Codigo 
não permitte tal. Nfio compre hendo que num capilulo, em que 
se estabelece o sys toma proporcional e nurn artigo em que 
se diz que esse sysloma se procederá de delctminada forma, 
possa havl)r paragrupho em que so foge a esse principio, es
tabelecendo o majoritar.io. E' contra os termos e o espiTito 
do Codígó Eleitoral. E' creacã~> espuria, que dará o seguinte 
resultado que vou mcstl'ar. · 

O Sa. MoRAES ANonADE - V. Ex. dá licença. para um 
aparte? 

O SR. DANIEL DE CARVAf .. HO - Dl.'pois ouvirei o 
aparte do V. Ex, com todo o prt:tor. Peço licença, agora, 
para concluir meu raciocínio. 

A obscrvnciio feita pelo Dr. A•~si·s Brasil, teria razão de 
eer; no ca.w de um circulo unico. mas, em paiz di.vididfr em 
tantos circulos quando sfio o~ Esta.<fos e territcr ios, o resul
tado que póde Rdvir dessa adjudicaÇão das cadeiras, que 
fic.o.m no ar, ou dR& sobrus para o partido que tem a maioria, 
tiótílo essa maj.oria num Es-tado pertence a um pnrtido e em 
outros pertence n outro, se ost.ão colli:gados, o resultado será 
este absurdo: poder trail.sformar-so a maioria em minoria. 

O Srt. HENRIQUE BAYMA -V. Ex. está expendendo bri
lhantes oonsideracões. Dell!\!s resulta, porém, que o Godigo 
Elnitornl r11werlu soffr(;r mnrlifica()ues l'ndicaCB. No emtunt.o, 
oomo proliminnr, acaba ·v. Ex. de diz.or em seu di~Sem-so que 
o momento não é opport.uno para modificações. 

O SR. DANIEL DE CA-RVALHO - Nüo quero mooifir..a
llÕas. Pelo contrario: dese.io que so appliqne o Codiga Elei
toral dando-lhe o. vordáct.éh'n. exege.se, aohnndo que e~sa In~ 
torpr:etncüo niio é !l. verdo.cleira. 

O Sn. MôRAEB ANonAD'R -- Lembraria. que n oxegesa, que 
o nobre orndot· reputa a verdadeira, deoon•e do um ponsa-
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mento individual de 'V, Ex., que, aliás, respeito profunda
mente. Mas todos os Trilmnaes de Justiça do Paiz a repel
!i.rnm, pli.ra acceitar a nos~a maneiTa de argumentar. 

O SR. ALOYSIO FILHO- E' a exes·ese de V. Ex .... 
O SR. MoP.Ams ANonA:ol1: - Aliás, o orador está em diver

gencia com o Sr. Aloy.sio Filho. A conclusão a que chegam 
é a mesma: mas são contradiclorios. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO- O nossD fundamento 
é o mesmo. E·stamos de pleno accórdo, doutrinariamente, 
mas vou além. O nobre repr•esentante ·da Bahia, que é '()'I"'• 
fessor de Direito, entende. em homenagem ao~> illustres pl"o
latores dos accor{)ãos proferido<; ness~ sentido, que o Codigo 
ni'ío está claro, ma.s é possível ess:a. intre'(:fretação. Eu en
tendo que está. claro o Codigo, mas que a interm·etação dada 
é erronea; d<~~r-á resultados Inconvenientes. 

0 SR. MORAES ANPMDE - Ha engano. V. Ex. sustentôü 
que essa thc&e - que t.ao brilhantemente está defendendo -
é a quo coMLa do texto do Codig'o Eleitoral, .ao passo que 
o nobre collega, illu.st-re Deputado A!OY!:.Ío Filho, affirma. 
justamente o contrario; que essa thE}se está no COdigo 
Eleitoral. Portanto, VV. Exs. estão em contr.adicção. 

O SR. ALoYSio FrLHO - Não apoiado; estamos do per
feito necrdo. 

O SR. MonAttS ANDRADE - QuRnto á conclusão, VV. Exa. 
estão de ac.co.I"do, isto é, contrn qualquer mooificação. 

0 "SR. AI,oYSIO FILHO - 0 Codigo Eleitoral tem o quo
dente eleitoral c o quociente parti(,lario. As cadeiras pre
enchem-se pelo quociente eleitoral e pelo quociente parti
daria. .Logo, ha perfeita representação l)roporciotlli.l. Pre
enchidas estas oadeiras por ambos os quocientes, fica uma 
sobra de cudeiras e para o preenchimento desta~ não mais 
existe o principio da representação proporcional. Este é o 
ponto de vista tio orador. Se desaccordo ha entre nós. ~ que 
S. Ex. inlerl)rela o Codigo, e eu não vou ao ponto de inter
pretai-o. Acho que leria havido uma falha, que é preciso 
corrigir. 

O SR. MoRAES ANDRADE - Perdão; isto é habilidade de 
V. Ex. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO- Eu aõu a razão pela 
qual sustento o meu ponto do vistâ: é que o Codigo tem este 
dispositivo r~lativo no segundo turno, num cal)itulo que se 
intitulr~ - Do systema profissional - e num artigo diz: 
o systema proporcional processar-se-à da seguinte forma: 
Vem a quesUio do primeiro e segundo turnos. 

Entendo que, nessas Mndíções, dev<:1-se applicar a pro
(}orcionalidado t11.mbom ao segundo turno. 

O SR. MoRAES ANDUADB- Fot n essa parte do discurso 
que respondi: para essas sobras, não hn proeesso algum ... 

O Sn. ALoYsio Frr,ao - Podériamos, praticamente, ver 
llm exemplo. 

O SR. Mon.Ags ANDRADE - Vejamos. 
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Posso apresentai-o. 
Cheguei aqui, Sr. Prer;ddente, no instnntc em quo o no-

hro co!lcgn, S1•. Aclolpbo Borgnmini, tor-minaYa o seu dis
curso. Não· trouxe quaesquer notas. Estou falando de im-



Câ'nara dos Depttados- Impresso em 08/10/2015 00:36- Páglna65 de se 

-49--. 

proviso, não podendo, assim, citar · dados nuinerióos. Pro
ponho-me, entretanto, a mostrar, opporé.unnmente, elemen· 
tos que constam de um recurso apresentado pelo Partido Re
publicano M.ineiro ilas · eléiÇõe~ passadas . Trata-se de oaso 
verificado. Ver-se-á que assa adjudlca(lãó, das cadeiras que 
eobrnm, attendido o quociente partidarlo; ao partido que te
nhll maioria .•• 

O Sn. MORAES ANDRADE - Partido que tenha mnlorla1 
nllo; no candidato mais votado. 

O SR. DANIEL PE CARVALHO - Ao partido. O Co
digo nílo foi feito senão para atlendel' aos partidôS. O penil!l
monlo do Codigo é juslament.e que os candidatos indíviduaes 
!lovnm entrar no ,q·uociente eleitoral. 

O Sll. MoRAES ANoRAi'>E - Não ha duvida. 
O SR. DANIEL DE CARVALHO- A adjudicação dessas 

ondolt·n~. ia eu dizer, dada a colligaçüo dos partidos de op
poHitJüo no Paiz e estabelecida a hypotbese dessa opposicão 
g11nhm' em algumas circumscripções eleitornes, traria este 
t•ouullndo: tal seja o numero de cadeiras em cada um:~. dessas 
ch'uumscripções, que lhe venha a ser adjudicado, essa minol'ia. 
goral do Pa.iz, mas maioria em determinadas ciróüinsGripções, 
transformar-se-á de minorl;,. em maioria. 

O Sn. MoRAES ANoaADB - Maioria da bancada •. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Não, maioria d~ 
Assembléa. 

O SR. MoRAEs A.NDMDE - Nem mesmo no Estado de 
Minas, em que a r.epresentaçao é maior; isso· ó.contecerá, 
salvo s·o se contar coín circumsc,ripções que tenham, num<i
rhmmcnto, uiD'a representação diff.erente. 

O SR . DANrEL DE CARVALHO - Vóu da!' um oxom• 
pio completo. 1'\o Estado de Minas, o Par Lido Progí·ossist.a 
1\Pl'Cscnla 25 Deputados . O Republicano Mineiro faz mais 
li Deputados. Isso pot· hypolhese ; felizmente, a t•ealidnde 
VIHI se to outra . As cadeiras que sobram vão para o pnrUdo 
IJUO tenha maioria, que é o Progressista. Assim, temos 25 
Dllputudos e mais as cadeiras que lhe são ndjudi!mdas. No 
lM.ndo de São Paulo, o Partido ConslitUcíooalista. estó. nR 
sltuntüo do Partido Republicano 1\oUneiro . O P. R. P . fnz 
I!Ci. O Constitucionalista J'az 5. As cadeiras qu<J sobram viio 
·no }l. R. P. Serão mais 4. Veja-se agora: na som ma das 
duns bancadas, já a differença ~ muito pequena. Aqui na 
Xo1•mação da Asscmbléa em outro Esto.do se dA está diffe
l'oncn. A minoria passnrã n ser maioria . 

O Sn. MoMEB ANDRADE - Compreh~ndo, niM o quo 
d'i!to a V. Ex. é que o nome '·minoria" e o nome "malori~" 
ní!o tôm importancia; o que sobreleva, sim, é o numaro de 
oloitoi'cs corf•espondentef) a cada uma das votacõ<Js. 

O SR.. DANIEL DEl CARVALHO -- Os quooientes elei
tol'ues não süo os mesmos: variam immensemente, de ma
nolrn que não representam a maioria do Patt; •. 

o SR.. MOMEB ANDI\Al)n - Isso nlo importa. O m!al á 
l!nrrnos homens e níio J.oOSsuirmos uma medida sobrehumana 
pa1·u aferir os nossos valores. 

O SR.. DANIEJ~ DE CARVALHO - A população el&!
ttwal é de dois mil mlm Eslndo e de dez mil em outro. O 

O. D. -VOLUME l'V & 
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resliltado é a transforrnaclío - póde oocorrer a hypotbese 
- de uma minoria em maioria •. 

O SR. Monrür.s ANDRADE- Se o nobre coUega permitte, 
lembrarei, a modo de Vergilio, que essas coisas são desgra. 
cas naturaea, "lacrimae rerum", n que não podemos rugir. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO- Se fôr possiveT ad· 
optar um meio capaz d'e estabelecer a proporcionn'idàde no 
segundo turno, estou certo de que o honrndCJ collega ool
labornrá nesse sentido. 

O Sa. fúORAl!B ANPM1lE- Com muito prazer . ., 
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Nesta9 condições, 

reservo-me para, em terceiro turno, apresentar suggestão 
a respeito. 

O SR. MoRAES ANDRADE - E, desde já. meu caro cal
lega, declaro que a receberei <Jom a maior sympathia. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Reputo esse ponto 
da maior importanciu porque me recordo de que houve, no 
Esl.ado do Rio, um recurso elaborado pelo illustre Deputado, 
Sr. Gwyer cJ.e Azevedo, que, apesar de sua linguagem um 
pouco aspero., impressionou o Trihunnl. Depois, foi feito o 
recurso no .Partido n.epublicano Mineiro, e o Tribuna\ Elei
toral, por alguns de seus Ministros, teve oocasião ele affirmar 
serem procedentes varíos dos argumentos formulados na de
fesa do alludido recm•so, não sendo, entretanto, possível mu
dar a jurisprudenoia, uma vez que, em virtude de um orite
rio estabelecido, já buviam ingressado na Assembléa diver:Jos 
DetJUtâàos. 

Realmente, os argumentos e os nílltléros offerecido~ evi
denciam que tal critcrio é falho, é manco e falseia o pensa-
mento do Codigo Eleitorid. · 

O éapitulo do Codigo, a que me refiro, é o da n. li - Da 
rept·esentnciio proporcional, - cujo art. 58 Jiz: "Proc.~ssa-se 
a representação proporcional nos seguintes termos: E vem 
depois: "Estão eleitos, em segundo tumo, os outros candi
datos mais votndos, aLé serem preenchidos os lagares que não 
o forum no primeiro turno". 

O Sn. ALOYSIO FILHO - Afasta-se ahi o systema pro
porcional, evidentemente. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO ~ Entende-se propOI'
cioualmente a cada Partido. 

O Sn. MonAEB ANDRADE - Comprehendo onde o nobre 
collega quer chegar. 

O Sn. ADoi,PJIO BmnoAMiNI - Não nos esquecamos de 
quo o Codigo Eleitoral, visando o desenvolvl.mento d.os Par~ 
tidos, não deixou de considerar o período de transição em 
qi.lc cstnmos, tanto assim que admittiu a chapa matizada o 
pormitt.iu que o candidato de Pa1·tido recebesse votos avulsos. 

O Sn. M.onAns ANDRADE - De uccordo. Parece-me, eno
tJ·etanio, quo, estabelecido o Cl'iterio que o nobre represen
tante de Minas Gernes pleiteia, a difficuldade do calculo pro
porcional seria muito maior. 

O SI!-. DANIEL DE CARVALHO - Nilo, porque já está 
eslabelecJdo; pelo ctuooiente parLidarlo, llrOporoionalmento a 
cada Partido. 
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O SR. MOM!ts ANDRADE - Proporcionalmente seria im
possível. Iriamo~ creur uma fraccão de homem, uma !racoil.o 

.<l.e candidato. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Eiisã matéria já foi 
·examinada . E' preciso subentender-se, nesse a1·Ligo, o prin
cipio consignado na epigt•aphe do capitulo e no proprio 

.. artigo. 
O SR. MoRAES ANDitADE - Aguardo, com a. maior sym

,pathia, a suggestão promettida pelo meu nobre oollega. 
O SR. DANIEL DE CARVALHO- Sr. Presidente, não 

,querendo tomar por mais tempo a p1·eciosa altencão dos bon
dosos co !legas que me ouvem . .• 

O Sa. MoRAES ANDrtAUE- V. Ex . nos illustra e encanta. 
(Apoiados.) 

O SR. .II..DoLPHO BERGAr>liNI - O oradot• sabe que o ou
vimo~ com muito prazer. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - • , • desejo termiuar 
~om um appello no sentido de que realizem os responsaveis 
pelos destinos do Brasil eleições verdadeiramente doignas da 
nossa civilização. 

O Sn . MotlAilS ANDRADÉ - E' o desejo de lodos nós. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO ._ Infelizmente. tem se 
.. entendido que bastam o voto ssot·eto e a inexislencia dé coacão 
material no dia do pleito para que haja eleições livres . 'fo
tlos nós, porém, que conlwcemos :. realidade brasileira, sa
bemos <tUe essas garantias inscl'iptas 11as leis não são suffi
cientes; se não hou-ver umn honfJstidn~ do propositos, se não 

:llouver a vontade firme d& exeou ta r a lei. (Muitõ bem. ) 
.E aos dirigontcs, e ás autoridades cabe a maior responsabi li
dade na execução f iel do Codigo, que não vale só pelo que cn• 
um•ra, mas vale; principalmente, pelo seu ponsamento . 
(Apoiados.) 

iá tivemos, Sr. Presidente, uma melhoria; j á caminha
mos uma etapa com as eleicões de 3 de Maio que, em al
guns Estados. pude1·am apresentar resultados que exprimem 
a Yonlade das respectivas populações. E' verdade que em 
outros o mesmo não succedeu. 

Os votos que formnlo são no sentido de que as eleicões 
.de 14 de Outubro constituam uma nova viotoria da demo
.,cracia. brasileira; afim de que, em todos os Estados do Brasil, 
uconteca o que uccorrou no Etiludu do llio, no Ceará e, creio, 
tambcm em Srto Paulo, nas eleições para ú Asserrlbléa Con
stituinte. 

Que haja liberdade, não só mal.ct·ial, porém, que tam"' 
bem, da parte dos governantes, haja o neoessario escrupulo 

·para não applicarem mal os instt·umentos formidavois que 
têm em mãos, sobretudo os dinheh·os publicas, os empregos 
e os diversos t·ecursos de quo dispõem e que lhes foram oon
fi;tdn~ püra oi tos o!Jj edivos . 

il':ló assim o Po'Vo Brasileiro se poderá manifestar livre
mente e eleger um Partarocnto capaz de prcpu.rat• nwlhor es 
ti ias para O UOSRO Puiz. (i1JUito bem; muito I! em. 0 01'QtÍOr 
iJ cwmp7"i'rncntado. ) 

O Sr. Presidente - So mais nenhum dos Srs . Depu
,tados qnct· l1 ::<ar da palavl'a, clcclaro cncerrnctn a discussão do 
;·p1•oj rr.t.o n. li, de i!J3,L (Pau.m.) 

Está cnri::rmda. 
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O Sr. Presidente - Exgottada a materia em discussão,.. 
vou levantar a Sessão, desi.gnahdo ·para a de amanhã a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

Primeira parte 

Sessão secreta, para diseussão e votação da mensagem• 
do Sr. Presidente da Republica, sobre a nomeação do Chefe· 
da Missão Diplomatica na llollanda. 

Segunda parte 

Votação do projecto n. i6, de 4 93-i, eslabêlooeodo que os 
governos dos Estudos sej am, exercidos pelos Presidentes dos 
respectivos Tribuna'3s d_e Justiça, até que se verifiquem as: 
eleicões de que tratn o art. s• de "Disposições Transito
rias", da Con!ltituição Federal (em virtude de urgência) (i" 
d'Mcussão). 

Votacão dos r'3Quer!mentos dos Srs. Ferreira de Souza e· 
Adolpho Bergamini offet•ecidos no projecto n. 6, de f934, 
estabelecendo providencias para a realização das proxi:mas 
eleições. 

VotaçãQ do requerimento n. 37, de :1934, do Sr. Mozart 
Lago, indagando por que motivo os sargentos monitores do
Collegio Militar não percebem dinrlas que a lei estabelece 
(d'Mcu3são uniéa) • 

Votação do reqqertmento n. 38; de !93-i, do Sr. João
Vitnca e outros, pedindo informncões sobre reconhecimento 
da União Sovietica, pelo Brasil (discussão tmica) . 

Votação do requerimento n. 39, de i934, do Sr. Acyr 
Medeiros e outros, pedindo informacões sobre o resultado e· 
que chegou a Commissão Liquidante da Divida Fluctuante· 
da União (ducussão unica) • 

Votação do requerimento n . 40, de 1934, do Sr. Thlers· 
Perissé e outro, pedin-do informações sobre obras no Theatro· 
Municipal (d'Mcussão unica) • · 

Votução do requeriment.o n. U, da i9S4, do Sr. Alcanw. 
tara Machado, pedindo informações sobra reintegração do· 
tenente-coronel Benedicto Alves do Nascimento (discussão· 
unica). 

Discussão unica do parecer n. :l, de :1934, negando li-· 
cenoa pedida para prosegui-mento do processo instaurado 
contra o D~putado João VillasbOas. 

Discus~üo unica do parooor n. 2, de 1934, declarando· 
que o proseguimento do processo criminal instaurado contra 
o Dr. Lulv: Vieira de Mello, independa de licença dn Oa
maru.. 

Discussão uu\ca do parecer n. 3, de i 934, declarando· 
que independa de licença da Cnmura o proseguimento do pro
cesso criminal instaurado contra o Sr. Nuncio Soares da· 
Silva. 

Lovanta-sc a Seasílo ás 1>7 horu!:! e 3lí mi-· 
nutõs. 



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 08/1012015 lll39- Página 1 ~e 24 

41• Sessão. em 6 de Setembro de 19M 

l'rosidencia dos Srs. Aiitonio Carlos, Presidente, e Christováo 
Barcellos, a• Vice-Presidente 

1 

IA's i4. horas, com11arecem os St•s.: 
~Antonio Carlos, Christovão Barcellos, Clementino LisbOa, 

·w:lldemar Motta, Alberto Diniz, Veiga Cabral, A<iolpho So?o
tês, Godofredo Víanna, Maximo Ferreira, Luiz Sucupira, Pon
tes Vieira, Xavier de Oliveira, Ircn~o Jo!íily, Arruda Falcão, 
Augusto Cavalcanti, .Simões Barbosa, Góes Monteiro, Valen
te de Lima, Guedes Nogueira, Rodrigues Doria, DeodtLto Maia, 
Aloysto Filho, Carlos Lindenberg, Henrique Dodsw01~tb, Ama
ral Peixoto, Sampaio Corrêa, Olcgario Mari:mno, Mozart 
Lago, João Guimarães, Prndo KeUy, Raul Fernandes, Aeur
oio Torres, Gwyer de Azevedo, Buarque Nazaroth, Lemgru
be:r Filho, Francisco Marcondes, J.\.uguato Vi~gaa, Mattn Ma
chado, Vieira MQrques, Furtado de Mene~es, Daniel de Car.o 
Yalbo, Le-yindo _Coelho, Bueno Brandão, José Chr-istianó, Al~ 
oantara Machalfo, Moraes Anti:raae, José Ulpiano, Lacerda 
Werneck, Antonio Cavello, Moraes Leme, Joã,o VillRsboas, 
Aarão Rebello, Carlt>s Gomes, João i::!impliõio, Re·nato Bal'
bosa, Minuano de Mour~, .Adalberto Corrêa, Cunha Vasco1).
oellos, Acyr Medeiros, Antonio RDdrigues, Waldemnl' 1\eikdal, 
Francisco Moura, SebasLiüo de Oliveira, Guilhel'me Plaster, 
Alvaro Ventura, João Pinheiro, Horacio Lafer, P<Jdro Racho<\, 
Mario Ramos, l.lacliooo e Silvll, Roberto Simonsen, Teixeira 
I.eite, Oliveira Passos. (7 4.) 

O Sr. Prlts1dente - A lista. de prescn~a nocusa o com
parecimento de 74 Srs. Deputados. 

Est.á nbcrta a Sessão. 

O Sr. Wald>'~mar Motta (40 Secretario, serQindo de 20) 
·prolledo ú Ieittll'a do. Acta da Sessão nntEJccdente, o. qual ó pos
ta em discussão . 

O Sr. Amaral Pafxot_o - Peço o. palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a pulnvru, sobro n Aota, o nobre 
DeJmtudo. 

O Si'. Amaral Peixoto (Sobre a Acta) - Sr. Presi
dente, na Sessão de ante-honwm, o nobt•e collcgu de bnncnda, 
Sr. Deputado Moznrt Lago, oecupou a t-ribuna. para, em res
llOSt:l ao repto que eu lhe lnnçárn, em nome do meu compa ... 
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nheiro de Partido, Dr. Luiz Aranha, exbibír ·um .. mernornn-· 
dum" do _esct•iptorio eleHornl daquelle Senhor, e assignado 
pelo ·sr, 'Mario Antunes, ".memorandum" que tl'ansitâra pe
los Correü:Js sem pagar a respectiva taxa, com o carimbo de 
franquia postal. 

A prova trazida pelo nobre representante carioca não de
monst.~, de forma alguma, que toda a correspondenoia do es• 
eripLorio do Sr. I.uiz Aranha gose de franquia postal. Acre
dito que por um descuido de algum auxiliar do escriptorio d() 
referido ca'vo.lheiro, bem como por inadvcr tcncia do funccio
nario da repartição dós Correios, tenha transitado este "me
rnorandum" e, possivelmente, outros, sem -Q pagament<l do 
respectivo sello. 

Trago hoje, entretanto, po.ra exhibir ã Cama.ra, uma se
riê enorme de identicos "memoranaan, nssignados uns, pelo 
Sr . Mario Antunes, outros, pelo Sr. Henrique Magioli e ou
tros, ainda, pelo Sr. Corrêa Dutt•a, todos oriundos do mesti'lt> 
13scriptorio eleitoral do Dr . Luiz Aranha, com os respecti
vos sellos e carimbo contendo datas ns mais variadas. 

É uma demonstração .flagrante de que o escriptorio d~ 
Sr. Luiz Aranha nunca pretendeu, de forma alguma, gosar 
dessa franquia postal, Quanto á Repartição Geral dos Tele
grapbos, trago tambem uma serie de recibos de telegram
:mas passados aos eleitores desse· partido por esse mesmo es
criptorio. 

Creio, assim, Sr. Presidente, encerrar, dofinitivament~, 
o incidente, e penso que o meu nobre collega, que, com pra
zer, vejo sentado a meu lado, concordará commigo em reco
nhecer que somente por descuido de algum funcoionario do 
escrlptorio eleitor~l do Sr. Luiz Aranha possa ter transitado 
'"'memol'anaum"' sem o pagamento da taxa correspondente. 
(Muito bem; muito bem.) 

Ern seguida, é approvnda a Ao ta da Sessão an
tecedente. 

O Sr. Presidénte - Passa-so ã leitura. do Expediente. 

o Sr. Clementino Lisbóa (3• Secretario, servi11do rJq t•) 
procede á leitura do seguinte 

2 

EXPEDIENTE 

Telegramma: 

D0 Ubatan - Pre~ldcnte Camnra Doputudos - Rio:
lmpossil>iliLndo por mot.ivo moloslia compnl'ocer Sessoes 
,;o.m:wu peço V . .11x. se digne justificar minhas faltas . 
Cordiaes saudacõe~ . José Uonorato. Deputado de 
Goyat. 

- Inteil'aü •. 
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E' lida e enviada 4 Gommissão de EdüM
oão e Cultura a seguinLa 

INDicAÇÃO 

N.9-i9it4 

Indica que a Camw-a dos Deputados, ouvida. ·a Commissão 
de Educação e Ct!ltura, se manife~te sobre a conveni-o 
encia d.e se tornar, JlOT lei, obrigatorío, o canto do Hll
mno Nacáona~ em toda$ a.s reuniões de caracter civico. 
scienti{ico, litterario, etc. 

(Educacão 5, de 1934) 

Indico, ouvida a Commissão de Educação e Cultura, 
manifeste-se a Camara dos Deputados sobre a oonvenienoia 
de se tornar, por lei, obrigatorio: 

a) o canto do Hymno Nacional, como primeiro acto a 
rea1izar-s~ em todas as reuniões de caracter civieo, scienti
fico, litterario e artístico, officiaes ou niio, qu~ ss effectuem 
em todas as sociedades com personalidade jurídica existen
tes no Paiz, em caracter publico ou particular, e di! que te
nham conhecimento as autoridades federaes, estaduaes ou 
municipaes, o a imprensa; 

b) do mesmo modo, nas solemn1dades officiaes, de ca
racter commemoralivo, ó\.1 simplesmente festivo, ;:omo aoto 
inaugural, o canto do mesmo. Hymno, adaptando-se igual 
uso nas Escolas Superiores, Secundarias e .Primarias de 
todo o Brasil, nos quarteis do Exercito e nos navios da Ar
mada, no principio do dia. 

Sala das Sessões, 6 de Setembro de t9-34. - Mo:&art 
Lauo. 

lttsti{ícar;ão 

Não canta o Brasil, senão na época do Carnaval. So
mos, por lsso, tidos como um dos povos mais tristes do 
mundo. A bellissima inil.lia.tiv~ do canto do Hymno Nacional, 
em hõssa terra, não passou ainda das ·esDolas primarias do 
Districto Federal e dos centros escoteiros. Nem mesmo os 
OoJI.egios secundarias a adaptaram, regularmente. Menos, 
ainda, as Escolas Superiores. E, no em tanto, não é preciso 
ter 'Viajado a Europa e a Americn do Norte, para se saber 
o que por lâ occorre com a mesma cívica usanca. Ha pouco. 
nesta Capltal, exhi!Jiu .. se um "filme" sonoro em que o 
grande Hindenburgo, presidente da Allainanha, apparecia 
em publico cantando o "Deutschhmd ubcr alles". Aqui, ~ o 
que se vê e conhece. No dia mesmo da Promulga!{lio da 
Gonstituicü.o de 1G de Julho, todos nós nos emocionamos com 
o ouvir o Hymno pelo r adio installado na Casa. E pot• quE> 
nüo o cnnf.amos, lambem? Certamen~e, porque raríssimos 
dos Srs. Dept1tad·os o conheceriam de oór. Precisamos ven
cer tanto indiffet•cntismo. A unidade nacional, adaptada a 
usnnca suggerida na indicação, estará sempre avivada na. 
memoi'ill de todos. As festividades civicas como as que o 
Go.verno, meN!Cendo npplausos geraes, promoveu para 
-amanhã - 7 de Se~embro -- são, infelizmente, ~aras. 
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E' lido e '\lai a imprimir o seguinte 

PROJKC'l'O 

N. '2- 1934 

Institue "Dia da Patria" a data de 7 de . Setembro 

(Da Commissão de Educaolio -Educação 6, d~ i93i) 

Art. t,o E' instituído Dia da Patria n data de '1 de Sa
tembro, commemotativa da Independencia do Brasil. 

Paragrapbo unico, Fica o Poder Executivo auto;:oizado 
a regulamentar a presente lei. 

Art. 2.o Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Sessões, 6 de Setembro de 1934. - Godo(redo 

Vianna. - Acurcio Torres. - Luiz Sucupira. - Francisco 
de Moura. - Prado Kellv. _;. Alovsio Filho . 

O Sr. Presidente- Esi.li finda a leitura do Expediente. 

5 

. Tem a palavra o Sr. Furtado de Menezes; primeiro ora-
dor inscripto. 

O Si'. furtado de Menezes .--- Sr·. Presidente. H a preci
samente tres annos, eessou de pulsar nesta CapHal o coração 
brasileiro de um grande patriot-a, de um grande. scientista e 
de um .republicano que, desde Oll bancos academicos, sonhou 
com um regimen de governo mais liberal para a nossa Patr.ia. 

Quero referir-me ao Dr. Antonio Fel i cio dos Santos. 
Vimos, desde os nossos primeiros trabalhos, ainda como 

Consti tuintes, prestapdo justas homenagens âquelles vultos 
QUe desappareceram do numero dos vivos, desde a suppres
sllo dó Congl"esso Naoional, o que bem mereceram da Pat.ria: 
no emto.nto, até hoje não concedeu a Gamara a justiça de um 
voto de saudades a quem por quatro ve:tes velu representar 
o povo montiitihez na Co.mo.ra dos Deputados do Imperio e 
uma vez logrou vir em primeir o lo~ar na list.o. senato;.'ial trl~ 
plice, não sendo escolhido pelo Monaroha por ser declarada
mente republicano. 
· E' uma falta que viso sanar com o voto que ora pecQ. 

Felioio dos Santos nasceu em Diamantina a 18 da Ja
neiro d~ i8~3, ostudou humanidades no Seminario de Maria
ná. o no Atheneu S . Vicente dé Paulo, fundado em aua oida
de natal polo seu tio, o 10 Bispo de Diamantina, D. João 
Antonio dos Stmlos. 
. Com 20 anuas apenas doutorou-se em Medicina, na Fa
ouldntle desta onpital, em lSt;S. Regressando á sua torra, de~ 
dioou-se ó. cliniea em que logo adquiriu nomeada e, tambem, n 
politica, com Lnl prestigio que mais tarde vonoia em pleito 
memoravel o Ministro dos Estrnngeiros do Gabinete Dantas, 
a·e~ compntricio Joiio da Malta Mn~~hado, forcado por isso a 
d.e1xar o poder. Presldenle da Camnt•a Muniolpnl de Diman
tma, exercllu o c at•go até 1867, nnno em que foi elt~itu pala 
primeira vez DepUtado Get•al, e leiciio que se repetiu em Hl78. 
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·i881 e :l885. Em 1.889; pleiteou pela quinta v~z a sua elei
-ção. 

Não foi nm parlamentar apagado, perém, clarividente, 
I()J)eroso, apaixotxando-se p elas causas que defeildiã.. 

O Conde de Affonso Celso flm seu livrtl "Oito annoa de 
.Parlamento", fazendo-lhe, embora, injustica, como confessou 
mo.is tarde, por comparar o seu cerebro "a um salão ~Mio d;, 
prooiosidades1 mas onde tudo, quadros, estatuas, flores, ja
zesse fóra do ,&eu logar, sem methodo, sem harmonia.", dá 
testemunho da sua grande operosidade. O mesmo aonde de 
Afll5"nso Celso, após a sua morte, disse: "Sobre o tumulo de 
Felicio dos Santos inclinaram-se reverentes, reconhecidos, 
saudosos, os !lllo.s orgãos do pensar~ do sentir: a Sciencia, a 

·.tmprensa, a Oratoria, a lndusti'ia, n Politioa, ~a rnodo escl!f..
·~:ecido, devotado, exempla1·." 

Poderia ainda accrescéntãi' a neligião e a Poesia; porquo. 
sr-. Presidente, na realidade era de admirar-se a aDLividade 
assombrosa daquelle ancião que, quasi nonagenario, deitava
se quando os demais se lev!lntavam, para aproveitar o sHen-

,cio da noite pa1·a estudo e o trabalho de eecriplorio e, no em
tnnto, ao meio dia já se achava ànlregue aos labores de sua 
clinica toda gratuita e de suas multiplas operosidades. Em 
primeiro logar, citou Aftonso Celso a Sciencia, ~ com toda 
razão. 

Felicio foi um grande scienlista, cultivando com extr\1-
:mado carinho multiplas soionoias. Para. comprovai-o vou 
.Pedir tres grandes testemunhos. 

}'ale em primeiro logar o professor ~enrique Tanner d'e 
.Abreu, na Sociedade S. Lucas, em que Jt'eliciet dos Santos 
congregou os med(cos catholicos do Rio de Janeiro: "Como 
,seientista, estava sempre alerta e. promptó par.a se empenhar 
em <lifloi.Jssiio, todas as vezes que era preciso correr .em defe
sa da boa orientação pbilosophioa e dos . são~ princípios da 
moral catholil)a, Assim, teve elle opportunidade de revelar 
aos collega.s da Academia. Nacional de Medicina os primores 
do seu talenLo e a grande extensão do sua. cultura ao Qxpla· 

·nar assumptos os mais moderno.s e de palpitante · nctuali
dade." 

Apresentemos agora. o testemunho do outro não manés 
notavel professor, o Dr . J oaquim Moreira da Fonseca, seor-a
tario da Academia Nacional da Medicina: "Mal tomou posse 

,·da ~ma. cadelrn, no gremio social a já sc o via om uotividade, 
apresentando trabalhos scientlt'icos, descrevendo obsar-va
<lões clinicas e discutindo comrounicações nlhoias, sempre 
com grande erudição e criterio. A sua intelligonoia de esaQ[ 
se embrenhava nos mais variados i:m>lllemns aLLinentes á Dl't~ 
·dicinn . Nõ.o raro abordava assumpt.os de olinlon Iiladica ou 
·oirurgica, de ne\.I'rologin, de obstetriciu., de trrnecológia, tle 
parasitologin, -de Lherapeuticn, de hygione, O seu espir ito de 
1eicüo multifar ia abrangia innumoros ramos do ' conheoime-n

··to humnno o diffioi! er·a sm'Pl'ehendel-o menos douto nas 
suas vtu·iuda·s qmlslõos scionLifi.ons." 

l!'inalmcnLo, o nosso snucloso collQgn, oujo trospnsse lia 
·pouco deplor·ámos, Miguel Couto, o grundo rncstro, na Aoll
demia Nacional do .Medicinn, disse dolle: ~Todo o muntl!.> snbo 

·.que era umll Iorroíduvel inL<Jili gonciu. Desde n juvonLudo nt.ú 
:.á idade madura nüo fez tluLrn cousa seniio llstudnr e por 
todos os modos, adquirindo enorme .nieS!ié do conhoolmontos 

.. IHn toda~ as osp!1eras do ;;abet• ht1m:mo; nae humanidadtls 
rchwsicas, ilã IHtcralura. moderna e antiga, na psychología, :no. 
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SOCiOlogia, na politiOD, nas . SCiencias emfbn, especialmente 
na medicina, da qual .foi urrt puro e elevado apos~olo." 

Não se iim!Lou F eUcio dos Santos a ser um cultor apai
xonado da soiencia, foi seu propagandista: vindo residir na 
Ca~;>ital, fundou com élütros a "Sociedade de Medicina e Ci
rurgia" e, mais tarde; a "Sociedade ~. Lucas''. composta de 
medicas catbolioos. 

Instituiu na Academia . Nacional de llledicina, com a doa
cao de onze apolices federaes de conto de réis, um premw 
annual para ser concedido ao melhor estudo sobre plantas 
m~dicinaes brasileiras ou aolima.veis no Brasil . Em 1873, 
coin o seu grande collega Hilario de Gouveia, estabeleeeu a 
Casa de Saude S. Sebastião, primeira casa de ~aude fundada 
·no Brasíl. Felicio dos Safitõs, como disse muito bem Miguel 
Con~o, não se limitava ao estudo da medicina, a sua anóia 
era para absorver . todos os conhe(}imentos humnnos. Er.a um 
íiho cattseur e delle temos oonfercnciàs :n'lagist.rnes: humorir 
ticas, JiUerarias, scientificas e r eligiosas. 

Os seus artigo.s tmbli~ados em jornaes, revistas e poly
anth~as sobre litteratur a, arte, politioa, administração, eco
nomia, financas e religião, reunidos elll Volumes, formariam 
alentada e variada enoyclopedia. 

Aponas, proclamada a Republica, Ruy B arbosa o no
meou .Presidente do Banco da Republica, cargo em que não 
quiz conlintitlr porque se oppunha ás emissões sem lastro 
em ouro ou em apolices. 

Foi o primeiro, no Brasil, a bater-se pelas caixas ruraes 
e o credito popular, iniciando essa propaganda no "Hebdoma
darlo da Gloria" e no 2° Congresso Catholico Brasileiro. 

Amando ao extremo o povo do inter ior, protestav!l ener
gicamen~e . q!Jando ouvia dizer que o sertanejo é indohmte, 
fraco, analphatreto . . 

Sonhava com a independencia economica do pequeno 
agricultor à dahi essa propag:mda, pela imprensa, na tribu
na e nas palestras familiares das caixas Raiffeison a dos 
bàiloos Scbul tzo-De li tz. 

Fundou, nesta Capital, a Academi-a Brasileira de Scienr.ias 
Soclncs e Economicas, em 1924 . Em todos os seus aotos, _ vol.
v.ia-se para o bem estar do povo. Para isso fez-.se industrial. 
Para proporcionar · trabalho ao~ jovens de um e outro sex~ 
da sua terra, com seu tio Bispo e outros parentes, fundou a 
Fabrica de Tecidos do Berybexy. 

MuitáS outras industrias foram obra sua! a Fabrica. 
de Prod.uctos Ghimicos e Pharmaceuticos desta Capital, em 
i874, a Fabrica rle Tecidos Páti Grande, hoje America Fabril, 
em 1884, a Fabrica de Papel Itacolomy, em Mendes. Em· 
todas procurava prover ao bem estar physico, moral e in
tellcGtuul dos ope1·arios. 

Vi.SUndo impulsionar as nossas índustrins, promove-ra a 
primeira exposição industri al que .se t'enlizou no Bmsil. 
Qutz o Imper ador galnrdonl-o com o titulo de Conselho, o 
alie o recusou por sor rel?ublictmo. 

Sempre, como disse, t.mha. Felinio em visl.a ir om nu• 
xil~o- dos ope.rurios, tios pequenos . Os pobros eram a suo. 
p:u:x:ao. 

Se ohtlmado PU:t'a ir \'Ô l' um enfermo rico, sent.ia··Se 
doente, l'ec.u~avu-sc, dizendo ......_ estou dmmte, podem chnmar: 
outro medJco. Si se tratava do um doent.a pobre, esquecia
se do seu proprio estado o, serrt pr eoccupaoão da J1ora ou 
do .estado do tempo, accorria p;wa juuto do eniermo e níi'o 
mn1s o desamparavtt. 
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As mais das y_ezes, não dava rece1tas, porém, I'emed.ios· 
e até recursos para a alimentacão. Junto da Matriz de Santa 
Thereza, oonstruida em terreno da sua doacão e para a qual 
muito concorreu, installou um posto medico e pharmaceuti:-
co exclusivamente para at.tende!· aos pobres, e elle era O· 
medico e o pbarmaceutico. Desde 19H até morrer, era o 
ponto cerló em que se encontrava, ás 2 hor3!S da tarcie, o 
Dr. Felicio dos Santos. 

Sr. Presidente, apaixonado pelo estudo, .no afan de· 
tudo conhecer, cahiu Felicio dos Santos nas maiores aber
~ações a que póde ser levado o espirito humano: passou 
pelo positivismo, pelo materialismo e pelo espiritismo, ató 
que, a 11 de Fevereiro de 18971 adheriu, com enthusiasmo, á. 
doutrina catholica., em que divisou a verdade e em que 
plenamente, mergulhou a sua alma sedenta de luz. 

Desde então, oom um fervor e uma oonstancia raros, 
fez-se. o apostolo indefesso da sua nova fé. 

Elle, que havia já · sidõ jornãlista em sua terra, redi
gindo -o "Jequitinhonha", jornal do seu tio, Dr. Joaquim· 
Felicio, fez-se de novo escript•Jr, redigindo o "Hebdomadari&· 
Catholico", da Gloria, a "Patria Brasileira", a "União", dia
rio que, <juando ,iá victorioso, desappareceu graças a um .in
cendio, e de novo "A UI)ião", semanal s depois bi-semanal, .. 
que manteve ~mquanto t-eve forcas, e depois doou ao "Centro· 
da. Bõa Iínpren.sa", mas em que escreveu até morrer e qu9 
continua a grata missão que lhe ;;onferiu o seu fundador. 
Elle foi o maior dos jornalistas oatholicos do Brasil em 
nossos dias. 

Felicio era um grande patriota; elle tinha vivissima fé· 
no futuro do Brasil. 

Partidarío d~ rspublíca unitaria, abandonou a politica .. 
datholico ardoroso, attribuia os n.ossos males ao agnos .... 

ticismo offic·ial do Brasil e por isso p~·opugnou sempre pela 
reforma da Constituicão de -18!H, no sentido de serem atten
didas as aspiracões ohristãs Jo povo bJ'asileiro. 

Dous lhe pérmitliu divisar o diluculo du Republícu Nova 
e cheio de enthusiasmo escreveu a 31) de Novembro de 1930.· 
sobre a Revolucão: ":E'oi um despertar de energias latentes. 
tão prodigioso Que a nós catholicos é licito presumir uma. 
intervenção da Providencia Divina, commovida pelos soffri
mentos de um povo que, a despeito dos seus erros, tem
mantido .o. sua Fé upós 40 annos de um governo at110U, e tem 
i•esistido na biandicias da mu!Ufarh hel'esia dissolvcut.e da 
nucio11alidade". 

Estou oorlo, Sr. Presidente, qne, se vivo fôra, Felicio 
dos Snnlos teria purticipado do nosso hlbilo ao promulgal'
mos n Constituição de 1ô de Julho. 

E' oot·to quo, mandando insorevor na lapide do seu tu
rnulo u cpi!.aphio-Non cont1•istamini simtt· et caetm·i qui spem· 
no» lwbcnt - pm·oce que o grande brasileiro niio quer vo
tos do posar, nom lagrimas de saudade, porém a sua bella 
almu, nos parumos da Glox·in onde repousa, não púdo negar 
nos ~Sous pntrioios o diroito de homenagear quem tanto se 
lJatcu por um BraBil melhor. 

Nestas comlioõos, peco a V. Ex. ouvir a Cnmnra sobro 
so consente se inclua, na Aota da Sessão do hojo, um votQ 
do pcznr po(o JaUooimcnto, IHl. tres nnnos, do Dr. Felioio,, 
elos Santos. (.Muito bem; mu-Ho bem.; O orMo1' é c·umpri-
?ncntado). · 

O Sr. Presídente - O Sr. Deputado FurLnõo cic Menezes 
púdo so consigno na Acta dos traJJalllos de hoje um v·oto de·· 
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· . ....- .tiO """: 

· · · •pea~r ·pelo . fl\llecim~nto, lia . tres anno~. do ex-Dept1tado Dr; 
.Antonio Felicio dos Santos. 

. Os Srs. que appróvam o requerimento queiram levan
.:tar-t·é . (Pausa.) 

Approvado. 
6 

O Sr. Presidente - Tem a palaVI'Ii o Sr. Mozart Lago. 

o Sr. Mozart Lago requer e obtem permissão para falar 
·da bancada. 

O Sr. Hozart Lago (Pela ordem) - Sr. Presidettte: 
"Termina. hoje o prazo para a impugnação das inscripções 
~leitoraes, e rtlib me foi possivel obter, do. Minislerio do 

'Trabalho, ~ndustria. e Oommorcio, as certidões de que te
nbo necessidade para provar que, nesta Capital, alguns Syn
dicatos de Classe fraudaram ns listas de alistamento e:r: o/fi
cio envjadas ás Varas Eleitor~. 

· · Teria, na lei, os recur~;os necessarioe para embargar a 
·ligeireza . 1\fas esses recursos poderiam attingir Syndieatos, 
quo agiran com correoç!1o, o prejudicar innumeros eleito-

·res regularmente insoriptos. · 
Preferiu, por isso, o meu Partido. não autorizar a irn

pugmlQÜ.O das inscripoões referidas. Tllo cedo, porém, entre
gtte-me o Ministerio do Trabalho os documentos que lh" 
solicitei, darei conhecimento á Oamara da escandalosa oon

"trafaoção a que, h a dias, me referi nesta Casa. 
Prevnleco-mà; ho emtanto, do ensejo d-e me encontrar 

na tribuna, para chamar a attenÇiío dos nobres oollegas parn 
a convenienoia de reformarmos, sem mais delongas, o Co-
digo Eteit<lral. · . · · 

Não sou dos q·ue entendem que é inconstitucional o 
projecto já elaborado a. . respeito, o consl:ante da Ordem do 
'Dia. Entre o se considerar iiiconstitticiofial semelhante pro
jeclo de resolucno, e o se admittir como, apenas, inoppoJ;'
tuno, para- as eleicões de H de Outubro, prefiro filiar-~o 
á corrente dos parLioipantes desta ultima opinilio. · . 

Para rortaleoel-a mesmo, lembraria a mais, consideran
do melhor a mataria, que a. verdadeira conveniencü~ de se 
·não modificar o Oodigo para o pleito de Oútubro proximo, 
·reside, menos na iililonstituoionalidade da modificação; que 
•é, aliás, Insustentnvel, ou na imprudencia de se o reformar 
·por partes, que no taolo d~ se póder affirmar, sem !'eceio 
de -éontestação desapaixonada, que a rnagni.filia lei llJ;>Bnas 
ns!!egurou a ot•dem material das eleições da 3 de l\lâ1o de 
t.933, nilo sendo, port.ilnto, de máo aviso experimental-a no-

-vamente, em novas oloicõos, i'ealiznclas sob o regimen de li
berdndes nmplns em quo -nos encontramos jã agora. 

Sim, Sr. Presidente, porque ninguem poderl1 alndn af· 
fh•mm· que os oxcellentes resultndos oolhidml na primeira 

·{)Xoouoüo do Codigo ]:,leitora1, nüo se,inm resultantes, substan
oinlml:lnle, do faot,o da a eleição da 3 da Maio so huvet• feri-

·.do sob o rcigimon dlotatol'inl. censurada a imprunsa, constr~An
gídas ns lihordndcs de · se emittir opinião na \)raca [l'Jblica, 
e mais ninda, por a Dictadura haver podido afastar do plei
to, vor decreto, alguns milhares dos mais dignos brasileit•os 
-que lho eram advet·sos, o que quer dh:et·, em verdade, que o 
··Governo não tev~ necessidade, nn!l afeições de Maio, da lan
,çar rniio dé todos os seus posslvels reoursos de oomprussíio 
>.e suborno, para violnr b Codigo Eleitoral, porque, por um 
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ae.to geral anterior~ .. teve (1 habilidade malsã de evitar os• 
p<ll'igos a que o exporia, ratalmenté, o· prestigio · de seus 
maiores e mais · .temíveis adversarios. 

Resumi, Sr. l'rlisidõnLo, essas ligelr.as consider l!tões. 
porque, iníeU~mente, meu est:ido de saúde hoje Q!i.o me per-· 
mittiria tomar parte mais demorada nos trabalhos da Ca
mara. (illuito 'b~m; muito h-em) • 

O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Alvaro Ventura. 

O Sr. Alvaro Ventura 'pronuncia um discurso que, não
pubiJcado no Diario do POder Leaista.Nvo, não poude ser ob-
tido de S. Ex. · 

O Sr. Pr(jsid'lnte - Está finda a hot'a destinada aó Ex-· 
pediente. · 

Vae·se passar á Ordem do dta . (Pausa.} 

.Comparecem mais os Srs. : 
Alvaro Maia, ~anoel Reis, Leandro Pinheiro, Joaqu~m·: 

Magalhães, Hugo Napoleão, Pires Gayoso, Freire de Al.ldril- · 
de, Waldemar Falcão, Leão Sampaio, Figueiredo Rodrigues, 
Silva Leal, Kerglnaldo Cavalcanti, Ferreira de Souza, Al- · 
berLo Roselli, Herectiano Zenaide, Pereira Lira, Barreto Cam
pello, Alde Sampaio, Osorio Borba, Arlindo Leoni, Arthur 
Neivn, Paulo Filho, Ruy Santiago, Adolpho Bergamini, Nilo· 
de Alvarenga, {lesar Tincco, Fabio Sodré, Cardoso de Mello, 
Soar~s Filho, Mello l<,ranco, José Braz, N~rão de Limfl, lJ~l
phim Moreira, R~ul Sá, . Joli.o Penido, Jolo Beraldo, Waldo· . 
miro Magalhães, Celso M.achado; Barros Pent,eado, Vergueiro·· · 
Casar; Gincinnto Braga, Carlot.a de Queiroz, · Ahreu Sodré, . 
Cardoso de Mello Netto, Henrique Bayrna; Generoso Ponce, . 
Alfredo Paoheco, ~linio Tóurinho, Antonio Jorge, ldalio Sar
denberg, Annes Dias, Demetrlo Xavier, Ferreira Net to, Gil- · 
bert Gabei.ra, Edwald Posso lo, Eugenio Monteiro de Bar- · 
ros, M'a.rio Manhães, Waller Gosling, Alexandre Sieilian,o,. 
Euvaldo Lodl, Gn~5tiio de Brito, Pinheiro Lima, Abelardo Ma
rinho, Moraes Paiva. (64.) 

Deixam de comparecer os Srs.: 
PaDheeo de Oliveira, Thomaz Lobo, Fernandes Tavora,. 

Mario Cai~do, Cunha Mello, Luh~ Tírelli, AUredo <la. Mata,, 
Abel Chermont, Mario Gher.mont, Moura Carvalho, Lino Ma
chado, Magalhães de Almeidat Costa Fernan~es, Carlos Rei~, .. 
Agenor Monte, José Borba, Jehovah Motta; Martins Varas, 
Velloso Borges, Odon Bezerra, João Alberto, Souto · Filho,, 
Luiz Cedro, Solano da .Cunha, Mario Domingues, Arrud~ Ca
mara, oA.rilàldo .Bastos, José .Sií, Humberto Moura, Izidro Vss
con~ellos, •S'ampáio Gosta, Antonio Ma~hndo, Leandro Maciel, . 
Augusto Leite, J. J. Seabra, Prisco Paral~o, Clenu~nte · M;l· 
rianl, Magalhães Netto, 1\ledelros Netto, Edgal'd Sanchee, AI-

. fredo Mascarenhas, Leonr.io Galrtlo, AtWa Amaral, Homero · 
Pires, Manoel Novaes, Gileno Amado, Negreiros Fnlcii.o, Fran- · 
cisco •Rocha, Al'nold 13ilva, Lauro Passos, Nelson Xavier, Fer-·· 
nando -de Abreu, Godofr.edo Menezes, Lauro Sanlos, Jonas Ro- · 

'chn, Pereira Carneiro, Alipio Coslallal, José Edunrdo, Bia& 
Fortes, Ribeiro Junqueira, Adelio Maciel, 1\farUns Soares, 
Pedi·o Aleixo, Gabriel Passos, José Alkmün, Clemente Me-· 
drado, Simão dn Cunha, Ghristiano Machado, PolyQarpo Viotti, .. 
Aleixo Paraguassú, Bclmiro de Medeil•os, Liourgo Leite, Cam-' · 
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110s do Amaral, Cat•neiro de Re!.end·e, Jacques Montandpr,t, 
JoiJ.o Alves Plinio Oorr~a de Oliveira, Theotonio l\lonte1ro 
de Barros, 'Rodrigues Alves, Almeida Camargo, Mario Wba

;tely, · Guaracy Silveira, Hipolyto do Rogo, ZoroaS.Li'9 Q-ou-
vêa, .Sampaio Vida!, José _Ho®rato, Domingos V-ellasco, Nero 
de Maoedo, F:rancisco Villanova, Lal}erda Pinto,· Nereu Ra
mos, Adol,pho' Konder, Simões lfópes• Frederico WaU'e~
butell, Victor Russomano, Asca.nio Tubino, Pedro Vergara, 
~anfa Ribas, Raul BittencourL, Gaspar Saldanha, Vasca de 
'Toledo, MartLn5 e Silva, João Vitaca, Alberto Surek, Al'map
do Lay<lner, Edmal' Carvalho, Milton Carvalho, Ricardo Ma
ebado, Augus~o Corsino, Rocha Faria, D-ªvid Meinieke, Thiers 
"Periss~, Nogueira Penido. (i:18.) 

ORDEM DO DIA 

O Sr, Presidente - A lista de presenca chegou a ac
cusar o comparecimento de 138 Srs. Deputados, porém, a 
Mesa está informada de quo alguns já se retiraram. 

Passã-se á maleria em discussão. 

7 

Discussão unica do parecer n. 1, de :1934, ne
gando licença pedida para praseguimento do pl'O
cesso instaurado contra o Deputado João V-mas
bOas. 

Encerrada a discussão, ficando adiada a vo
~tacão. 

8 

Discussão unfca da parecer n. 2, de 1934, de
·c"larando qWJ o 1J"OSeguimqnto do ;procfJsso crimi
nal instaurado contra o Dr. Luiz Vieira de Mello, 
independe de llcença da Camo:ra. 

Encerrada a discussão, ficando adiada a vo
·taoão. 

9 

Discussão unica do parecer n. 3, de :1934, de
clarando que independe de licença da Camara o 
·proseguimento do processo criminal instmtrctdo 
contra o S1'. Nuncio Soares da Sitva. 

Encerrada a discussão, ficando adiada a vo.., 
'tacl\u. 

10 

·o Sr; Presidento - Está exgotu.da a matel'ia om dis
'Dussão. Inscreveram-se varios Srs. Deputados para explica
c-ão pessoal, entre os quaes o Sr, M:aximo Feuelrn, a quem 

·tlou a palavra. 
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O Sr. Maximo Ferrain - - Sr·. Presidente, o nosso illus;. 
t.re collega, Sr. Lino ·Machado, tem d~ixado de comparecer a 
esta Casa e do oecupar a tribuna, para discutir n. situação po
litien do Maranhão, por motivo de molestia, que ahidn hoje 
o prende . ao leito. 

Feita esta communicai;lão, passo a tratar de assumpto 
que interessa ao meu Estado; 

A questão maxima da nacionalidade, na hora que passa, 
é, positivamente, o pleito de 14 de Outub.J:o. Vencida a pri
meira etapa da reconstitucionalização do Paiz, com a promul
gação da Carta de 15 do Julbó, que honra a cultul'a e o pa
triotismo dos Constituintes de f 93q, voltam-se, naturalmente, 
todos os espíritos para a escolha dos Constituintes estaduaes, 
que terão de êleger os governadores e os representantes dos 
Estados no Senado FederaL 

Sr. Presidente, aqui, de preferencia, devem ser debati
d~ as questões regionaes da politica brasileira, porque, sem 
conhecei-as bem, é impossível r esolver os problemas nacio
naes, constituidos exáctumcnte por aquellas quastões. Eis 
por quo venho trazer á Casa, cumprindo dever de patriotis
mo, questões da politica r egional do meu Estaao. Não para 
.agitar, mas para esclarecer. 

Não sou, nesta tribuna, a voz do meu partido ... 
O SR. AooLPHo SoAnEà- Nâô apoiado. 
O SR. 1\IAXIMO FERREIRA - . . . nem mesmo -a voz !}os 

partidos do Maranhão, - e IJem poderia, falar hoje por todos 
·elles - porque é a propria consoiencia. do povo maranhe:ase 
que vibra na minha palavra, num protesto vehemente contra 
a intet'Ventoria quo lá se desgovérna.. 

Sr. Presidente, de longe, da gloriosa terra de Pirati
ninga, onde fui atirado, ha cerca ·de dois annos, pelo feio 
crime de discordar da orientação de um interventor, pude 
acompanhar, entre esperanças e dUvidas, mas com absoluta 
isenção de animo, os primeiros passos do Capitão Antonio 
Martins do Almeida, no governo da minha terra. Reconheço 
que S. Ex. ohegou a ensaiar alguns gestos sympathioos, me
-recedores de geraes applausos; mas nlio tardou que reve
lasse os seus propositos secretos. Elle tinha em vis!.a, nadn 
mais nada menos, assenhorear-se do governo constitucional 
·do Maranhão . O Partido Republicano, a que tenho n honra 
de pertencer, negou - nem poderia deixar de o fazer -
:apoio a essa pretensão. Tanto bastou para que o Sr. Capitão 
Martins de Almeida se entregasse, de corpo e alma, â União 
Republicana Maranhonse, um dos partidos organizadoS no 
Estado. De uma vez só, foram nssignadas :147 demissões de 
amigos c correligionarios meus. 

Não decorreram, porém, muitos dias, - a Oamara ba de 
·permitLil' que recapitule factos passados eili. minha terra -
não transCOl'L'orum mu!Los dir.s c um emissar io do Sr. Capi
.tüo Martins de Almeicla docl!u·nva á União Republicana Ma
runhonse aquelles propositos u que mo t'efori. 

Partido orgunizarto, com responsabilidades na politica do 
Estuoo, u Uniüo negou-lho, igualmunLo, apoio . 

Do dircctol'io dcsso Illll'lido apenas tres membros acom
panhm•um o commandnnLe Mngnlllúcs ele ,\.Jmeida, o qual, 
t~lvcz pot•. uma questõ.o de semAlhancn dfl nome, é o unioo 
•<iuo npoin, no meu l.!:sLado, o Sr . Cl\pitüo Martins de Almeida. 
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.Deanta dessa situ&cíio, não hesitou o Inter-Ventor e. foi ba

ter ás portas do Partido Socialista. Nova recusa; nova re.o· 
pulsa. Já não· llndl\va elle de bem com o eommeroio mara
nhense. Co~o ultima taboa de salvaoão, entretanto, promet.;,;. 
teu attendar a todas reolamac;:ões das clo,sses conser'Vadoras •. 
EIP seguida, porém, baixou um decreto em desacoordo com 
o que havia prorneltido. . . . 

O resultado · ffli que o Sr. Interventor do M.aranlião fi
cou absolutamente só . Assim, era preoiso fundar um partido· 
de emergencia; o partido dos metéoos1 em que procura se· 
apoiar, hoje, e em nome doo . qual :fala a Nação, desvirtuando· 
os factos jA denunciados desta tribuna paló nosso eminente 
oollega, Sr. Lino Machado. 

Sr. Presidente, que o Interventor 110 Maranhão tem fal
tado á finalidade da missão de que :foi investido pelo Cbefe 
do Governo, não resta a menor duvida. A imprensa vem 
vehiou!ando noticias de lo~~ as procedenoiWí e todas con
cordes em afíirmar ns arbitrariedades e os desmandos do-· 
Interventor na minha. terra. 

A Acção Gommercial Trabalhista, para realizar os seus 
comícios eleitoraes, recorreu ao Tribunal Regional e obteve 
habeas-c<rl'pus . O Interventor, porém, desrespeitando es5a 
decisão, mandou dis·solver, pela forca, os comicios garanti
dos por habeas-corpus. E tão grave se apresenta a situação' 
que o mesmo Tribunal resolveu, por unanimidade de votos, 
requisitar a força federal para . garantir as decisões que já_ 
proferiu e que, porventura, tenha de proferir, afim de a-sse
g\lrar o direito da livre manifestação do pensamento no 1\la
ranbão. 

As violencias são sem contn, St•. Presidente. V ou lor 
um telegramma que denuncia uma dellas, em CUias : 

De Caxias, 31 de Agosto. 
"Levo vosso conhecimento Prefeito looal dias após ha

via dado posso secretario Prefeitura '\lirtud.e mandado juiz
direito comarca prohibiu aquelle funccionario el::ércesse fun
c(iões cargo occupado seu amigo poli ti co nem sequer . no
meo.doo, desrespeitando sentenóa juh: dispositivos Constitui-· 
cão. Diz abertamente fazer ordem Jnterventor com quem SS" 
entendeu ha poucos dias. - Dr. C<l8tro Barbosa." 

Outro telegramma, que precisa constar dos Annac" da· 
C amara dos Depu.t<ld.o.s, 6 o seguinte : 

"Interventor Federal São Luiz. Vosso sile'ncio indica. 
clnramente não p<Jd'els d'esattendler oonv.enienoias partida
rias, estaes disposto manter como membro justiça local ci-· 
da<lõ:o inidoneo pr.e5ent&men1Je envolvido .processo crime· 
furto, conf-orm& certidão quo enviei por solicitacíio vossa . 
Nestas condições, não m-o convindo continuar dircooiio Mu
nicipi·o, dlep'C)nhõ voss,as mli'os ctU'iO prefeito, p,ara o qual' 
mo oo.uvidastes espontan!Elnmente. La.ment'O profundamente 
posiçã'O Er~v<O revolucioneri·o hontam de al'tl'la.a em punho, 
combatendo heroicamente politioo dooal1idissima, hoje sor
Vind'o esse mesmo decnhidismo atá faltar oumprimonto pa
lavra empunht>.da conf·orms t.Giegranuna. in eu poder. Sauda
ções. - Dr . João Coelho Marques, prefeito muni:Jipnl d&
Bnlsas." 

Outra. 'Violenoia, Sr. Ptesident.e, procisó dnqui denun ... 
oiar no Paiz. 
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.· PubHcam os jornaes d·e boje telegr~~;mmas do Mara

nhão, -sobre as providencias adoptndas pelo Tribunal Regio
nal pua gáoraii.tii' a realização de oomioios eleitoraes. · 

E accrescentnm que o Interventor não se conforma com 
as decisões da Justiça . 

Vou lêr um teLegTamma: 

"Maranhã·o, 5 (A. B.) - Como consequenoia 
das medidas tomadas pelo Tribunal Regional Eleito
ral, a policia, em represalia, prendeu os Srs. Ary 
Guter res e Torquato Machooo, este ultimo irmão do 
Deputado Líno Machado. · 

Os M'Vogados Fonlenel•le e Gabriel R~bello re
quereram ·~ h.abeas-corpus" para os dois prisioneiros." 

É, prôfUildomente, · deploravel a noticia que nos chega, 
por inlern1edio d·os correspondentes telegraphicos dos jor-' 
nae·s desta Capito.l no meu Estado. l<,elizrilento, a. Justica 
que tem sido prestigiada pelo n~tual Governo - como 
ain<la ba pouco accentuou o Sr. Ministro do Inter1or -
não faltou com o romedi·o .e, promptamenbe, os prisioneiros 
foram postes em liberdade. 

Preciso, p·orêm, revelar á Casa todo-s os processos de 
quo se serve o Interventor Mal'tins de Almeida para fingir 
qu~ tem partido n·o Maranhã.o. N.esse sentido, ba outro te
legramma expressivo: 

"De Coxi,as MA, 29 - Jos6 Guimarães Junior, 
chefe partldo Magalhães Almeida, procurou conven
cer direcl.oria Associo.oõ.o Gõmtneréíal desta cidade 
devia telegraphar Ministro Justiça, P11esidente Répü
blica hy.polhecando solidariedade interventor Mar
tins Almeida pedindo sua permanencia governo, ten
do .directoria repellioo energieamente o.udacioso pe
dido . Deante nobre a ttitude Assoolacão José Guima
r i.i·es passou telegr,an~ma assignad.o pessoas lhe são 
presas interesses negooios e operarias suas fabricas 
que foram coagidos assignar. Expres~ões t.elegl'nmma 
niio corr,esp·ond'em sentir cla.sse commercial não 
aviltaua OoV>erno. Goru.mercio quer subst.ituicii.o in
l'Elrventor Cóiil'Iniettend.o maiores absurdos fim servir 
intere.sses politicos inf.elicitnram Estado Republica 
Velha. Abraços. - Doutor Casti'O Bau'boSJa." 

O nosso nobre collega, Sr . Deputad-o Carios R.ais, que 
paroorro o Estado em propaganda eleitoral, telegra>pha de 
Süo Bento, sua terra nalal, nestes termos: 

"Estou lutando contra pressão infernal machina 
eleitoral montada anspioios inlet•ventoria !igadn Ma
galhães intuito submetter baixada. Povo nltivo nosso 
lado, reagindo diguameuto. Situação chegou tal ponto 
impossivcl prever oonsequoncias. Não recuarei defesa 
Estado tão aviltado ultimas tempos. Abraços. - Car

los RC'is." 

E', como vll a Carnnra, uma situa~;.tio premente n que 
atravessa o Marnnhiíu. 

O. D. -VOLUME IV 5 
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Nem a ffi.struecão publica escapa . O director do respe
oetívo departamento no meu Estado, bomt~m alheio aos inte
resses pa.rtídarios, velho educador, que todo o Maranhão 
admir.a e respeita, foi obrigado a pedir demissão, porqUe não 
se submelt<H'a a uma imposição do Interventor . E' este o 
ot!'icio, que representa lindo gesto de altivez, enviM!o ao se
nhor capitão Martin·s de Almeida pelo professor Jeronymo 

.José de Viveiros, deponilô-lhe nas mãos o oargJ de di·rectur 
,geral da lnstruccão Publica: · 

"IIlmo . amigo Sr. capitão Antonio Martins de 
Almeida.. 

'l'endo hontem, á tarde, o Sr. capitão Onesimo 
Bccker ... " 

Dévó dizer que o capítão Oncsimo Bccker é ó Secretario 
.Geral do Estado. 

" _ . . me r ecommendacro qne propuzesse a df! 
missüo do b r- Salvador Barbosa, de director da Es· 
cola Normal de Caxias, e um dos seus fundadores e 
cathedrnticos, eu declarei ao Ulúslre Secretario Ge
ral que hão o faria, de maneira alguma, visto como 
aquell~ funccionarío me merecia absoluta confianca. 

O capitão Becker insistiu na recommendação, de
clarando que .o fazia, por deLerminacão do Interven
tor, ao conhecimento de quem tinha chf\gado a no~ 
Ucia, quo lhe transmiUira o prefeito de Caxias, de 
que o St•. Salvador Bat·bosa poliLicava dentro da Es-
cola em favor do Partido Republicano o que deixar·n 
de receber o commandante Magalhães de Almeida." 

Grande crime l deixar de compareoet• á reoepijão do um 
polilico ligado ao Interventor do Maranhão I 

"Tratando-se ,te uma ordem do senhor, que é\1 
não posso cumprir poraue me uüo am·az servir de 
instrumento político, como direcl.or da Instruccuo, em 
beneficio de qualquet' facção part:11al'in, venho depot• 
o cargo em qua me invt>stiu n sun coni'inncu, agrade~ 
cendo as provas de apreço com QUI} me t.em distin· 
guido. 

Queira acceitnr as expressões da minha amizade 
pessoal. - Jeronv mo José de Viveii'Os. " 

E' expressivo o documento que acnho. de ler á Casa ! 
O Dr. Salvador Barbosa., que é um medico iHustre e 

desfi·ucta do largo pt•estigio nu oidn<iiJ de O;txias, nilo podia 
deixar do corresponder á altivez com que huvia procudldo o 
seu superior hierarchico, Sr. Jerbnymo · Viveiro~ . 

Diz o jornal que ttnnscrevo o officio do prot'cssor Jel'O-
Iiymo Viveiros: 

"Logo que teve conhecimento d•J gesto do profes
sor Jcronymo Viveil'Os, o nosso (II'er.n.:!o amigo e cor
r eligionario, Dl' _ Salvadm· Barbosa, s<•!icilou, por telc
grammu, de maneira irrevogavel no Seorelal'io (l{lral 
o seu pudido Llc exoneracüo do carso de Director da 
E scola Normal do Caxias.» 
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Sr. Presidente, nllsta hora amarga parn. o meu Estado, 
.pudemos registrar factos qué nos cortsolam de tantos ~offri .. 
Jnentos. Precisamente quando a Intervenloria dó 1\laranhão 
levava o Director Geral da Instruccão Publir.a e o Direet.or 

.da Escola Not•mal de Caxias a se demiLt,iL•em, uma commissão 
dé notmalistas cuxienses visitava a cnpit.al du meu Jt:stado. 

Ouvi, Srs. Deputados, como "O Comhat~ ·· noticia os fa
ctos e observao que gesto lindo tiveram as mi>çás daquella 
•terra; 

"1lRAVO, CA."!:IENSES) 

Caxias, a velha e gloriosa terra de heroes, vi
veiro de poetas c ninho de . Literatos, Caxias, cujas 
glorias vivem rebrilhantes na historia da Patria; 
Caxias que r Mistiu, fo rmidavel, desajudada, o 
cerco dos Balaios, e que, na Independencia, tingiu 
com o sangue dos seüs bra-vos as pedras do Morro 
do Alecrim; Caxias que venceu com Ruy Barbosa 
na campanha civilista; Caxias, que Nilo Pecanha 
cognominou Capital da Democracia mar!!,nheuse; 
Caxias, berço de Gonçalves Dias, de Teixeira 
Mendes, de Coelho Netto e de tantos outros vultos 
de projeccão nacional; Caxias viveu hontem, no 
gesto altivo de suas filhas illustres que nos visi
tam, us glorias do seu passado e sentiu a grandeza 
do seu porvir. 

É que (maranhenses, v~de como isto é bel-. 
lo!), chegadas hontem á nossa CapitaL, as illusll·es 
contert·aneas que consl.ituem a Embaixada da Es
cola Normal de éa:'tias, tiveram scicncia da de
missão do director da Instrucoão Publica, por nã.o 
t er quer ido assignar a do director da Escola de 
que são e! las alumnas, o Dr. Salvador Barbosa. 

Tomadas de ,iusta revo!La, ellas, que têm no 
bumo.nilario facultativo um guia seguro, leal; bom 
e desprendirJo, re~olveram voltar para a terra glo- · 
riosa de que vieram, immediutamente, no pri
meiro comboio, mas, attendendo os reclames da 
·educucüo de que são portadoras, compareceram, 
incorporadas á sessão solcnoe de recepção da 
nossa Escola Normal, a qual, era presidida pelo 
Sr . One::;irno Buckct•, sec!'etario get·al do Estado, 
·Jadeado pelo Sr . H. Ximenes . Aber ta a sessão, 
.fularam os profes3ot·es Luiz Rego, Arimalhéa Cis
lle, e pelo col'po discente, uma joven <iúh'ltnnnista. 

Para agradecer falou n embaixatriz Dclfina 
"{oav1sla. 

Culma, d isse da emoção que ella e suas cal
legas cs tnv:nn possuídas nnquelle instante, pela 
maneira porque estavtlfli sendo rccebidns . 

i.')ororando, disso qnc o coração da mocidade 
cs tud io~a de Caxias e que alli se representava, es
lllvu sungt'anclo. 

Sabiam da demissão do professor Jcronymo 
Vivoiros, que prcfei'ira 'abandonar o cargo n assi
gnar a demi~são do direator da Escoln Normal do 
Caxins. Dr•. Snlvudor Bnt•bosn, c quo por isso pe
diam permissão pm·a não nl~ceitnr ns rJemais ho
menagmts qtHJ lhes estnvam dostinndas . 

A a::;s i~tcnoin prorompcu num!l salva de pal
mas, fo1'le, vchomonlc c dcrnorncta. 
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E foi assim que essas mooas, . filhas .do ser
tão adusto, deram a mais bella e commovente U
cção de ·civismo dos ultimes tempos e que, por si 
só, vale por inequívoca demonstração de que nem . 
tudo está perdido! 

Bemditas sejaes na grandesa do yosso gesto, 
Caxienses I 

Formosas de porte, grande é a belleza dos-. 
VO&SOS sentimentos ( n 

Sr. Presidente, em traços geraes jã mostrei bem qual 
a situação do meu Estado: de um lado está o Maranhão, de· 
outro, o Interventor, nil pessOa do Sr. Martins de Almeida. 
Não são palavras que estou alinhando, nesta tribuna, mas, 
i'aétos. Dós sete Deputados <la bancada maranbense, seis· 
combatem o Interventor; todos os supplentes da bancada 
estão contra o Governo estadual; todos os partiiios existeii-· 
tes no Estado são contrarias ao Interventor. 

Assim, Sr . Presidente, o Maranhão offerece, neste mo
mento, é apreciação do Paiz, um pbenl>mêno curioso : a op
posicão é o Governo, o Governo é quem está em opposicão-
ao povo . E' mesmo de admirar que o jo-ven Interventor re
volucionario, Sr. Martins de Almeida, não tenha ainda aban
donado o cargo. 

H a poucos dias recebido pelo Sr. Presidente da Repu-· 
blica, com meus colÍegas de bancada, ouvimos de S. Ex:. que· 
o governo está decididamente empenhado em garantir à li
berdade das urnas, a 14 de Outubro. Estou certo disso e o 
Paiz está egualmente seguro dê qUe o Governo Federal tudo· 
fará para assegurar essa liberdade. 

Mas o :rilaranhão, como demonstrei, é caso \mico na Fe
deração. Os desmandos do Ititêtvenlot• são innumeros e elle
proprio os confessa em telegrammas passados á imprensa. 
Ha rta minha terra uma. impressionante frente unica de to-· 
dos os espíritos maranhenses contra a administracã.o ndven
ticin que lá. está . Para que a liber dade das urnas seja ga
rantida no Maranhão, só hu. um I'ecurso, só h a um meio: n: 
substituioão do Interventor, uni co re~ponsavel por todas . aS·· 
violencias praticadas. 

t, nesse sentido, que daqui, mais uma vez. exprimindo 
o sentimento geral do povo mnranhense, endereÇo ao senhor· 
Presidente da Republica um appello cnlcl'oso. O Maranhão· 
precisa de paz; de tranquillidade e de liberdade para mani
festar sua vontade nas urnas no proximo pleito. Para que· 
isso aconteça as medidas a serem tomadas devem ser de· 
molde a que, a t4 do outubro, o povo brasileiro possa festa~· 
jar um novo 3 de maio de i 933. (Muito bem . ./Jfuito bem. 
Palmas. O QTador é c umrJ?'imentado .) 

DurP.nte o discurso do Sr . Maximo Ferreira,. 
o Sr . Antonio Carlos, Presidente, dci~a a cadeira. 
doa prosidcncia, quo é occupada pelo St•, C h risto-· 
vão Barcellos, 2[l Vice-Presidente • 

... .H 

O Sr. Luiz Sucupira - Peco a palavra, pela ordem. 

O Sr. Presidonte - Tem u palavra, pela ordem, o nobre
Deputado . 
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O sx< Luiz Sucupira (Pela ·ordem) - Sr. Presidente, 
;por iniciativa das classes ai'iriadas, estão preparadas, .Para 
amanhã, dia doa ·nóssa Independencia, ·grandes e magnHicen-

' tes festa s em homenagem á Patria. Pode-se affirmar, sem 
receio de engano, que essas festas decorrem do espírito emi
ne.ntemente nacionalista da nova Constituição. Em noss() 
novo Estatuto .Político firmou-se, sem exageros e dentro de 
um alto espírito de tolcrancia, um sentido forte e mnsculo 
de amor á .Patria e ao que é nosso. Procurou-se enquadrar 
nos termos rigidoo e solemnes da Carta Magna de 16 d~ Ju
lho urna d.irectriz segura e digna firmada no mais sadio na
cionalismo. Mas, ninguem póde amar aquillo quo não conhe
ce e nem se póde cultivar o sentimento do dever se antes não 
.o tivermos penetrado em nossos cot·acõcs e em nossas almas. 
Dahi a obrigação que impondo aos quo têm qualquer par
~ella de responsabilidade pelos destinos doa Brasil de pro
curar desi)e1·tar no espit•ito do povo, cada vez mais, o culto i 

:Palria; P.fim de que, ·sabendo cada um amai-a dignamente, 
possa dignamente servil-a. Expressão do mais puro naciona
lismo, como são as forças armadas, lómaram ellas a seu car
go dar õ ptimeü·o passo em tal sentido. Dahi o alto aigúi
Jicado c bello cunho de patriotismo quo vão ter as solennf
dades preparadas para amanhã. 

Todo o Brasil a ellas se associou. E nem podia deixa!' 
' ode faze l-o . Trata-se como que do primeiro toque de reunir 

:Para um movimento da mais elevada expressão patriotica. 
E data melhor não podia ser escolhida. Realmente, o dia da 

· Patrin só poool'in ser commemorado no dia da nossa Inde
pendencia. Embora já existisse a Patria antes disso, embOra 
já se Muve3sê mesmo maliifest.ildo o sentimento de amor á 
Nossa Terra pelos Ql\O aqui haviam nascido e nella viviam, 
do que dão testemunho precioso ncontecimcnLos de que são 
pontos culminantes a Revolur;ão de 1817, em Pernambuco e a 
Inconfidencia Mineira, a Patria livre, cxuberantementu livre, 
:só co.mecou a conhecer-se ria pujança maravil-hosa da sua 
força, a partir do 1' de Setembro de :1822 . Até então era sim
plesmente o anseio de liberdade que animava o amor patrio
tico dos nossos ·maiores. Depois, não. Dahi por diante foi a 
conscienCta da nacionalidade que os levou a defender, nos 
horrores das guerras ou nas subtilezas da diplomacia, a inte
gridade territorial do Brasil e a honra e dignioode da sua 
gente. 

O 7 de Setembro é, pois, n melhor data para ser dedi
cada inte.i.ramente á Patria. E muito bem andaram os que 
<!isso tiveram a lembrança. Cump1•e-nos, agora, aproveitar o 
enthusiasmo" que essa lemb1'ttnétl despeHoü. O momento que 
'Vive ó mündo é de appreheusúes e duv1dus. A h\tmanidade 
ohosou a uma encruzilhada e mantom-se indecisa quanto á' 
direcçlío a seguir. Copiosas ideologia~, cltoias de pr.incipios 
'beterogeneos, al>alam os espirit.os . 

Assim como a Rovolucl\o Ft•tmccza, foltn cont.rn. os nobres, 
teve oomo consequencia a odo.çüo do uma nobreza muito mais 
.intransigente, a doutrina intornacionnlistu do· Marx está dan
do mtu-gem a uma roaccão nacionulisLa das mais fet·t·enltns. 
Os povos tranoam-se de-ntro das suas fronteiras, como em 
compm·Limentos estanques, numa eslalolR.Lria assustadora . 
E, no invés de caminharmos para. a igualdade absoluta. das 
:gentes, o que se ve é um surgir MnLin\mdo de fronL t:liras. já 
·uão mais physicus ou polif.icns; mas oconomicns, socincs, ra~ 
oistas o partidarias. No Paiz mesmo em quo triumphnram as 
.idéas socialistas, pt~edomina forte espirHo nacionalista. E, 
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. para irrisão da sorte; o chefe do grupo que tentou ali appli
car . a doutrina marxista vive escorr:íoado no estrangeiro, 
sem que pa.iz algum o queira acolhet-, reproduzindo, assim,. a. 
lendaria imag~m do Ashaverus sem pouso. 

O nosso nacionàlismo, porém, não deVe tomar as tintas
dos exageros qUe o animam em outros paizes. Por amor do 
Brasil, mesmo devcmps olhar para os outros povos como 
pal'a irmãos e não como para inimigos, Dentro da nossa Pa
tria ainda ba espa-;o bastante para receber os que nos buscam 
o ~éo proteclor para amparar aquelles que :qos procuram •. 
Foi dentro desse espírito de fraternidade christã que se for
mou a nacionalidade. Foi dentro desse espírito que ella se 
desenvolv-eu e será dentro delle que ella viverá, pujante
mente, seculos a fór'a. A nossa situação é el',Ccpoional dentro· 
do quadro em que ·se debatem as nacões. Em quanto muitos 
se hostilizam por causa de um logar o.o .sol, nós temos f\ol. 
bastante para aquecer as multidões operosas que nos busca
r~m. E o que desejamos tão sómente é que os que hoje nos 
buscam como estrattgeiros, amanhã o'omnosco vivam como 
irmãos, trabalhando todos para o bem da Patria, enaltecendo 
a Patria, fazendo progredit· sempre o Brasil. 

Porque nós todos bem sabemos que, oomo já disse Ruy 
Barbosa, "a Patria não 6 um systema, nem uma seita, nem. 
um monopolío, nem uma forma de governo - é o céo, é 
o solo, é o povo, a tradição, a consciencia, o lar, o berço dos 
filhos, o tumuio dos antepassados, a communhão da lei, da 
lingua e da liberdade". E bem sabemos que amar á Patria 
não é tão só julgai-a !orLe, mas querel-a forte, não só pen
sar que ella é grande e nada fazer pura tornai-a maior, não 
só dormir sobre os iouros do passado, não se interessando 
pela realidade presente, nem pela f\Ua. grandeza fututa. Amar· 
á PaLda é servil-a com desinteresse, enaltecei-a com ardor, 
iiuxili!ll-a a crescer com a força do· trabalho dos nossos bra
ços e dos nossos cerebros, na caserna e na officina, nO's cam~ 
pos e nos mat·es, na 'dedica"Çii.ó de todos os sacrificios e no· 
sacrificio de tudo que lhe poàermos dar. Amar á Patrla 
niio 6. apenas dizer que o Paiz é grande e bello, que o clima 
é ameno, que a terra é ferLil , que o céo é azul e que a na~· 
tut'eza é boa. Amar á Patria ó conhecer a sua historio., cul
tivar os seus heroes, estudar as suas necessidades, arrancar 
da ignorancia a sua gente, dar saude aos seus filhos, Lol'nar 
productivos os seus campos, prot~ger as SUtis industrins, cum
prir as suas leis, engrandecei-a porante ó estrangeiro e forta-
leco1-a, cada vez mais, denlt·o das suás fronteiras. · 

E nada melhor para incutir um amor assim em nossa. 
gente do que a instituição digna de todos lipplausos de um: 
dia destinado ao culto desse amor. Apoiemos, pois, official
mente, essa iniciativa e transformemos essa idéa num pos
tulado legal, A Commissão de Eduoactlo e Cultura apre~en
tou um projecto a respeito. Em nome da maioria desta Casa, 
por delcgacão expressa que me foi dada pelo seu illustro 
leader, peço apoiemos esse projccto e npprovemol-o sem
t.ardnnça. E para demonstrarmos a nossa integral solidarie
dade às festas, que amanhã se realizam em h<1nra ao. 
Brasil, suspendamos, hoje, nossos trabalhos, numa demons
tração de applnuso antecipado ás commemoracõcs do dia da 
Pàtl'ia. 

E' nesse sentido quo envio á Mesa um requerimento •. 
(Mttito bem; muito bem.) 
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O Sr, · Presidente - O Sr. Alvaro Ventura, inscript() 
para explicacão pessoal, cedeu sua vez ·ao Sr. Acurcio TorreiJ,. 
a quem dou a palavra. 

O Sr.. A~urcio Torres - Sr. PrcsHici:Yte; a minoria vem. 
pela minha palavra, associar-se ás homenagens que n Ca
mara prest.a, neste momento, ao glorioso dia. de amành!í. 
Sinto-me honrado com a incumbencia que me foi conferido.. 
de falar em nome dGs companheiros dessa minoria, aos. 
quaes peço licenca para declarar que, quando se fa la da 
Patria, não ha, dentro desta Casa, felizmente, linha que di
vida os homens pelos respectivos sectot'es partidari(ls. Todos 
aqui, estão conjugados e trabalham com um pensament~ 
unico - a grandeza do Brasil. 

Por isso, Sr. Presidente, não seria necessaria a mir.ha 
presença ilésta tribuna, de vez que o nosso talentoso com
panheiro, Sr. Luiz Sucupira, já falou sobre a . magna data, 
fazendo-o com erudição e éloquoncia. NaJa mais deveria eu 
dizer, senão que a data de amanhã é, por sem duvida, a 
maior de nossa historia. E o é, Sr. Presidente, porque a 
partir de 7 de Setembro de 22, passamos a vivel' a nossa 
vida verdadeiramente nacional. · 

E, conseguimos cbegar, sem que preciso..ssemos da tu
tela de quem quer que foase ao que somos boje : um povo 
que ha realizado - e que ainda será, na vida internacional 
- factor preponderante na solução de todor. os complexos 
problemas que attribulam, periodicamente, a humanidade. 

Sr. Pi•esidente, sabemos que as prim€:ira::. 1déas de Inde
pendencia, entL'e nós, manifestaram;_se naS revoluções de 
1710 em Pernambuco e nas de .f720 e 1789 em Minas. 

A dE< i789, a Iuconfidcncia, que é consiaerada até hoje, 
dr.spreiii.dos os dois movimentos primeiros, como sendo o 
grande factor da emancipação do nosso povo, teve, como ·o 
maior de seus vultos, a Tiradentes, proto-martyr de nossa 
Independencia. · 

Se desprezarmos, entretanto, esses primeiros movimen
tos de rebelli!\o contra a Met.ropóle, os quaes já eram um 
otlestado de ·que o nosso povo quebraria em pouco os gri
lhões que o prendiam n Portugal, teremos que fixar o nol\so 
espírito de ~bservaciio na situaç!io dos paizes europeus. 
após a decretação por Napoleão, do bloqueio continental, 
com que tcntára ferir, sem o consegüir embora, a Inglateri'a, 
E, nessa analyse dos factos que se desenrolavam na :E:uropa, 
mister se faz que nos detenhamos nas difficuldadcs que com 
tal deci·eto cre1h•a o arbitro europeu, a Portugal; 

E de tàl fôrma ficára b. João tolhido em face do rud'!t 
gólpo do Governo Franccz, que, após tentar, som o conseg\lir, 
por meio de promessas a Nv.poleão, nus qunes se r evelára 
um :fraco, manter o statt~ quo, resolveu cumprir as imposi
ções do grande general. 

A.ptis ordenar a prisão de subditos ft·ancazes, bem como 
o seque~tro do todas as propriedades bl'itannicas, viu que, 
de accordo com o que àl-llerminára o Governo da lnglalel'l'a, 
seriam bloqueiudos, pela esquadra deste paiz, Portugal o a 
Ilha da Madeira. Não podia mai.s D. João recuar, pois tropas. 
franceias, uo mesmo tempo, sob o commando dé Junot, in
vadiam o Nm'le da Patria Lusa. D. João, verificando, então, 
quo dois seriam, assim, os inírnigils, voltou a manter per
feita relação do atnizade com a lnglalerra, desfe:t os ac tos 
de violenciliS que conh·a .sous subditos pr:.üicára, ncoaitandó 
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ainda o conselho. do Mini!;ltro Ingloz em LisbOa para que 
fugisse para o Brasil, o que fez, embarcando, rumo a nossa 
Patria, em .novembro de 1807, na Capital Portugucza. Pode
se dizer. que õ d'~hi que data, insophismavelmente, a nossa 
llldependencia, feita, porém, ~ parece um paradoxo - pelo 
pr.oprio D. João. 

Podemos, todavia, se quizermos, dizer que a nossa inde
pendencia data de janeiro de 1808, dia em que D. João, 24 
desse triez, aportou á Bahia, ou ainda 28 daquelle mesmo 
me1. e anno, quando, ao ali arribar, foi D. João, ainda prin
cipe Regente, aconselhado pelo notavel jurisconsulto bahiano, 
José da Silva Usboa, a assignar o decreto que franqueava (!S 
portos brasileiros ás nações amigas. E, sr, affirmassemos 
que a dflcreto de abertura dos portos foi o da lnde})êndencia, 
talvez não errassemos, ·porque, como affirma il.ot.avcl publi
cista, "os reis de · PoNugal, no aportarem aqui com as fa
mílias nobres, os officia~s, os diversos funccionarios e adbe
rentes, os marinheiros e soldados da sua numerosa comi
Uva, já encontraram uma nat.ão, interiormente, oonstruida e, 
perfeitamente, oarl).oterizada". 

Reportemo-nos, porém, aos episodii>s Qüe fizeram com 
que se accelerasse a nossa emancipação política. 

Fallecendo, em 20 de Marco de i816, D. Maria I, subiU 
ao throno seu filho D. João, então Prinoipe Regente. Mas, 
como estivesse este, desde 1808, no Brasil, renontou nc l'or·to, 
em i820, uma Revolução, exigindo os revolwsos a volta de 
D. João a Portugal, o que se deu, efíectivamc.nte, em 26 de 
abril do anno seguinte, deixando o rei, no Brasil, como re
gente, seu filho D. Pedro; 
· Mal D. Jol!.o obegãra .a LisbOa, em 3 de Julho de i'82t, 
e já uma campanha surda .era iniciada no sentido da nll.o 
p~.>rmanencia do Prlncipe D. Pedro nõ Brasll. E o espírito 
do rei foi tiio trabalhado, que, pouco ·a pouco, .foi reduzindo 
a i!outoridad~ do P~·inoipe Regente, a ponto de, mezes após 
â partida de D . Joito, estar:' D. Pedl'O r~:rduzido quaili 
a simples Governador do Rio de Janeiro. "Ia assim. - diz 
um dos nossos historiadores, - aos pou~;os, D. João irritando 
os brasileiroe. Só D. Pedro parecia continuar a não oom
prehender a situação humilhante em que i~ ficando". 

A Independenoia estava jd. ahi para breve, para muito 
breve. E tudo conspirava contra a COrte, cujos aotos de rara 
in!úlioidade polit'lOB concorriam, pouco a póuêó, pódetoSI!-
mente, para que cada vez mais o Brasil se apartasse de 
Portugal. · . 
_ Os decretos trazidos ao Rio pelo b1'iOtttJ àtt guerra Infante 
D . .Sebastião, e datados de 29 de Setembro, ordenando, um, 
a volta do Pt·incipe a Portugal, outro, suppnmindo os wa.is 
importantes Ltibunacs da Capital Brusiieir~; .as represen
tações -apresentadas, respect.ivament·e, a t e a 9 de Janeiro 
de Hl22, pedindo ao Príncipe que permanoct.ase no Brasil e 
desobedecesse ás Górtes, a segunda das qua·1l> lida, no Paço 
da Cidade, por José Clemente Pere~ra, assim termina·va: "O 
navio que reconduzir o Principe Real, apparecerã no Tejo 
eom o pavilhão da Independencia do Bra8il" i o haver 
D. Pedro, ao tomar a resolução de desobedecer ás Côrtes, res
pondido a essa ultima represeutncão, com a phrase elo
quente qüe a Histot'ill gravou:" "Como é pat·a bem de todos 
e felicidade geral da Nação, estou prompto; - diga ao povo 
que fico. ~ Dou-vos, oom a minha pessoa, a minha dy
na.qtia"; o ter o povo, no s.et trànsinittida a resposta dada 
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·pelo Principe á representação lida por Olemente Pereira, 
.Prorontpido em vibrante acclamnções a D. Pedro, Ql,le, de 
·uma jane!la, agradeceu wm o "Agora só tenho a recommen-
dar-vos união e tranqulllidade"; o fracasso <!o golpe que o 

.. commandante da esquad1·a denominada "Divisão Au:i.Hia
dOt'a" tentára dar contra D. Pedro, afim de que o prendesse 
e o remettesse !)ara Lisboa, fracasso esse graças á interven

.ção das forças brasileiras, que impediram a prisiio do Prín
cipe e obrigaram a esquadra ~usa a retirar-se; a oonvoca
ciio do Conselho de Procuradores das Províncias, inspirada 

"por José Bonifaoio, para que estudasse um projecto de re-
formas administrativas; o decreto, de 21 de Fevereiro, deter
m"inando que só teriam valor, no Brasil, as leis que, vindas 
da' Côrte, conseguissem o "cumpra-se" de D. Pedro: a che· 
gada aqui a 5 e a partida. a 24 do Março, para Portugal, eom 
ordem de não tocar em nenhum porto bra.sileiro, da esqua.-

•dra que ia reconduzii:' .. D. Pedro á PaLria; a lucta travada na 
Bahia, desde 19 de Fevereit·o, entre os brigadeiros Manoel 
Pedro e Madeira do Msllo, este portuguez e aquell" brasi
leiro; a chegada de D. Pedro ao Rio, a 25 de Abril, após haver 
pacificado a província de Mii'lás, quando foi recebido pelo 
povo em delirio, que lhe pediu acceitnsse, o que se deu a 
treze de. maio, o titulo de Defensor Perpetuo do . Brasil; a 

.Publicação, a 30 de Abril, no "Reverbero Constitucional Flu
minense" de um patriotico atligo de Goncn.lves Lado, conci
t.'lndo D. Pedro u proclamar a Independencia; o háver o 

'.Senado, n 23 de Maio, enviado urna repr~entaclio a D. PedrQ, 
;pedindo a convocação de uma Assembléa Constituinte; ·. a 
.-oonvocaoão a 3 de Junho, por D. Pedro, de "uma Assembléa 
Geral Constituinte Legislativa; composta de Deputados das 
províncias do Brasil", indicava, como tudo, emfim, que a 
iloàsã Patr1a não mais supporturia a tutela de Portugal. 

Os factos demonslrilvam que, se D. Pedro não fizesse a 
Indcpendencia, os brasileiros a fariam. 

E, o facto de ser ohfifnádO Martim Francisco, a 4 de 
.Julho, aG Ministerio, contrnhindo, immedia.tamentc, um em
prestimo para nu. .... iliar a..s tropas que, no. Bahia, combatiam 
o brigadeiro Madeira de Mello ; o haver D. Pedro, ao saber 
que as Côrtes iam expedir tropas para o Dt·asil, publicado 

-o manifesto de i de Agosto em que declarava que todas as 
tropas portuguezas ou de quaesquer outt·as nacoos que 
desemba:rcassem no Brasil, sem aviso prévio, seriam trnta

·dos como se fossem inimlgns": o ter partido, 1\ U de Agosto, 
paro. a Província de Siio Pnulo, onde reinavam graves dis

.oordim:, deixando a regencia entregue á sua augusta esposa, 
n Princeza Real D. Maria Leopoldinn, era um indicio oertõ 
de que, dias apenas, vivet•ia o Brasil sob o dominio da Me-

'tropole. Isso se deu quando a. 7 de Setembro recebeu D. Pedro 
·oartas do José Bonifuoio e de D. Leopoldina, em caminho 
pat•a Siio Paulo, pelas quaes ficou int'ormndo da altitude 
que contl•a elle tonmram v.s Córtes. Após n leitum da~ 
mesmas ent1·egou-as ao seu ajudante de ordens, di:.:endo: 
"Tunto sacrifício feito por mim e pelo Bl'asil in~h·o . .. e 

·não cessam de c1.1var a nossu. ruina ... ", E, promplo, arranca 
. da espada, energico, exclamando: "E' tempo . . . Indepanden
cia ou Morte! ... " O Principe, escreve Rocha Pombo, avan
ca até ás margens do Ypiranga, onde ostavnm a Guarda e os 
membros da comitiva, da espada ao sol, bradando: "CE\ma,.. 
radilsl As COrtes de Lisboa t1uerem mesmo esci·ayi:.:ar ó 

:Brasil; cumpre, portanto, declarar já a sua Indopendenoia: 
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estamos, definitivamente, separ:~dos de Pcrtugai". E, após es
tender a espada, repete, vibrante: "Independencia ou 
Morte!". 

Estavam para sempre quebrados os él,Js do nossa de
pcndenua - pnrã Cõftl PorLugal. Passámos a set•, desde 
aquello dia h'lemoravel; senhores de nós mesmos, graças ao. 
patriotismo, á coragem e á tempera de Clemente Pereira. 
Goncalvcs Ledo e de muitos outros patriotas, dentre os quaes 
avulta a figura gigantesca do nosso Patrlaroba. Nada mais, 
collegas, teuho a dizer. 

Sr. Presidente, olhos fitos na nossa bandeira, tenha
mos sempre presentes as palavras e os :feitos dos nossos an
tepassados par~ que a no~sil Patria seja, de facto, o que, 
patrioticamente, cantou o poetD.: 1'0 cerebro do mundo e o 
coração da terra". (Muito bem.; muito bem_ Palmas. O orador 
é cumpri•mentado). 

O Sr. Presidente- Vou submetter a volos o pedido dO' 
Sr . Luiz Sucupira, que é o seguinte 

REQUERIMENTO 

Como demonstração de apoio integral da Camara dos 
Deputados ás festas que amanhã se realizam em commemo
racão do "Dill da Patria", facto que, pela primeira vez, oc
corre no Brasil, graças á iniciativa das nossas forcas ar
mada~. requeiro seja levantada a sessão de hoje. 

Sala das Sessões; 6 de Setembro de 1934. - Lui: Su
cupira. 

Approvado. 

O Sr. Presidente -Em obediencia ao voto da Camnra, 
vou leVantar a sessão, designando para depois de amanhã, & 
do corrente, a seguinte 

12 

ORDBM DO DIA 

Primeira parte 

Sessão secreta, pat a discussão e votação da mensagem 
do Sr. Presidente da Republica, sobre a nomeação do Chef9 
da Missão DiplomaLica na Hollanda . 

Segunda pnrle 

Votação do projecto n. 16, de i93.i, ~~stabelccendo que os 
governos dO!! E_stndos sejam exercidos pelos Prosirlrmtes dos 
respectivos Tribunaos do Justir;a, alé que se Vtlrifiquom as
eleições de QUO trata o nt•t. a• de "Disposições 'rrnnsito
rias", da Constituição Federal (em virtudo do urgenoin) (i• 
discussão) , 

'Votncão dos t•eqnei'imentos dos Srs. Ferreira de Souza o 
Adolpho Borgamini, offm•ecidos no p:roje.cto n. 6, de 193•~ 
estabelecendo providencias paru n renli~acüo das proximns 
eleições. 

1 . Votacão do parecer n _ 1, de 1934, negando licença perHda 
para proseguimonto do processo instaurado contra o Depu
tado João VillasbOas (discussão tmica). 
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Votação do parecer n. 2, de 1934, declarando que o pro

seguimento do processo criminal instaurado contra ó douto!". 
Luiz Vieira de Mello independe de licença da Camara 
(discussão unica) . 

Votação do parecer n. 3, de f934, declarando que lnde
pende de licença da Camara o proseguimanto do processo 
criminal instaurado contrll o Sr. Nuncio Soares da Silva 
(discusJão unica) ; 

Votação do requerimento n. 37, de 193-1, do Sr. Mozart 
Lago, indagando por que moUvo os sargentos monitores do' 
Collegio Militar não percebem diarias que a lei estabelece 
(discus~ão unica) • 

Votação do requerimento n. 38, de 1934, do Sr. João 
Vítaca e outros, pedindo informações sobre reconhecimentG> 
da União Sovietica, pelo Brasil (discussão unica) • 

Votacãó do rcquetin'iimto n. 39, de 193-i, do Sr. Acyr 
Med eiros e out.~os, p(;)dindQ informações sobre o resultado a 
que chegou a Commissão Liquidante da Divida Fluctuante 
da União (discussão unica) . 

'Votaciio do requerimento n. 40, de 1934, do Sr. Thiers 
Perissé e outro, pedindo informacões sobre obras no Theatro
Municipal (discussão ttnica) • 

Votação do requerimento n. 41, de 1934, do Sr. Alcan
tara Machado, pedindo !nformacões sobre reintegração do 
teileJJ te-coronel Benedicto Alves do Nascimento (discussão 
unica). 

Levanta-.se a Sessão ás 16 horas e iO mi
nutos. 
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4~" Sessão, em 8 de Setembro de 1934 

Presidenoia dos Srs. Antonio Carlos, Presidente, e Christoviíll'• 
Barcellos, 2• Vice-Presidente 

1 

As i4 horas, comparecem os Srs _ : 

Antonio Carlos, Chris lo.vão Baroollos, \Valdemar Motta, 
Adolpho Soares, Godofredo Vianna, W11ldemar Falcão, Pon
tes Vieira, Kerginaldo Cavalcanti, Irenêo. Joffily, Augusto. 
Cavalcanti, Simões Barbosa, Osorio Borba, Góes Mon
teiro, Valente de Lima, Guedes Nogueira, Rodrigues 
Doria, Deodato 1\faia, Arlhur Ne.iva, Homero Pires, Hen
rique Dodswortb, Ruy . Santiago, Amara~ Polxo~o Sam
paio Corrêa, Olegnrio Mar!anno, João Guimarães, Fran
cisco Marcondes; Ribeiro Juilqucira, Malta Machado, Raul · 
Sá, Furtado de Menezes, Daniel de Carvalho, Levindo Coelhó, 
Celso 1\lachado, Antberq _Bot<3lho, José Chrisliano, José UI
piano, Cincinato Braga, Cardoso de Mello Netto, Generoso.• 
Ponce, Aarão Rebello, Carlos Gomos. de Oliveit·a, João Sim
plicio, Renato Barbosa, Gaspar Snldanha; Adálberto Corrêa, 
Cunha Vasconc~llos, Gilberto Gabr; ira, AnLonio Rodl'igues, 
Waldemar Reikdal, Francisco Moura, Sebastião de Oliveira, 
Mario Manhães, Alvaro Ventura, W-altor Gosling, João Pi
nheiro, iiol'acio Lafer, Pedro Rache, Euvaldó I.odi, Pachec().· 
e Silva, TeiJ:eira Leite, Thiers Pel'issó (61). 

O Sr. Presidente- A lista de presença accusa o compa
recimento de 61 Srs. Deputados. 

Está aberta a sessão. 

O. Sr. Alberto Diniz (Supp!entc, servindo de 2• Sec-reta-o·· 
rio) , procede á leitura da neta dn sessão antócedeJn·te, a qual 
é, Si)m observações, approvada. 

O Sr; Presidente- Pnssa-so á leitura do Expediente. 

O Sr. Waldomar Motta W Secretario, I C1'Vindo de f 0 ) ·· 

procede á leitma do seguinte 

EXPEDIENTE 

Convite: 

Da Dircctorin dn Associação Commeroial do Rio de Ja- -
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'tleiro, para a seasiio solemne, éín 8 do corrente, âs 22 horas, 
.de commemoração de seu pr imeiro centenario . 

- Inteirada. 

2 

É li(jo c vai a imprimir o seguinte 

PA.I\ECER 

N. 4- t 934. 

Inde/ére o requerimento de Abr ilin o Lanza,_ pedindo um 
auxilio de 20 :000$000, para a pubHcação do Album 
FarroupUha 

( F;uan~us 2, de 1934) 

O advogado e jornalista Abl'ilino Lanza, domiciliado em · 
Porto Alegre, pede á Camnra o a uxilio de vinte contos de 
.I'éis a titulo d e amparo para a impressão da sua obra nis to
rica "Aibum l!' nrroupilha", quo diz organizar e ~ditar sob 
a .sua exclusiva ruspousabilidade e immediata. d ireccão t&
.chnica. 

O r·equerente -a.llega que desde fevereiro do anno pas
sado Yern elaborando l.im projec lo de His teria politi0a, 
.social, econ omicil, financeira e guerreira, o qual pensa reali
.zar d entro da obra em causa, visando, principalmente, a 
.commemoração do i ° Centenario da. Campanhia do~ Farr~
pos . E mais : que o seu plano encontrou o apoio moral não 
só <lo vat·ias autoridades administrativas do .Paiz, notada
m ente do Hio Grande do Sul, como tambem os applausos da 
imprensa e de vnrios inlellectu-aes, aos quaes, naturalmen
t e, ·deu sciencia. do seu trabalho. Assim, sendo, p'Or(Iuo s& 
t rata d e u ma publicação de origem idonea e bem recom
mendada, não lhe fa:llando, sesundo inf01·ma o au.to.r , a 
sympathia do proprio Presidente da RepubHca, entende ser 
de justiça que a Cr.mam o auxili~ com o amparo indicado, 
tanto mai;;; quanlo o requerente so obriga a entregar cem 
.oxemplaros <lessa obra, encadet·nados em cha(jrin, medindo 
cada tomo quarenta por trinia. ce1itime tro.s, ás repartições 
publicus federacs de emino <lo Brasil. 

A Comtnisslio, embora acceite como ·verdadeir as as in
fot•macõ~s quo lhl\ pt•esla õ poLiciona.rio, certament,.e empe
nhado numa obra de idealismo, como seja {) de contribuir, 
com a sua inlellig-oncia e o seu sa!Jer, pat•a as proximus 
commemoruoões d·o um g-ro.ndc acontecimento historiao da 
vida na.cional, é de. pat·ecot· que o presente r equerimento 
.seja indeferido. allondendo-se á s iLuac.ão finnnooira d o Paiz, 
.situação qne exige o maior rigor na autorização de d€s.-. 
~zus cspcciaes c o.consalha n mais scve t·a economia no em~ 
J>rogo dos recursos do Thesouro. 

Sala das Sessões da Cornmi!"siío de F inanQas, 6 de Bc
lembro do :1934 . - João Simpl-ici<', Presid-ente. - Paulo 
Filh o, nelator. - Mm•io de A . Ramo.~o - l•'t~.rtatlo de Mc
.m·zes. ~ Lino Machado. - Ab~tardo VcruwHro CesGr, 
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3 

E' lida e enviada á Commissão Especial de 
Estatuto do Funcoionalismo Publico a seguintl3 

INDICAÇÃO 

N. 10- 1934 

.Indica, que a Cama.ra, ouvida a Com.missão de Estat·uto dos 
funccionarios Publicas, adopte, por lei, as pres!:ripções 
que enumera, relativas á aposentadoria e lwrario de 
trabalho dos "chau,ffettrs" de repartições federa;es, etc. 

(Commissão de Estatuto dos Funccionarios 6, de 1934) 

Indico, ouvida a Commissão de Estatuto do Funcciona
lismo Publico, digne-se a Camara dos Deputados adaptar, 
por lei, as seguintes prescripcões: 

1°) Os "chauffeurs" ou motoristas de quaesquer re
partições fcdcraes, subordinadas aos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciar•io, inclusive dos Palacios do Caitete 
e Guanabara, serão aposentados com vencimentos intcgrues, 
.desde que contem 25 annos de serviço publico, a pelo me
nos 5 de effectivo exerci cio no cargo referido. 

2°) Aos mesmos "chauffeurs", cujas horas de serviço 
normal não ultrapass:u·uo ás demarcadas pura o servico 
interno das respectivas repartioões, serão pagas as hot•as de 
trabalho exlraordinano, e em dobro as que estiverem com
prelH"ndidas entre a meia-noite e as seis horas da manhã, 
contada~, umas e outras, para effcito de aposentadoria. 

3°) Serão extensivas aos "chauffeurs" as regalias, 
direitos e vantagens assegurados nos funccionarios das por
tarias das npa1·ti~.õcs a quo pertencerem. 

Sala das Sessões, 8 de SeLembPo do 1934. - Mozm•t 
Lauo. 

h!stificação 

Nilo ha mais penoso sm·vico nas rcprH·licõe~; ,P\llllicns. 
E' a regra. Para os "clllíllffeut·s" ofl'iciaes uão existem fe
rit~dos, nem domingos. Quando l.orlos cicscansam, mais clles 
lrabalhnm c se esl.nfnm. E eom o nu uso, lua t•cconhcoido, 
quo geralmente faZl'Ill us HHI.oridmlcs, dos respectivos au
tomovois, os "cliaufl'e urs" <lo~ cal'!'os ol'l'ioiuos, u.lóm do 
serviço normal quo lhos ó Jolonninmlo polos r~ularnenlos, 
cxe1·cem, i:am\bcm, nu o r·ur·o, as i'unoçiies do "amas soccas" o 
do "eonl'id\ml.os". Honmrias gt·nndfJs do quo gozam, ponsum 
os IlUlrões, sem comtudo se lem})t'at•cm do lltHinto eHos sn
criJieam a saullo c os dc~velus quo t.unibom dtwom ás re~
pceliva~ fumilias. As proYidoncius indir."adas so impõom até 
por principio:; de humanidade. Em algun& annos do serviço, 
qualquer "elilltlffcur", mesmo de compleiçfto robusta, csl.á 
.dufinhutlo. Sern snude, c, quasi sempro, som vista. 

4 

O SI'. Presidente - Está finda a leitura do Expediente. 



c~ara dOS OepltadOS- I mp-essa em 0811012015 00 42- Página4 de 22 

·-- 6.0-

·rem a palnvrn o Sr. Renato Barbosa, primeiro orador:· 
inscript:o. 

O Sr. Renato Barbosa - Sr. Presidente, Srs. Deputados . 
Na sessão de ante-hon~<!m, fü minha inscripção para falar· 
em explicação pessoal . como tivesse dll fazcl-o depois da· 
Otôem do dia, por solicila.cão do Presidente desta Casa, re
servei-me para usar da palavra no Expediente >de hojo. 

Era me .. intenf.o fazer um discurso poli ti co. Por isso, . 
aqui estou no cumprimento daquilto a que me propuz. Lem
bro uma pagina de Xavier do Vianna, o notavel regionalista 
uruguayo, que, na personagem de um de SE:U8 livros, tão· 
bem caracterizou n forma\ião singular de um homem daquel
lcs pagos. Saviniano Fcrnandez et•a Uln homem rude, falava 
pouco e quando "hablaba fio lo habian de contestar" . .. Na
turalmente, não é o caso, porque desejo ser contestado . Hn, . 
entl'elanto, uma outra phrase, Lambem posta na bossa desse · 
castelhano e pela qu al Lenho procmado, pautai' o sentido da 
minha actua(jão: faço sempre o que mo proponho fazer. 

Sr. Presiden te, a maledicencia é o alimento de prazer · 
da \'ida social e política, ao mesmo lempo Qt.u f Jnl c de de
cepções, de antagonismos e de soffrimentos. 

Fugirei á maledicencia; respeitarei os home;ns; mas, 
em r espeitando-os, nüo poderei silenciar deanle daquillo que· 
dizem, deante daquillo que jogam aos ventos da publicidade, 
pela minha condição de homem de partido e, mais ainda do · 
que dr homem de partido, de brasileiro. 

O pensamenlú inspira-se no sentimento para disciplinar 
a acção. E' p1·eciso meditar para agir; mas a meditação exi-.. 
ge tranquillidade e não póde bem agir quem está pertur
bado r·:lo calor de paixões despropcrcionadas. 

Maeterlinck dizia que a luz que procuramos vet· nos ou
tros é muitas vezes o reflexo da chamma que accendem()s den
tro de nós. O mal que julgamos aos outros é emaneoto de 
nós e sobre nós reoahe. Nüo serei eu quem venha trazer parn< 
esta tr ibuna maledicencias contl'a homens que devem se~ 
respeitados. 

O iornal O Globo publicou umas declaracões feitas pelos 
Sr·s. Lor,;es de Medeiros, Oclavio ·Mangabeira e Arthur Ber
nardes, tão graves, tüo desalentadoras, que feriram a minh~· 
nlma d~ brasileiro . E é esse o motivo primacial de eu me 
encontrar nesta tribuna. 

Quem desfazet• essas asserções por demais graves é apai
xonadas, que, jogadas aos ventos da publicidaé!e, cahiram se
guramente, amargurando-a, na alma profunda e secular dn:. 
Nação bi·asileira. 

Comecemos pelo .mais moderado, como, ulills, sempre o 
foi - o Sr. Antonio Augusto Borges de Medeiros. S. Ex .. 
diz ontrc oulrn~ coisa:> que "compt•ehendera, poróm, scmpr o 
seria inulil tentar Modificar n ordem estnbelecidu no regi
me deposto, pelos processos cnmmuns de opiJosição, porque · 
et•a em vcnlatlc necessario um grande movimenl.o de reaccr10, 
·como o que de facto se ef~ectuou o ao qual l'!ó prestará tt sua·. 
adhesflo ··uanclo teve a certeza de qui) seria evilado maior 
dcntur.ament.o de sangue", 

Eu queria 3aber em que se fundava S. J:x . para t er ccr • 
teza de quo u movimento revolucionaria de 30 11ão traria der-
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:-éimamento de sangue no Paiz. Depois, é muito duvidosa e 
discutível a íeicão révolucionnria de S. ~x. e dos represen
tantes do seu partido. Uns, já desapegados aos ascendentes 
P91iticos que sobre elle exercia o Sr. Borges de Medei ros, 
atiraram-se ao movimento revolucionaria, ua preparàÇão e 
nas "demar::hes" que esse movimento exigia> mas, outro~ 
aqui ficaram, obediéntes ás OI'dens emanadas de S. Ex. e 
nos ull,iroos instantes, a revolução, mesmo já desdobrada, vo
taram os creditas necessarios, dando apoio ao Governo que 
procura vamos ·combater. 

lia, por conseguinte, a logica de uma dupla actuação po
litL \, uma das quaes silcnciosà, e aliás muito suspeitn, por
que S. Ex. já. em entrevista havia declarado que fraud~9 
sempre tinham havido nas eleições do Paiz. Constatá.ra-so 
uma maioria de 300 mil votos, apurados pelo poder legitimo 
- o Legislativo. "Que nos conformassemós". 
. Quem assim falava não podia se1· pelo movimento revo
lucionaria de Hl30. Foi nos ullimos insLantes que adheriu 
- e sei bena por Qüê o f et. - porque a Revolução passaria 
por cima de lodos que a ella se oppuzesscm. 

O Sn . ADALBERTO ConneA - Muito bem. o D1'. Borges 
de Medeiros só acceitou a Revolução, pot'que umu aUilude 
adversa não encontraria ecbo no Br::~sil. 

O SR. RENATO BARBOSA- Depois, ». Ex. accrescen
ta que "era nocessario combaler os processos politiGos q:ue 
tanto nos infclicitavam, e os abusos e irregularidades que se 
achavam na consciencia de todos". · 

Mas, senhores, esses processos poHticos quacs eram? Es
pecificiuernos: E' preciso que o povo brasileiro não esqueça 
tão cedo os grandes males que soffreu, durante um periodo 
tão dilatado. Esses processos iniquos e essâs irregularidades 
eram principalmente as ele ições falsas; a destruição da au
tonomia municipal, fundamento da nossa ot•ganização poli
tica; ei•à, senhores, a prohibicão da exportação dos generos 
de primeira necessidade de certos Estados para portos llrà
sileíros. 

O Srt. HENRIQ!ll~ Dooswoa•rH - Quando V. Ex. se refere 
a eleições falsas, faz evidentemente aprecinçfio parcial, por
quanto, no Distrid-o Federal, as elei{;ões sempre foram ver
dadeiras. · 

_O SR. RENATO BARBOSA -Falo de modo geral. Toaa 
a genle sabe, e ninguem de boa fé podorâ estalle!eeer cori
.fronto enf.re as eleições que antecederam á Revolução de 30 
e as de 3 de maio. Não h a pat•allelo. 

O Sn. HENRIQUE DonswonTH - Os viclos que extsttam 
Cl'ltm relativos ao alistamento. 

O SR. 1\ENATO BARBOSA- No que se relac iona com a 
apurar;ão, tambem. Que digam os parahybanos e o~ minei
ros quanto lhes custou a jniquidade de um proce~so pn rc ia
lissimo da Carnara. 

O Sn. H P.:NntQUR DoD~wom·u - E esse alistamento. de 
Mde provinl1am as irrcgula!'idadcs continua a ser, infpliz
mcnto ft•andaclo. 

O SR. RENATO BARBOSA - Sr. Presidenlc, 1\a mais 
!linda: o de!;respeilo às sentonças do Supt·emo Tribunal e o 
silenr,io, que er·a uma solidar ledade t~oitn á~ intet·veucões 
.fios _Estado~. 

C. O. -· VoLUMJl: IV 6 
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Como :;;~ póde l~vantat• uma bandeira di? J.•evisão a o·u
tr!lnce cuntn. a Constituíc1Lo que acabamos de promulgar, 
quando a de !8!)1 fioou letra morU1 nos Lexlos, haveii.clo pro
fundo liill.agorJi~Jno entt•e os actos publicas e a,; àisrosíçôc~ 
1egaes? PR~~amo·s um lons·o periodo d~ 8 mozes "Votauos á 
reali'la~:i q daqn;!lo qu e era uma n ecess1dnL1e geral, d~sempe
nhandr! o rnandatu que nos foi cbrtfiado por uma eleiçiló !i
vrc e !i'''JeUi'Hndo, t anto qüanto pos~ivel, aLLender ás aspil·a
çue~ do povu J•ra,illeiro, dando-lhe a Carla Ftmdamental qutl 
havi(\ ,,. 'I'''' 11:, <ll.: regular o scnlillo de viúa coll •~cUvu. 

A revisi'io, no momento, corno propugnam os nossos an
tagoni~l~s, o5 nosso8 advet·sarios, POI' mais autot•Jzado.,; que 
~cjam, lJOl' ma lo r que seja o r espeito que iu~piram, pelo modo 
pot· qne a fo~·umlam, tem um sigoifioado diffet·l:ml.e: não se 
deve diz•'l' l '~) vi:::i o , e, ~im, revoluçfio. 

Du!'anle 40 r.· tantos ·annos assistiram ao desrespeil.u á 
Céltl~Ulnil;ilo de D'i e prat.ica!'am e~se mesmo desrespeito. 
Corrt•J poi~ qut~rr)ttl a rcv1süo immediata da Constituição que 
promulg-amo;'! gstn se f<!rú e a nossa bancada é insuspeita. 
porque, na 1~lnei rln~~fto de um voto, deiXou eXtJ!'es~u a facul
dade {i f' l'ev•_•t·n,o.• d ispo~itivos qtle talvez a expedoncia nos 
venhn a dl! mun><Ü<H' que scju. nc~:essario modificar. 

O SH. Ih;NtHQür; Doo:;;wottTU - f•: i;ís un1 dos mai or e~ 
:J.dcp!es dJ l'cvHi(l Cüll~t.ilucional é o ~i· . o~waldo Aranha. 

O SR. HENAl'O BARBOSA - Não ún·;tm, pois, nem si
qUI.H' ongi nai!S. l!'ízeram da revi5ãn um ful ln·o e em lorr.o delle 
de~cnvul vcram suas ho$tilidndes á novu or·dcm de coisas 
cr-cada. 

O S11.. ADhLBllRTO ConR]:]A - Revisão é palavra ampla B 
vaga. 

O SR. nBNA'l'O BARBOSA- Passemos agora ao senhor 
O atavio Mangabeira. Defende S. Ex. uma proposicão dolo
rosa demais. A situacllo - diz S. Ex. - 6 de angustia e in
sust~.nll\Vill. Si a situaciio é de angustia e insustenlavel, que 
deve fazer n p ovo brasileh•o? Destruir o que está crendo. 
Isso cortespondo a umá sullcif.acão ó. desordéín, á luta. F~u, 
por exemplo, nli.o podel'ia me couformat· com uma s1luucllo 
insustenLavel e de miseria de minha palria. 

Não é verdadeira esla affit·mativa. F'oi longe demais o 
Sr. Octavio l\Iungabeira, máu grado o ~·espeito que lhe devo. 

O peior do todos, aquelle que h•nriuzin um adio sem li
mites, aquello quo desoeu a uma assertiva quo não p()sso 
acceitar e conlrn a qual protesto, foi o St·. Arthur fl(lrn;:.r .. 
des . Chega S. Ex. ao ponto de dizer qne a nossa situação 
interna e externa está compromctlida e é dn mals {1'a11.cu des
mor(llit.ação. ":f: preciso salvar o que resta", 

Pois bom, potlot·ia trazet• aqui opiniões de homens emi
nentes o rcspcitavC'is que apontam cliseot~dancins, erro~ m·~s
mo nu cu1-ta ConsLiLuoional quo pmmulgumos; mas que, uo 
onl.rctanln, tornam ovidunles as cxcellcmcias e gtandcs con
quista'! que nelln estão expressas. Depois, ó de nol:l~o dover 
defendo!' esta Go!1Sliluiçito. Quo fi?.cmos nós aqui dnnul!.e 
oito nw~ L'S, trEibnllHnHlo com as nossas s cssúus prolongadas 
utô altas hot·as da noite, t odos, sem di:o;f.inoçflo de partidos, 
com unia ovpo3ição adiva c inlr1llígente, que ~:.omnogco eolla
bot·ou (•ludd:wllc•. esel:tl'l~l'L'ndo lodon Oli nssmnpt.os com uma 
clevttç.l\o rlignt\ de louvores? lG só, porqno t.rcs lltl quatro dos 
rnvoluei01HLL'io5 o companheiros do Sr. Dorges de 1\kJeil•o:J 
não tomarai!l tml'Le ncs::;es trubttlhos, cstu Constituição niio 



c~ara dOS OepltadOS- I mp-essa em 0811012015 00 42- Página 7 de 22 

-83-

Xlierece confiança aos que clamam pela sua revisão imme
diata? Positivamente, não está dil'eíl,ol 

As affirmaçõfls, desses políticos, Sr. Presidente, ofíen
<lem n alma profunda e secular do Povo Bràsileiro, contra a 
vontade do qual não se teria creado esta nova ordem do 
causas . 

Os inimigos da I\evoluçiio e os que della se afaslcu·am 
para combatel-a, nüo se querem render á fot•ça inoxora vel 
dos acontecimentos. Uns e ouLI'OS clamam pelo prog1·amrna 
da Allianca Liberal, como se fosse possível a sua reali~ação 
num periodo de anormalidades oudl! o governo de faülo LJI't>
oisava auquirir estabilidade pat·a. encaminhtw o Pai:.: a o ad
vento da ot·dem constitucion:\l. Ape1.ar de todas as vicissitu
des porque passámos foram vencidM t\s muis .t·udes etapa~ 
c ncrcditnmos que toda a ideologia runov:u.lot·n da nossa po
litica sociàl e cconomica contida naquc!lc pr<,gramma, accei·· 
tavel por Jogieu e n occssal'ia par ulil , fm fixada tHl Carla 
Constitucional que elubot·ámos o dccrclinnos . P ode-se mes
mo uffirmar quo o prometlido no seio tlc~ lc Parlamento, 
nas predicas c nos comido~. na l'<tllwdt·a ·~ 11a impt·onsa ap
parooeu primeiro com o Codigo Eleitoral e dt!pOi:; /!Oll'l a 
Constitui cão. 

Aquelle é a mawr c melhor garantia das liberdades ci
vicas. Ninguem mais hoje poder:\ negar us excellcnci<ls dessa 
lei, cujos primetros íructos se ob.JectJvnt·am na lcgitimHia
de da nossa Constituinte. Por clla aqui cnlrámos. trazendo 
no titulo que o Tribunal Eleitot•al n<l<' conferiu a outorga 
inconLeslavel do nosso sobérimo poder. 

A Constituição é esse novo Codigo trüe regulará. o seu
tido da nossa vida. Delegados que somos da Nacão Bmsilei
rà, 0 que fizemos foi em seu nome, procm-ando as suas ne~ 
cessidados, aspirações, direitos c devet·es . Impõe-se-nos 
pugnar pela sua execucão. 

~ campanha revis ionis ln que alguns dcfOI'ldem á ot~tran
ce tem os inconvenientes da sua uimin nnl~cipacão marcada 
pela tmspeição da sua or·igcm e pela insiiwet·idade dos seus 
propugnadores. 

Oliveira Vianna, sociologo de notavcl saber, tendo colla
I:Jorado no Ante~prujccto, da Con stiluicão de Hi de Julho, 
affirma conrroutando~a com a velha Constituição de 189:1, 
embora faça ressaltar innurneras divcrgencias com u sua 
idõologia, QUO o trabalho do. Constituinte n evolucionaria, POl' 
maiot·es que sejam os ·seus defeitos, é inoollllllH'aVIJl!nonlo su
poriot· ao daqucll:t. Unm, pralinarnul-a dui·u.tüc quarcul~1 e 
tantos a unos . Jj;xpcl'imlYiil.crru.>s a oul.t•a corno lüo jucliciosa
ment.o aconselhou o Prosiclonlo rla 1\epuulicu. 

Revisão agora só porto ter um s ignificado - Revolu
ção. - Assim acontecendo 6 que cnrninltario.mos pnt·a a mi
soria e talvc7. di ~1-;C!;&emns a·o let·mo dest-a luucu!';~ : "é P!'Ccl.w 
~atum· o qt'e resta". 

:Facnm a c-ollig::u;iin que enf,•~ ndot•o m o venham collu
bornr comnosco, r.Jcult·o da ot·dom, obcclicnl.os ús leis pt·omul
gadas. Venham pant 1\S eloi~~õos. Seriiu mnpat·udos o garan
tidos llelo Cocligo Blei Loml dCCL't•lado !1010 Govm·no da novo
lução. .Fazemos quo:.;L:io do oon rt·o,tlo onLi·o ds clcicões quo 
nos dnvnm, quanrlu er•am governo, ll as clPicües do ugm·u. 

Como fala t•mn, Sl'. l'resweuto, não· c~timularam vir!.u
des, nem muracs, uorn civicas. 
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É demolidor () labor a Que se votaram. 
Onde a perseveranca, a exaotidão, o enthustasmo, a ·oor.O 

fezia, Clssenciaes recursos a todos os processos do pensamen~ 
to e da accão? 

Jógaram aos ventos da publlcidade palavra~ de amargo 
desespero: é preciso salvar o que resta, alarmando n ·alma 
.col!ectiva da Nação. 

Se foram hontem vencidos, foi a Nac!lo quem os venceu, 
mas vencendo-os não lhes negou as prorogativaa de um tra
tamento de tolornncia e de respeito que me~eciam e me
recem, 

. Si fosse verdade o que af1irmaram, si nós, os brasileiro!! 
acteditassemos no que disset·am, caminharianws, hoje, pari\ 
nova revolucão. Outra coisa não pregaram c.om as suas "Qe
clarações, tão li.ridas de comedimento e prudenoia, quanto 
improcedentes por inverídicas. 

Ha em tudo isso estigmas lndelevefs de um rancor ima
nente que se não quer aplacar e que, com peza.r o digo, deixa 

t111 obscuridade a alma dos nossos ar:lversarios, atribulada de 
paí1i:ões, tornando-a inaccessivel á luz da verdade, o que se 
define na pobt·eza d'aquel!a phrnse dooalentadora, que tanto 
contrasta com a autoridade de quem a proferiu. 

Mas, Senhores, vejamos o que resta. 
O que resta é uma politicn de apprúxJmução do norte 

.com tJ sul, oonsequencia <la RevolucíLo de 30, que garantiu a 
Jntegridade nacional, fortalecendo ainda mais seus lucoa .. O 
que resta é o novo sentido da valorização da nos~a economia: 
é o trabalho nacional, desde o do garimpeiro, nos sertões do 
Brasil, ao do Presidente da Republica, desdobrando-se em 
actividade das 9 ás 2 horas da tarde, no Conselho Economioo 
Nacional. O que resta é o novo progt·arrima de ensino, fi3'~
do na nossâ Carta ConstituoioDal; é a logislacão social. que 
ampara o tl,'abalhador brasileil·o, abandonado e esquecido at~ 
1930; é o Codigo Eleitoral, que foi asplrução r.aeion~l du
rante quasi 50 annosj é um Brasil que desperta o inter"~sse 
das embaixadas sclentificas e commerciu~s de povoa <mitos, 
os quaes não vacillam em declarar o seu optimismo quanto ã 
nossa sitttaoão, assim como Quanto aos homens, que Ol'ienlam 
nosso governo; é um Brasil pacifico, respeitado e attendi~ 
do nas contendas da politica internacional sul- americana; ,ó 
o àugmento consideravel da frequencia escolar nos institu
tos de ensino creados .depois da revoluciio; ·é um Exército ,e 
uma Marinha qUe, pela comprehensfio de seus deveres oi~i
cos, nos dii.o a segurança de que a Natiio não póde succumb1r: 
é um Brasil que quer lrabalnar, q1,1e quer conserva~ a ü·an
quilida.de que jâ conquistou e deseja executar as lms elabo
radas pelo seu Povo . 

O quo resta é qunsi tudo, se nii.o tudo: é um Brasil J.'e,
novudo e engrandecido. 

Sr. Presidente, creio em Deus e nu minha Patriu, sobre 
t.odns as cousus I A esso respeito, não ten1 limites o. minha 
orodulidado. O Brasil é eterno. (Muito bem; 1ltrJiC(l bem. 
Palmas. O orador é cumprimentado). 

O Sr. Sampaio Corrcla- Sr. Presidente, peço u palaVra. 

O S1'. P1'esidents - Ha outros oradores inscriptos. 
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~em a palavra o Sr. Deputado Ferreira Netto. (Pausa.) 

NãO! está pNlselitie. 

Tem a palàvra o Sr. Deputado Matta Machado. 

O' Sr. Dlatta Machado - Sr. Presidente, aa sociedades da 
Marinha Mercante desta capital; divergindo da minha opi
nião contraria ás virtudes do monopo!io da cabotagem, l'X
pressa.r·arn sua condemnação em telegrammas que me Lrans .. 
mftliram _e num attencioso officio, assignaào pelo Presidente 
de uma das referidas associações. 
, Louvando o patriotismo dos marítimos, calde:tdo ao con~ 
tacto do oceano - o grande amigo dos heróes, - mas des
õi:endo de poder o Paiz, nas condioões actuaes, crear e manter 
Marinha Mercante, desejo falar desta tribuna a todos elle~. 
tornando claro o meu pensamento, accórde na finalidad6, dí
vergente nos meios de attingil-a. 

Ao officio acima referido respondi pela seguinte fórma : 

"Exmo. Sr. Comla. Jonathas Augusto de Oli
veira, 1\I. D. Presidente do Centro dos Capitães da 
Marinha Mercante." 

"Recebi o officlo e o folheto que V. Ex. teve a. 
gentileza de enviar-me. 

Como disse na Cnmara, estou de pleno aecordo 
de que devemos aspirar para nossa l'ãti'la pOderosa 
Marinha Mercante, escola de fortaleza, rJe patriotismo 
e afflcaz elemento de defesa; penso, por~m . que só o 
conseguiremos r!epois de evocadas para a vida, o tra
balho e a felicidade do povo as immensag e abandona
das regiões do Paiz. 

Só na naQões ricas e densamente povoadas podem 
crear e manter Marinha Mercante; o Brasil só a terá 
se perdermos a illusão em que vivem as clasl:'es diri
gentes e convergirmos para a grande obt•a da con
strucção nacional, de que os homens du mar seriío ele
mento preclosissimo, todos os nossos rAci.ii'sils. Antes 
disso a terra vast.a e vasla, a Nacão pobt•e, as difficul
dadés lechnicas e outros faetores contrarias Impedi
rão attlngir o alvo patriotlco que Lodos visumos.n 

O SR. TEIXEiRA LEITE - Não apoiado. V. Ex. so ex
pressa por e.ssa fúrma porque é filho de Estudo cent.ral, quo 
não sentiu ainda a neceesidade do tt·ansporte marítimo para 
escoamento dos seus prodnclos. Se V. Ex. foc;s e natural do 
Norte e, sobretudo, de Estado em que a producçüo tem do 
se esoour por inlermedl o da nnvegnçiio do cabotagem, pen
enria de modo differenl.e. 

O SR. MATTA MACHADO - Muito agr~deoo o apnt•te 
do V. Ex. Peoo. todavia, ao nobre collega n bondade de ou
vir-me, pois ver ó. que a quostão do monopolio da cabotagom 
6 apenas aooidentnlmont.o trnt.ado em m~u discur!lo. Encnro 
a questão ~ob ponto de vista. multo mais amplo, isto é, em 
relncüo ao panorRma do Brasil inteiro. 
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0 SR. MATl'A MACHADO - .. Convivi quarenta 
annos com as boníssimas populações do interior; r.nl
culei a immensidade do tert•itorio que estamos ainda 
descobrindo; percebi o caminho errado quo seguimos 
esgotando o nosso credito, emittindo papal e majo. 
rando impostos - não pllra aproveitar o capihl hu
mano preciosíssimo e as opulentas riquêzas natur!le!1. 
mas para tentar censtruir um sim1llacr·o de civiliza. 
cão, cópia das velhas naoões decadentes e qaasi ar
ruinadas.,. A restricQãO dn immigração ~oi g1·avo 
erro, ..• 

O SR. TEixEIRA L EITE- Não apoiado. 
O SR. MATTA MACHADO- " •.• a que nos con

duziu o caminho errado, po)s só a colonizaoão de na
cionaes e estrangeiros construirá a nossa Patria. Os 
marinheiros seriam elemento precio::;i~simo, encami
nhado o seu patriotismo, aproveitada a sua fortaleza 
c ns virtudes do homem do mar, na unica, legitima 
e nat.ural finalidade, que deveria ser o programma 
ac ima dos homens e dos partidos, pois que. seria a ver
dadeit·a alma nacional: povoar e agricullar, agricul
l:tL' 1.'2 ra povoar." 

0 SR. TEIXEIRA LEITE ·- Como é QUe V. Ex. faria O 
escoamento dos productos obtidos com o seguimento dessa 
política? 

O SR. MATTA MACHADO- Não temos produl)tos. 

o Sa. TBIXEtRA LErrE - E a. produccão de algodão, do 
assucar, da borracha, do café? · 

O SR. MATTA MACHADO -Nós não nos alimentamos. 
O problema brasileiro é o da mesa ampla, de toalha alva e 
pão far·to par·a todos. 

"Eis uma das 1ições que aprendi no Grande Livro 
da Vida. Brasileira e tenho o prazer de affirmar a. 
V. Ex., como homenagem de estima e apreço ao 
Centro dos Capitães da Marinha Mercante." 

Eis, syntheticamente expressada a minha convicç-ão so
bre a obra Q\Hl primeiro devemos ·renll1.ilr. Vi-a, Sr. Presi
d•mle, exteriorizada ba poucos dias, num artigo publicad~> 
em uma das mar;nificas edições de doming:), do "Jornal do 
Gommercio ", gob o titulo: - "O Sertão Paulista" -- Neli e o 
seu autor encarece a aceno civilizadora e o trabalho benefico 
dos estrangeiros no intet•ior do Paiz .. • 

O SR. ·rmxuaRA LEiTm- Ninguem nega Isso. 

O SR. MATTA MAOHADO -- •.. ond~. escreve, "'en
controu nucleos de russo~ a lltlmnnos, de hungaros, de alie
mães e de jnponezes, em parngens tts mais Plll'dJàas no amago 
sertanejo. EnU'am com os seus hnbitos, com a sua teohnioa-; 
e vil o produzindo" . 

M3.is a<lümte uccresoenta : 

"Os nllomfLOs, os japonezes, os !iUmnuos. os rus
sos c os lmnga.rm; fn:r.om ,_s en tl'ndns com lodos os 
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sens u sos e costumes. Em plena flornsta. encontram-· 
se escolas. Modestas, naturalmetlle. Traba lha-se, cul,.. 
ti v a- se o c8pirilo fl diverte-se. 

Que coisR mais chocante, aqncllas IJmas creancas 
lindas, que accort'em dos cn~ebres, quamlo o automo
vBI trepida no e!lminhc•. Chocante enc unl.t•nr nquellas 
filllotas de Walkyrias em plena flore<.la brasileira, 
limpinhas, lindinh as, com o céo azul no~ olhos e a 
neve n a pclle." 

Assim o eti l.l'Ungiliro clnborn a estruclurn ossea do Patz, 
quando nós aqnl, Sr P rcsidenlr. r.sgn l.nmo~ os nltimos re
<:ursos, creando n r tific i:llmentc o~ males que u rriigem o 
velho mulldo, :;em perceb~tr que as vi c ti mas JP.ll•!s procurn.m 
em nossas tllagas seu unico rcmt!dio. r.emus os :iv1·os da 
Europa para formar a noss;; mentalidade e úiJltivar a civili
zo ~fio qu0 os produz. 

O Sa . ~r 1~ 1x1m~A LtiTg - E' preciso que o rcmedio para 
os out.l·os nfto ~r.i n u m mal para nós. 

O SR. MATT!\ l\L\C:HADO - Aqn ellas palavra~ revive
ram o quadro qur; surgiu a meus olho~ no mudrugnL' da vida, 
escr;nr it.anclo-me á Poli ticn, s-ovcmando uma vontade e tra
çando obscuro dP-stino. Inspirou-m'o o ;.,u .~TIHI'l ·) fp·andioso 
da P a!.l·ia - 110 seu va~Ussimo lerrilOl'io, ua:; sua~ Il'lrestns, 
nos seus campos, nos seu~ rios, na sua gentil laborio3a e 
pacirica. Eil-o : 

"Os rt!bn nhns_ animam e alegram ns jlaizagons. 
La vourns vc!r dejan tes, biini cUidadas, t·evcla.n o con~ 
~orcio elo homem e da terra, alleslam o scnlirnento dê 
a f l'inic.Jadc qu~ os liga, na estrcilu uúii'i'l da fm·•:·a e da 
r iq\let.rt. Vinculnnns ao sólo, as grandes fam:tias se 
solil.larizam na commun h5o do trabalh:J, organ:zo.do a 
querido, qun Sl' umpl ia, nttrnhindo nncionae~ e es~ 
trangei ros, dila lnndo as populações indP.í inidamente-

A Naç.ão, con::;oionto do seu destino e ~.om a vi~ 
são eqnilibradu lias suas possibilidades, Cl'escs por seu 
d iurno laboe e impõe-se no l'espei to do mundo p11la 
modestin li sobl'iedudc, melhores penho!'.ss da sua in-

. dcpcndencia . " 

l~is a obru que n natureza brasiieira, o mllio em que 
vivelllos e it S conclições sociaos nos impõe . Al>•mcto.unv:lo-n, 
converg'irnos Lodo o nosso esforco a urna cópia inviav•Jl, nb
smdn e doloroso., porque afflige a victim R. o po,·o lJ ras ileiro. 

F.s.c;a cons l.rueção em que pet·sevc,·amos é n rcsponsavel 
pOI' Lodos os males que n os oppr imem. inclus!v~ o lle{iC'it 
Vl!l'JIInnont.e nas finanças nacionaes . Conlra esta tem ~ ido 
e !'Crú impoltlnlo o paf.riotismo dos govP-rnantes ~;~ n. r E'sis
tencia do Poder Legislativo porque (llln fól'ma a ~ubs t Rnoi n , 
o amugo, o a tLt·ihuto du civil iz;\ção nrlificiul qna a lteou o 
toót· r.la vida, transformou a a lma nacional, falsificou usos 
o cosl umes e só so mantém ao peso de ernpn~sLimo~ t•epetidos, 
ele imposto~ exef!ss ivos e de emissões constantes ol(J papo! 
moeda. g• a razão pot• que dellu me divot·oio e f'a !ando :.tccl
dcnLalrucntc no monopolio da cabotngnm, n que ni'!o desejo 
'vtilt:.t l', fil-o apenas mcncionundo urna {las ten lath·as do pro-
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gresso. que procuramos 1lLlinglr, desprezando o essencial, ó 
impe~ativo, o cntcgorico. 

Era ·o QU(> me eumpl'ia dizer. (Muito bem; muitQ bem . 
O orador é cumprimettlculo.) 

6 

O Sr. Presidente- Tom a l)alnvra o Sr. Sampaio Corrêa. 

O Sr. Sampaio Cort'6a pl'nnunoin um discurso que não 
foi publicado no llicll'io tlo J'etdm· f_,cgislati·vo, nem poude ser 
obtido de s. Éx. · 

1 
· O Sr. Presidente --· 'l'drllu Nnbt·a n mesa e vou submetter 

ao voto da Cnmn1·a o ungulnlu 

ll l':QlllmiMitN'l'O 

Requer•etnos suju t·ou~lgnado, na neta dos trabalhos da 
Sessfto de hoje, um vnl.o do congt'atulncões com a Associa~ 
ção Comrncrcial Jo ltlo rle .lnnoiro pela passagem do primei
ro Cenlenario dn sun ftmdncilo. 

Requeremos, maio, ilu,in nomeada uma Gomrnissão pa1·n 
representar a Cumnm dos Doputndos na Sessão Solenne com 
que será commemol'adll I'HSn tlatn tão cara ás classes pro
ductoras c no JJt·Gsil. 

Sala das Sossõo.~. 8 du St1lombro de 1934 . - Wa.lter 
i ames Gosling. ~- J!:u.unl1Ül J,odi . - Pedro Rache . - Gas
túo de Brito. - llo!'ltcilJ T,ll(trr.- Tei:teira Leite. -David 
lJfeinick. -llt07'1lt.'3 l'llit'ii. -Oliveira Passos. 

d Sr. Wattar G01~11nll ~ Peço n palavra. 

O Sr. Presldonto - 'l'l!nt a i>nlavra o nobre Deputado . 

. . O SL Walto•· Goullnu -- St• . Presidente, Srs. Deputados, 
festiva~ solennitlntlw; t'tln\lv.tuu-au, hoje, nesta Capital, para 
commemorur n pn!lHIII:(Oitl du IH'imeiro Gcntenario da funda
ção da Associn!)ito CnllHllur·tllnl do fiio d!3 ,Jap.eiro, que in
numeras c valioso!i M't'vll)oll lorn prestado ás classos pro
ductoras do Dr•t.\l'll . 

A essus mtm iitl !! l .u~-t1oq tio lu t enso jubilo, nds, os repre
sentantes du Pt·oth.w~·nu tmHI.II Cnmnra, nos associamos com 
o ·mais vivo lH'a~ul' , IJVt'lJU•> nos animam os mesmos ideaes 
de cooperaçt~o 11 dtl pntt• lul.h:uno que têm norteado se.mpre. a 
ar,ção bonefiun (IX<H'drln IHtlil Associação Gommercial do llio 
tie .Jnneit•o, cnllirfltindo u in i16 olijocLivo: o progresso c a re~ 
iícitlatló elo nosso Pnli: . 

Ha um secnlo, lWfg,- Si'. Presidente-. vem essa pres
tigiosa e hcn onwrila AHHOt!lucrw formando na vanguarda de 
todas as mcmornvcis camp1111hn~ quo tl\m feito vibrar u alma 
do Povo ln·nllill'iro, Lttnlu 1·uu·n n rolvindica~no dos seus sa
grados direitos, como pal'l\ n l't!nlt·a~ciio de obras humnnl
tarias e soei ao~. do compt•ovrulo nll.rtnsmo. 

· A smt collabor·aci'lo i•htvrt<lit o intelligente nunca tem 
íallndo pora o esLur!o o ~olu~.no do inumeros pr_oblemas, og 
mais variados, c J•calmonf.u twtnvl'll ó o seu ~ctivo ~c con
tribuiçi'io concreta pat•n uloVrll', (Indu Yl!;r. nH\ t S, o mvel de 
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cul-tura das classes l)roductoras e para· a' oonsolidacão ao· 
justo prestigio· de que desfrucL'a" o BrasH no conceito das· 
na·cões oivHizadils. 

Por todas essas obras de que' nos faltam calol'Osamente· 
a'S folhas do seu valioso nrchi'Vo secular; onde se comprova. 
a suu ininterrupta e profícua aclividade a ·sorvico dos mj).is 
olevt>.dos ideaes, tornou-se a Associação Com·mercial do Rio 
do· Januiro credora da· gratidão d'as classes que ella rept·e
sento: o merecedora do respeito' e da admiração do Paiz in-
teiro·.. · 

Seria· longo ennumernr todos os factos historicos :i qus· 
se acha ligada a sua vida e lnterminavel seria tambem a 
relaçãq dos servioos qe _que o Paiz lhe é .de·vedor. 

. Desejo . recordar, todavia, - Sr . Presidente ....:- que da
L.am de t820, dois annos antes da Proclamação da Indepen
dencia do Brasil, . os grandes movimentos levados a effeito 
pelo commercio desta Capital em prol dos interesses da nos
sa Patria, contribuindo, naquella época historica, com uma 
tenacidade de esforcas devéras impressionante e productiva, para a crystalização do supremo anseio do Povo urasi
leh·o, que era a sua completa Liberdade I 

Assim; nesse . anno de 1821, o corpo commercial desta 
•·heroica e leal. cidade de São Sebastião do Rw de Janeiro" 
mandou construir na antiga rua Direita, hoje fO de Marco, 
o "Edifício da Praca" e ahi, convocado pP.to· Ouvidm· da Co
marca,. reuniu-se pela primeira vez, no dia 21 de Abril de 
1821, o Collegio Eleitoral .do: Brasil, para el~ger os nossos 
Do pu tndos ús COrtes de Lisbôa. 

Com o fallccimento, em 18161 do. Rainha D. Maria I, de 
Porlugnl, progenitol'U de' D. PedrQ I, avolumaram-se rapl
damunte as ondas do liberalismo, tanto em Portugal, como 
no Brasil, ir rompendo no Porto, o. 2~ de . ogosto de 1820; a 
rt-evoluciio Liberal', qu'e logo se tornou victot•iosa com a d&
posicão da Rcgcncia em Portugal e com o estabelecimento; 
ulli, de ulíla Junta Provisoria. Foi, então, reclamada e obti-
da a· Convocação das Côrtes e estas redigiram uma Consti
tuição merecedora da approvacão do D. João VI, que a quiz 
npplicar uo Bt·a~il. 
, Nestv. Capital .e em '\'arios outros pontos do tenitot'iu 

íkasi\eiro, lavrava intenso o fogo das idéas liberaes, l evan
~o Marcellino José Alves Macambóa a reunir ás suas orden~ 
vários .corpos da tropa, oommando.dos pelo Brigadeit·o Fran
élsco Joaquim Carretti. A estes se reuniu grande massa po
P,ular no antigo Largo do Rocio, "e.:<igindo-se ém altos bra-
4os . 1\8 reformas constitucionacs então jâ proclamadas em 
~isb(;a" ,e a eleição dos Deputados do Brasil ás C01•tes de 
Portugal. 
,. ~sa agitação af.tingiu o seu auge quando correu a no-· 
ticia de que a Metropole seria, novamente, transferida, para 
Lisbóa, cxueerbanuo- se os unimos da. p'opulaca .e das clas
llOS mais elevadas e echoaudo violentamente entre os elei
~orcs concentr:ac.Ios no Edificio . da Praca. Tornou-se túmut
tuaria a Sessão que nlli· M realisavn, na qual se formularam 
ox.igcncias consideradas fóra de sul! nlcada, a primeira das 
quues foi altendiclli pelo Rei e consistia nn Proclamaoão da 
Constituiciio H~~p~mbola de i820 para vigot•ar no Bt·asil, 
aíó que fosse elaborada pelas Côrtes a nossa Consiituicão 
definitivn . 

O povo já hnvia itwudidO a Sala das Sessões do Edifício 
da. Pruca, sendo tornadas medidas extt·omas pura dissolver 
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á bala o ajuntamento do Collegío Eleitoral. Desta triste 
mi~são foi encarregado u Marechal Caula, qüé, disp<iíldó de 
uma Con\Pàrthia do Caçadores da divisão portugueza, travou 
lutn com oF; que não attentleram á sua intimação para aban
donar aquclle local, havendo 3 mortos e 20 feridos, finda a 
peleja. · 

Esse epísodio de alto valor historico marcou o IDJClO 
das ininterruptas actividadell da classe dos commerciantes. 

Pelo Regulamento passado pela Regenoin, no dia 9 de 
Selcmbro de 1834, foi instituída a P.rimoira Praça do Com
mercio do Rio de Janeiro, fundando-se, então, a Sociedade 
Assig11antcs da Prat;·a. 

Fe!ippe Ncry de Carvalho foi o prirn€.iro Presidente 
dessa novél Sôéiédade, que, trinta e t res rumos mais tarde, 
em t867, occupando a. Presidenciu. o Conde de Toca.nLins, 
a<Joptou o nome de Associação Commcrcial do Rio de Ja
neiro, que até hoje conserva coberto de glorias. 

Conlinuou o Conde de Tocantins a occupar aquelle ele
vado posto, i!ncabcçando a lista dos vinte e oito presidentes 
qnc Lôm dirigido gs tiest.inos da AssociaÇão Commercial, de 
1867 até ~sta data. · 

Dentre os mais insignes occupantes desse trabalhosG 
cargo, ao quo.! deram grande realce em campanhas memo
x·nveis, p odemos citar: o 1° Barão de Oliveira Castro ; G 
antigo e brilhante j ornalista José Carlos Rodrigues, econo
mista musti·e c proprictnri<J do J01"'1utl do Cmnrnercio; Le<l'
poldo de Bulhões uma das grandes figuras da sua época; 
Joaquim Ignar.io To~ta, que era tnmbem politicô de gràndé 
prestigio; o Barão de lbirocnhy; Francisco Eugenio Leal, 
Araujo F ranco, Alfredo Mayrink Yeiga, Ladeira de Viveiros, 
Ernesto Pereira Carneiro, nosso illustre collega nesta Ca
mara, o inolvidavcl Serafim Vallandro que, eleito DfJputado 
classista ll Assefi'lbléa Nacional Constituinte, não chegou a 
exercer esse mandato, sendo, prematuramente, roubado no 
convivia dos seus innumeros amigos justamente quando 
prestava, com a sua intelligencia do escól, caracter impol
luto c bondade lmpar, os mais assignalados serviços ás 
classes Pl'Oducloras e, de um modo geral ao Brasil. 

A Seraphim Vallandro sqccederam na · Presidenoia, 
Pedro Vivacqua e nau! de Araujo Maia, que ainda exerce 
esse honroso mandato, ambog, moços a·inda, mM 'portadores 
do copiosa folha de trabalhos prestados á nurrtci·õsu clàsso à 
quo pertencem. 

E' interessante assignalar que, ao tempo da Sociedade 
Assigmmtes da Praça, o cargo do Secretario Geral tinha a 
denominação do G1wrda da Praça e o seu pl'esligió era do 
tal monta que valia corno certidão e tinha, llssim, fé official, 
qualquer informação por olle prestada sobrc. assumptos da 
Praça. 

Se a importnnoia desse cargo et•a tão g"ande, a remu
ner:lcãc percebida. pelo sr.rventuar io fa~in tumbom inveja a 
muita gento, pois o Gunt•da do Prncn vencia <Hl,!IOO mensnes, 
quo, naquella época, valiam quasi uma fortuna • .. 

Depois que adaptou o nome actunl, a Afeociação Com
mercial do fiio do Janeiro teve oito Sccrelarios Gt>rn.es, den tre 
os quáes podomos dostncur l(unhardt, o seu primeiro occu
pantc: Nnno_ do Andrade, o grande medico, professm· da Fa
culdade do M'crlicinn e escl'iillor de nomeadll, qne se oecul
tava ~ob o pseudonymo de "Felicio Tet-ra": n insigne poeta 
Ca~Lt·o Menezes, not'mulistil., lento da Escolil SUIJOt'ior do 
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Agr·icultura, Juiz em Duas Barras: e, finalrnonle, IIe{tor da 
Nobrega Bellrão, que, desde 1!>20 ató hn.ie. empresta a esse 
car:-go os fulgot·os de sun grrtndo iutelligE'llCÜt e irtVl\javcl ca
paCidade de tntba~ho, dcstacando-s13 uin:.!<t, u sua perscnali
dade pela sua aooentuada projecçilo em varios cinmlos so~ 
ciaes, spor·tivos e litet·m·io~ do Po.i~ e oomu um dos mais 
briliHlnles jornalistas, rcdailtOI" que é do Joi•nal do Co'm.mer
cio, o decano da nossa imprensa. 

Numerosas süo as obras dt! grande bonem~rencia leva
das a effeiLo pela Associar,;iio Commercial e dcnl.t·c as quaes 
cit.aremos, pelo seu uccontuado t•spit· :t~J df:' solidariedade 
humana, as seguintes: doac.;üo ao Governo do edifício occupa.
do pelo Collegio Militar; compra da Ilha do l~om Jesus para 
donl-á ao Asylo dos Invalidas da Patr ia ; ruuriaç·ão da Asso
cíacão Asylo dos I nvalidas ela Palt•ia, q ue, :nnda hoje, am
para cerca de 300 pessoas, enll'O antigos corr•llalcnlcs e viu
vas e filh oll solteiros de cx- asylados, monl;nu.lo a mais de 
1 . 000 contos de reis ·as pcnsõc:; a c ites crmccd i tia:; a té agora 
pela Associação; :iundacüo da pt·c~tigiosa F'e..t;:r·ar.ião dns As
sociações Oommerciaes do lll'asil; particlplli}.Jo tle l odos os 
movimentos da opinião publica, conlt'ii.JIIint.lo materialmente 
para diversas obras rnerit.orias o par.·a :wrmmagcat· os 
gmndes vultos nacionaes, · cultuando n w~mona de quantos 
dignificar•am a nossa Putria ; dil'i)t;t;i'i•J da t:ampanha lHtt·a am
pm·ar a viuva e filhos do Ma t·cchal Rillonco ut'l, mm·to quan
do 1\Iarcellino Bispo atl.cnlava contra a virb de P rudente 
de Momes, tendo s ido entregues. u viuva do Marechal Bi llen
court cerca de 300 contos do t•eis. 

Ainda rccchtetncnte, em i!l3'l, com ú d,,<~idiclo concurso 
do Dr. Lindolpho Collor, então Minis tro de 'l.'ralmlho, In
dustl'iu e Commercio, da t<'cdcr·açâo ftHlu~tr'al do Elio de 
Janeiro, da Assoc iação Bl'as il r. iru de Tmpreu~a. do 'J'ouring 
Olub do Dt'a5 il, a lé m do oulras a~soc iaçüe;; -) n:-ta Cupilal e 
com o apoio de vurios vllllos L'lll iH(JIIll.l~ das da~ses p r·odu
ctoras e de todos os c it·culo.:; socin.:•s Llu fliu •lo .Tane iro. em
prohendou a Associação ComntL•ndaJ a Lt·ubalhu~a l.at·nra do 
angariar reéui'sos pm·n a conslrn,.,;fw d•J tU::! a lbt!t'!;"Ue no
cLurno nesla Capital, contiegu indn, l'lll po u• ·o mais de um 
mez, levantar a gl'antlo somma ele 500 coutcs <h; reis, com a 
qual foi construido () "AilWt'ffliH ola l!oa VO tlLade". Es te mo
dela i' ed ifício. m·a confindu a Pt·f'l'l.'iltu•'\ do D isll'icto ~"'e
dera!, é do!:'LitHtúo a ump;a·m· os int'olit.us quo .nün d isponham 
de teoto ou ele a lilllonto, f.' llearninhundo-os aJlS nuoloos de 
t rabalho. 

J!}st:l rnpida ct cmonsf.n tufto . dn:; r olrwnnt.cs c pah·ioticos 
SOI'vicos que, ha um se<:t.t lo, vNn :1 i\ Hsl)c iaç:io Co rnmct·cial 
do Hto t'le .Tan iJiro prestando tis el a~:;es [!!'oductor·as ~ ao 
Brasil, j usLifica plename nte o t·oquorinw tüo ((lltl tivemos a 
honra de vussat· áH mãos d~ V. Elwia. (MnUu bem; umito 
bem. J>alrrw.s . O ol'ado l' é Cttll l.zJrimlmlwl:J). 

O Sr. Mozert Lago - . . Peço 11 pulnHn, pela ordeto . 

O Sx·. P1•esidonto -- Tem a pnlavr·u, pela .ordem, o nobro 
Dor.utado. 

O Sr. Mozart Lago (Pela 01'<111 111) - Sr. Pres idontc, a 
r cpresoni.ação econorn ista-dornmwal i c a com assunto nesta 
Casu subsr. t·üva com prazet· o hont·a a~ , · :.thtvrn~ aqui pr•ofn
ridas pelo nos~o nol.Jt·o collo!;'r~, St•. Wullct· Gosling, o faz 
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questüo de, publicamente, dar a sua.. adhesiio ll(} requeri. 
Dlénto por S. Ex. enviado á Mesa. (Muito bem.) 

Em seguida, é approvado o requerimento do 
Sr. Walter Gosling e outros. 

O Sr. Preaidehto - Em obediencia ao voto· da Casa no• 
meio para constituir a Commissão a quo se refere o requeri· 
mento approvado os Srs. Walter Gosling, Euvaldo Lodi, 
P·edr o Rache, Antonio Jorge e José Ulpiano . . 

Tenho sobre a mesa. ctuatro requerimentos de informa· 
cões que vão ser lidos. . · 

São, successivamenLe lidos, apoiados e pos
tos em discussão, :JS seguintes . 

RRQUSRlMENTOS 

8 

N . 42- f934. 

Requeremos por intermedio da Mesa, sejam prestadas 
urgentes informações1 á. Camara dos Deputados pelo Exmo. 
Sr. l\fi~:isLro da Justiça, quaes as razões que levàram a Po
licia a atacar a séde dos o}>erarios em padarias, fechando-a a 
seguh• e porque effectuou a prisão dos operarias que na
quella séde se achavam reunidos . 

Sala das Sessoes, 5 de Setembro de i 934. - Acvr Me. 
deiros. - João Vitaca. - Ant<mio -Rodrigues, - Waldem-ar 
Reikdal. - Gilbert Gabeira. 

Encerrada a disoussuo e adiada a votaoão. 

9 

N. 43- 1031 

Peço por inter niedio da. Mesa, que o Sr . Ministro dá 
Justiça, informe á Camara dos Deputados, qual o moti-vo 
das prisões dos operarias, Antonio Azenha, Frankliti Alves 
Flcixo, Antonio Rohos, Oswaldo Berloss, Walter Luth, J'u- . 
lio Baptista e Salvador Pinto F'ula. 

Sala das Sessões; 8 de S~tembro de f 934, ~ Antonio 
Rodriaues. - 'lilbert Gabeira. - lValdemar Reiltdal. 

Encerrada a discussão e adiada a votação . 

10 

N. 44 - 1934 
- ~ 

Peco por intermedio dn. Mesa, que o Sr. Mhi istro da, 
JusLica informe ú Camara dos Deputados, em que data foi 
adinittido o Sr. João Firmo Alvos, para a Escola Sete de 
Sctembt·o, (antigo Abrigo dos Menores Abandonados), qual 
o cargo que e !I e exercia e qual o motivo da · sna demisaão . 

. Sala dos Sllssões, 8 de setembro de f934. - Antonio 
Rodriuuas. - W aldemãr Rei!cdal. - Acvr Medeiros. 
Gilbcrt Gabeira. 

Eoeerradn a discussão e odiada a votacãô . 
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11 

N. 45- l934 

Requeiro, por_ intermedio da Mesa da Camara, Que o 
Sr. Ministro da Justiça informe, so no Estado do Paraná 
está séiido cumprido o disposto no arL. :104, .Jettra e, da 
Constituição Federal em vigor, relativo á ,fixação de véli.ci
mentos dos magistrados. 

Sala das Sessões, 6 de SeLembro do f93.t . Thier! 
Perissé. 

Encerrada a discussão e adiada a votação. 

12 

O Sr. Presidente - Tenho sobl'e a mesa e vou submetter 
a votos o sat!:úinte 

R.BQtlEiUMENTO 

Ao Exmo. Sr. Presidente da Camara dos Deputados. 
Requeiro se insira ,na acta de nossos trabalhos, um . 

voto de ·profundo -pesar pelo fallecimento de João Craveit·o 
-Costn, jornalista, escdptor e bistoriographo dos mais bri
lhantes da nossa actual geração. 

Craveiro Costa, possuidor de famosa lntelligencia e sa
ber, t rabalhou na imprensa de Alagôas durante muitos 
annos, tendo collaborado e in diversos jornaes, como sejam: 
Correio Mercantil, A Republica, O Rebãte, Qttin::e de Nav~Jm~ 
b1•o, Coti•eio de Alaot5as, G~temf)erg, Jornal de Alauaas, Ga~ 
zeta de Alâgóil$ e outros. 

~xerceu com brilhantismo e proficiencia vnrios cargos 
na ndminisLra,ç_ão estadoal de Alagôas e foi secretario geral 
.do lnstiluto Historico e GeogriíphiOo Alagoano, cal'go qui:! 
desempenhou com .muito destaque. 

. .Publicou vados livros, dentre os qunes destacamos : 
Ultima Epopéa, Alagúas em i931 e Conselheira Sinimbú. 

Sula das Sessõos, 8 de Setembro de 1934. - Góes Mon
teiro. 

Approvado. 

O Sr. Presidente - ·Está finda _a hora dcstino.da no Ex-
pediente . · 

;v'li.e-se passar á •O"dem do dia . (Patt_sa.) 

·, Compateóvm mais os Srs. : 

Clomenl.fno L!~bóa, Alvaro Maio., AlbGrLo Dinü~. Veigu 
.Cabral, Lenndro Pinheiro, .Moura ·Carvalho, Joaguim ·Mugn
Jhües, Hugo Napoleão, Freire do Andr ude·, Leão Sampuio, .Fi
guoirodo Rodrigues, Xavier do Oliveira, Ferr eir a do SouzR. 
Alberto Boselli, ,Pereira Lira, Barreto Co.mpello, Arruda Fnl
·CUO, Aldo Sampaio, Clemente Mnriani, Arlindo Looni, Aloy
,sio .F'ilho, ·Pnulo I•'ilho, Moznrt Lago, Adolpho hergnmini, 
Raul Fernandos, Cesnr 'l' inooo, José Edunrd·o, Fabi,o -Sodré, 
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Soares Filho, Lcmgruber Filho, Negrão do Lima; Augusto 
Viegas, Dclphim Moreira, João Penido, João Beraldo, Wal
domiro Magalhã~s, AlcanUll'a Machado, M.Oraes Andrade, Ver
gueiró Ce~al', .Moraos Leme, Hent'ique Bayma, Plínio Tou
rinho, Lac erda Pinlo, Antonio Jorge, Annes Dias, Demetrio 
Xavier, Minuano de Moura, Fêrreira NetLo, Edwald Possolo, 
Guliherme Plaster, Alexandre Siciliano, Mario Ramos, Gastão 
de Brito, Olivcit•a Passos, David Meinioke, Abelarâó Marinho, 
Moraes Paiva (57). 

Deixam de compare(',er os .Srs.: 

Pacheco do Oliveira, Thomaz Lobo, Fernandes Tavora, 
Mario Caiado, Mnnoel Reis, Cunha Mello, Luiz Tirelli, Alfredo 
da 1\latta, Abel Che1·mont, Mnrio Chermont, Lino Machado, 
Magàlhães de Almeida, Cost.'l Feruaades, Carlos Reis, Ma:x:imo 
Ferreira, Agenor Monte, Pires Gayoso, Luiz Sucupira, José 
Borba, Jchovah 'Motta, Silva L eal, Martins Verns, V-elloso Bor
ges, Odon Bezerra, Hereotiano Zenay~e, João Alberto, Souto 
Filho1 JJniz Cedro, Sola no da Cunha, Mario Doiningues, Ar
ruda Camara, Arnaldo Bastos, .Tosá Sá, Humberto Moura, Izi~ 
dro Va~concellos, Sampaio Coe.ta , Antonio Machado, Leandro 
Maciel. Augusto Leite, J. J. Seabra, Prisco Paraiso, Maga
lhã-es J';efto, Medeiros Netto, Edgard Sanches, Alfredo Masca
renhas, L eoncio Galrão, Altila Amaral, Manoel Novaes, Gi
lcno Amacio, NdgreirOs Falcão, Francisco Rocha, Aruold Sil
Ya, Laut·u l'asst;s, Nel~on Xavier, J.<'ernandc d~ Abre1.4, Carlos 
Lindemberg, Godofrcdo Menezes, Lauro Santos, Jones Rocha, 
Pel"'ira Carneiro, Nilo de Alva•·enga, Prado Kc!ly, Ali-pio Cos
tallat, Acurcio Torres, Gwycr de Azevedo, Cardoso de Mello, 
Buarque Nazareth, .Bias Fm·tes, Mello FranM, José Braz, 
Adelio Maciel, 1\!artins Soares, Pedro Aleixo, Gabriel Passos, 
Jnsé Alkmim, Vieil•a"' Marques, Clemente Medrado. Simão da 
Cunha, Christiano ~iachndo, P<llycarpo ViotLi, At'ci:'i:o Para
guassú, Bclmiro d~ 'Medeit_Os, Licurgo L eite, Campos do Ama
ral, Bueno Bt·andão, Qarneiro de Ro.zende, Jacques· Montandon, 
J oão Alves, Plinio Corrôa de Ol iveira, Thnolonio Monteir_o de 
Barros, Rodrigues Alvos, Barros Pe nteado, Almeida Cal!'largó, 
Mario Whalely, Guaracy Silveira, Hyppolito do Reg(), Zo
roastro Gouvêa, Cnrlo~a de Queiroz, Abreu Sodré, Lacot•da 
Werneol• , Antonio Covel.lo, Sampaio Vida!, José Honoralo, 
Domingos Vellasco, Net·o de Macedo, João Villasbôas, Alfredo 
llachcw, Francisco. V.il.lanova, Ida li o Sardembel'g, Nereu Ra
mos, Adolpho Koildel', Simõ~~ I.opcs, Fre<.lel'ico W olfenbuttel. 
Victor Russomnno, Ascanio T ulJiiHJ, P()dro Vergara, Fanfa 
Ribas, Rtml Bittcnoourt, Acyr Medeiros, Vasco de Toledo, 
Mnrllns o Silva, João Vilaca, Alberto Surclt, A rmando !Jayd
ncr, E ugenio Monloi•·o de Bart·os, Eclmar Carvalho, Milton 
Carvalho; Rit,ardo Mnchndo, Augusto Corsino, Hooba Faria, 
Itobol'lu Simonscn, Pinhe ~~·o J.imu, Nosueíra Penido· (133). 

0!1DTt:M DO DT.\ 

O Sr. Prosidonte - A lista de p1•osença uousn o compa
rocimcnlo do 11'8 St•s . Dcpu Lndos . 

Nilo hnvt•mlo m11n m·o pura a voi:\Crta da mntel'iu cons
tante 1la ot·dcm rlo d in o nüo hm•endo materia ·elll dise~us~iio 
dou a pulavm, rmt·a cxplicai)iiú pessoal, ao Sr. Sampaio 
Corroa. 
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O Sr. Sampaio Corrêa, para explíCllçã(} pessoal, prose
gue, no seu discw·so, coll,leçndo, na hora d.o ·Expediente . 
!(Não publicado.) 

Durante o discurso do St'. Sampaio Corrêa 
o Sr. Antonio Carlos, President.e, deixa a cadeira 
da presidencia, que é occupadu pelo Sr, Christo
vão Barcellos, 2° Vice-Presidente . 

O Sr. Adalberto Corrêa - Peco a palavra, pela o1·dem .. 

O Sr. l'rosidente - Se V. Ex. tem alguma quesl.üo de 
ordem a levantar, dar-lho-ei a pai!J.vra; se, porém, vai con
traditar o orador que deixou a tribuna, vejo-me na conLin
(fencia de aconselhar a V. Ex. a vir se inscreve1•, como os 
demais o fizeram, párá explicação pess.Q<Ü. 

O SR. AnALBERTo CoRRtA - Desejo a palavra para con
tradi ta r o <lrador. 

O SR. PRESIDENTE - Neste caso, a menos que o Sr . 
Deputado Antonio Rodrigues ceda a vez a V. Ex., não po
derei concedel-a .• 

14 

O Sr. Anto:ii.iõ Rodrigues - Peço a palavra, pela ordEmi. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, polã ordem, o nobro 
Deputado. 

O Sr. Antonio Rodrigúes (P~la 01·dcm) - Sr. Presiden
te, lastimo nlio poder nttcnder á suggcstfto de V . Ex ., por 
isso que tanho assumpto urgente a trat:u•. Devido ao adian
tado da hora, preciso occupar a t~ibuna. Demorar-nu>- e i 
pouco : 

O Sr. Presidente - A' visf.a da declaração do Sr. Antonio 
RodrigU(l$; dou a palavra a S. Ex. 

O Sr. Antonio Rodrigues (Para. cxpUcw,:ão pessoal) -
Sr . Presidente, Srs . Deputados, sint.o que não pudesse aL
tendét', r1o momento, ao appello quo mo foi foil.o polo .c:o
nhor Presidente, afim do pcr millir quo o digno Dcpu tnrlo 
Adalberto Corrêa usasse da pltll\vl'/1 pllt'<l c.ontt•adidur o d is
curso tão brilhante do Sr. Sampaio Cot•t•l\a. 

O quo me traz r. es ta Lrilnmn ó, tambom, uma quoSUío 
sobre a politicu do Di~trioto l~ odc l'nl. 

É interessante que a Cumnrn, hoJe, RÓ Uvns Rn oprortu
nidado de ouvir ot•adoros sobl'o quClsLõos ])o li.! ic.us. 

Rept·csonlantc do Pa1·tido Socailisf.u Prulclarí-o do Hrn~il. 
venho fazendo minha::~ obsot•vacõos sobro ns manobra~ polt
tioas cfo.s chamadas "Esquerdas", (s ic) riu qno fnznrn flill'tll 
o Sr. Sampaio Corrêa o outro*! Dcputt\dos quo aqui so en
contram, Porém, ou, es tou de act1ordo com as "Esquerdas 
Prolcturia.<3". 
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Sinto-me bem em vir a eata tribuna falar sob;:-., a actua
çã~ do proletaÍ'io · e dos diversos partidos por elle organi-
.zados no .Pístric.to F ederal. · · 

· . O .Partido a que Pé.rtenco jâ t~v.e opportunidade de ·Elll· 
viat diversos convit~s a outros parti-dos pn~l.etal'ios, exí,s~l)
t es nesta Capital, afim de se organizarem tambem em frenle 
unlca para tomar parte n~ _proxit:l'lo pleit.o d~ H de outubro. 

Eis ~t.qui duas carl.;ls, ,gue j~ .fo~am réspondidas por 
outras <luas entidades partidarias, que terno opportunidade. 
de apparecer de publico, afim · .de · dt~.putar a .eleição com 
que devem mandar para aqui os seus representantes. 

Peço per.JPisão á Camnra para ,proce·der .(J. lc.itura d:~s 
mesmas . (Le). · · · · 

Rio de Janeiro, 2.7 de A$'osto ,~)e ,'g,a,.t. 

Pnrtido Socialista Proletario . Avenida ·Passes, '40, 
1° andar - Districto Federal. 

Companheiros. 

Communico-vos qué em sessão .(le 3a ,Convenc.ão 
Regional do Partido Trabalhista .do Brasil (secção' do 
Dlstricto Federal), realizada héint.um, na :séde d:i Con
tcderacão da Juven1,ude Tl•abalhista, f()i deliberado 
o Partido Trabalhista do Brasil, de accordo com 
o vosso convite, datado de 22 do corrente, acceitar a 
unificação na proxima eleiçã() de H de Outubro. 

Esteve presente uma delegação Mmpostn dos 
companheiros directores dessa importante agre)Tlia
cão que assignaram a aet:a do accordo, sendo designa
dos os camaradas M. Silva Reille, J,uiz de Pnu~a Lo
pes e Augusto de Azevedo S~fit.os, delegados do ·P . l'. 
para assistirem ás reuniões preliminares da unificação 
prolelaria do D. F. 

Quanto aos dispositivos do programma annexo ão 
vosso officio, a delegação designada terá a oppor~uni
dade de esclarecer. nas 'futuras reunlõos, o ponto de 
vista do programrl}n nacional trabalhista, em que e~~o 
consolidadas as bases da Internacional Operaria So
cialista . 

Sem mais, somos com as saudações socialistas. 
PeiP. Commissão E xecutiva Naci<lnal. - José Bo

ni(ltrio do Nascimento, secretario auxiliar. 

Partido Socialista Brasileiro do Dlstricto Feder!ll, 
rua da Conceição n. 13, sobrado. 

A directoria do Partido Soçialisla Proletario do 
Brasii- Nesta. · 

Prezados companheiros . 
De posse do ofl'icio-oit·cuh\1' dutndo do 22 ~o c.or

renteo do Partido Socialista ProJetado do Bras1l, para 
u formaciio da uma collignçüo eleitoral etp torn<l de 
um programma minimo, . respondemos: 

10 - Congratulamo-nos com esse par~id~• • . POl' 
essa ·iniciativa . . Esta vem no encontl'<J da!l dH:eciJ;izes 
o dlls aLtitnd!Js políticas do nosso pal'l.id!J, .que :>qf[~pra 
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se ·esforcou por levar a effei4J uma arregimentação 
unifica de todas as organizações prolatarias e socialis
tas para um combate homogeneo á burguezia, ao cleri
calismo e ao fasci!:im&. A leald:Mle d& noss~ attitud& j!i 
tem sido demonstrada varias vezes não sendo preciso 
citar que se verificou com a fusão do Partido Demo
crntico Socialista e Partido Socialista Brasileiro, em 
março do corrente anno. O Partido Socialista do Bra ... 
si!, tudo fará, pois, para que mais um passo seja dado' 
no proposito de uma colligaçã{) das esquerdas, mesmo 
de emergencia, para. effeilos eleitoraes. 

2° - Acceitamos, em principio, as bases do pro
gramma minlrno apresentado no vosso convite, cujos 
ilens estão integrados no programma doutrinaria e 
po!Hico do Partido Socialista do Brasil; 

3°'- Precisand·O o partido Ultimar preparativos 
para a convenção, desejurlamos, fossem iniciadas a 
realizadas o mais breve possivel, as reuniões dos de
legados das diversas agremiacões e convidadas, para 
o que já nomeamos a commissão que deverá represen
tar o partido nos proximos entendimentos. Essa com
missão é composta dos companheiros Isaac Izecksohíl, 
Reis Perdigão e Jo\io Cabanas. 

Saudações socialistas. 

Rio de Janeiro, 24 de Agosto de t934. - Pelo di
rectorio central. - Reis Perdigão. 

Devo declarar ainda que a Liga Communista InternaciO·· 
nalista, embora com restricções qUanto ao progra.mma da 
frente unico., está de pleno accordo com a iniciativa. tomada 
pelos partidos Socialista Proletario do Brasil e outros, com 
séde no Distrioto Feder à!. 

Era o quo tinha a dizer. (Muito bem; muito bem.) 

15 

O Sr. Presidente - Tem a pnln\'ra, para cxplica()ão pes
soal, o Sr. Alvaro Ventura. 

O Sr. Alvaro Ventura, para (lxpliaacão pessoal, pronun
cia um discurso que niio foi publioado. 

O Sr. Prosidento - ~!ou levantar a sessão, designando 
para depois de nmuuhit, 10 do cot'l'ctlte, n seguinte 

16 

ODD&M DO DIA 

Prlmclra pndo 
Soss!io twcrota, pnz·a discussüo o "Otllção da mensagem 

do Sl'. Prosidenlo du Ropnblico, sobro n nomeacúo do Che!C> 
dn Miasüo Dlplomntio11 nn Hollanda. 

Segunda parte 
Votacuo rlo prOjceto n. t6, de 1'934, estllbetecendo que os 

governos dos Estados sejam, oxoroidas pelos Presidentes dos 

a. D. - VOLUME lV 7 
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respectivos Tribunae's de Justiça, at~ que se verif•iquem as 
eleições de que trata o art. 3° de "Disposições Transilo
:rias", da Constituição Federal (ém virtude de urgend~) (1" 
discussão) . 

Votação dos requerimentos dos Srs. Ferreira de Sõuza a · 
Adolpho Bergamlnl offerecldos il.ó projécto n. 6, de {934, 
estabelecendo ptbvidóiicias para a realízação das proximas 
eleições. 

Vot.açã{) do parecer n. t, de 193.t, negando licença pedida 
para proseguimento do processo instaurado contra o Dopu
tad() Jóão Víllasbóas (discussão unica), . 

Votação do parecer n. 2, de 1934, delllarando que o pro
seguimento do processo criminal instnurado contra o doutor 
Luiz Vieira de 1\fêllo, índepende d~ licença da Camara 
!(diScussão unica). . 

Votação do parecer n. 3, de 1934, declarando que inde~ 
pende de licença da Cámàra o proseguímento do processo 
criminal instaurado contra o Sr. Nuncío Soares da Silva 
'(discussão U?líca) . 

Votacão do rcqocrirnentó il. 37, de 1934, do St< Mozart 
Lago, indagando por que motivo os sargentos monitores do 
Collegio Militar não percebem diarlns que n lei estabelece 
(discussão unica). 

Votação do requerimento n. 38, de i934, do Sr. João 
Vltnca e outros, pedindo informações sobre reconhecimento 
da União Sovietica, pelo Brasil (discu&são unica) • 

Votação do requerimento n. 39, de i934, do Sr. Acyr 
Médeitos c ouLro9, pedindo_ informaçõc!l sobre o resultado a 
que chegou a r.ommissão Liquidante da Divida Fluetuante 
da União (discussão unica) • 

Votação dó requerimento n. 40, de 1934, do Sr. Thiers 
:Perissé c outro, pedindo informações sol;lre obras no Thcatt·o 
Municipal (díscuuão tmica) . 

Votação do requerimento n. 4:1, de 1034, do Sr. Alcan
tara Machado, pedindo informações sobre reintegração diJ 
tenente-coronel Benedicto Alves do Nascimento (discu.,são 
nnica). 

Votacão do r~querimonto n. 42, de 1934, do Sr. Aoyt 
1\Icdo-lros e outros, do informações sobre pri~ão de opornrios 
empregados em padarias (discussJp unica). 

Votação do requerimento rt. la3, do 1'934, do Sr. Antonio 
Rodrigues ,y onll·os, do informações sobro demissüo de um 
rios, quo onumoru (àiscuasão t.mica) • 

Votacüo do roquorimonLo n. 44, dti 1934, do Sr. Artlonio 
flodr·igu!Js o outr·os, de infot'm!lf,iÕOs sobt•c edcmissiio de um 
empregado fÜl Escola Soto de Setembro (d'iscusstio unica) . 

Volncüo do t·cqum•imonto n. 4fí, fio '1934, do Sr. 'rhiot·s 
Porissó, do inCormtu.:õos sobro se no EsLndo do P~u·aná está 
snndo CUilllll'ido o disposto no art. 104, letra c da Conslituf
oüo "Vigente (rli.fCUUã(l unica) . 

Levanta-se a sessão ás t'T ltorM e 21i mi
nutos. 
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43a Sessão, em 10 de. Setembro de 1934 

"Presidencia do Sr. Clementino Lisboa, 3" Seorotario 

1 

A's 14 horas comparecem os Srs. : 

ühristovão Barcellos, ClémenLino Lisbon, Waldemar Mot
·ta, Alberto Dini~~;, Adolpho Son,res, Godofredo Vianna, Hugo 
Napoleão, Freire de Andrade, Waldemar Falcão, Pon~es Viei
·ra, Kerginaldo Cav.alcanti, Alberto Rosolli, Augusto Cavalcanti, 
Simões Barbosa, Góes Monteiro, Vat.ente de Lima, Rodrigues 
Daria, Deodato Maia, Homero Pires, Paulo fjlho, He:~.rique 

·oodswortll , Amaral Peixoto, Sampaio Corrêa, Olegar io Ma
riano, 1\lozart Lago, Adolpho Bergamini, João Guimarlie3, Pra
.do Kelly, Raul Fernandes, Acurcio Torres, Buarque Nazaroth, 
Franci-sco Marcondes; Ribeiro J unqueira, Negrão de Lima, 
Matta Machado, Delphiw ~lareira, Raul SA; João Beraldo, Bue
<DO Brandão, Anthero Botelho, José Christiano, Barros Pen
t,eado, José Ulpiano, Genei·oso Ponoe, Alfredo Pacheco, An
tonio Jorge, Ailriio Rebello, Carlos Gomes, Annes Dias, João 
Simplicio, Renato. Barbosa; Demot.rio Xavier, Cútlha V!\scon
cellos, Ferreira Netto, Antonio Rodrigues, Sebastião da Oli
·veira, Alvaro Ventura, l\lilton Carvalho, Augusto Corsino, P~
.dro Rache, Gastúo de Brito, Teix~ira Leite, David · Meinicko, 
Pinhiliro Lima, Thiers P&iªsé. (~5) . 

O Sr. Presidente - A lista de prcscnca accusa o compa
.recimcnto de ü5 S1·s. Depu lados . 

Está aborta a sessão. 

O Sr. Alberto Diniz (Supplente, servindo de 2" Secreta-
1'ÍO) procede á le itura da neLa da sessão anleocdonlo, a qual 
·6, sem obscrvacõcs, approvuda . 

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

O Sr . W aldemar Motta (4" Sect•ctario, servindo de ,10) 
:procede á leitura do seguinte 

RXPEDIJJ:NT['; 

Heprcson Laoõcs: 

Dos ~~mprogudOB do Banco Commuroiul do Estado do Süo 
'Paulo, !lúUilldo QUO lhes sujam llOilCCdidus OS ffiCSHHl!l fllVO
·rOS quo fo1·nm concedidos aos omprcgudos do Banco do 
:Brasil. 
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Dos mesnros empregados, solicitàndo que seja susladG 
o ·decreto relativo aos empregados do Banco do Brasil. 

- A's Commissões de Legislacao social e de Finanças. 

2 

E' lida e enviada á Commissão de Constitui
cão " .Justiça a seguinte 

lNDICt\ÇÃO 

N. i1- 1.934 

Inquire, se o imposto de riqueza movel infringe o dispostCl 
no art. 1 i da. Constituição, que véda a bi-tributação 

(Justica, 17, de 1934} 

O imposto da riqueza movei, regulamentado pelo de
creto municip.alt n. 4..6141 de 2 de Janeiro de 1934, recae
sobre relações JUrídicas ja tributadas pelo regulamento fe
deral do sello ou, quando se trata de juros, pelo imposto 
sobre a renda. 

O contribuinte, no Districto Federal, fica, assim, sujei
to a uma bi-tributacüo, não obstante serem essas relações 
juridicas do domínio do direit.o civil e na realização das 
quaes não interfere funccionario ou scrventuario municipal, 
senão para receber c {la'l' tiéipar do imposto. 

A Constituicão de 16 de Julho dispõe, no art. H em; 
pleno vigor: 

"E' vedada a bi-tributação, prevalecendo o imposto de
cretlldo peta União quando a cómpetencia fôr concorrente. 
Bem prejt.iizo do recurso judicial que couber, incumbe ao· 
Senado Federal, ez- of(icio ou mediante provocação de qual
quer contrihuinte, declarar a existencia· da bi-tributação e
determinar a qual dos dois tributos cabe a preferencia." 

Esta· Co.mara exerce, cumulativamente, as funcções de· 
Senado Federal (art. 2° das Disposições Transitarias) e o· 
art. 11 transcripto não estã incluido entre os que só entra-· 
rão em vigor a f de janeiro de 1936 (arL 6'0 das mesmas: 
Disposições TI·ansitoi"ias) do sorte que urge definir a si
tuação do tnunicipe cariooll. 

Com tal pensamento, 
Indico - que o. Camara, no exercício das funccões QU6' 

lhe outorga o art . 20 das Disposições Transitarias da Con..: 
stituicão, declare se, no caso exposto, ha bi-tributaciio e de
termine a qual dos dois tributos cabe n. provalencia . 

Snlo. das Sessões, :10 de Setembro de 1934. - Adol-· 
pho Bergam(ni. {i:) 

3 

E' lido e vac á imprimir pal'a sar remot.tido· 
ás Commissõe.s de Segurança Nacional, do Oonsti-

(i) O decreto oitado publicou-se no "Diario", de U do· 
Setembro de 1.934. 
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tuicão e Justiça e da Financas, de nooôrdo com 'J 
§ S~'>, do art. 146 do Regimento, o seguinte 

PRO.TECTO 

N. 44- 1934 

Extende os tavo-.·es dos decretos ns. 19.395 e 19.454, de 1930, 
ao e:c-alumno da Escola llfilitar, Ricardo Amorim Be
zerra. 

(SeguranÇa. n. 9, Justiça n. 18, Finanças n. 36, de 1934) 

Art. 1.° Ficam e:üensivas ao ex-alumno dn Escola Mili
tar, Ricard[) de Am11rim Bezerra, as disposições do decreto 
n. UL-395, de 8 de Novembro de 1920, que commissionou em 
primeiros tenentes, os ex-alumnos da Escola Mili!.ar desligados 
em 1922 e do de n. 19.454, de 8 de dezembro de 1930. 

Art . . 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. · 

Justificação 

O ex-alumno da Escola Militar, Rioai'do de Amorim Be
~erra, não gozou os favores da lei n. 4. 489, de 18 de janeiro 
de 1922, por motivo po!it.ico. 

O Chefe do Governo Provisorio já amparou todos os 
seus collêgas em idenLicas condições, e como o mesmo .;;e 
acha amparado pelo art. 19 das Disposições Transitarias da 
Constituição de 1G de JulhO de 1934, não é possivel que 
continue num regime de exêêpção. 

&la das Ses~es, 4. do Setembro d~ 193·4, - Walde111ar 
Motta. - Alvézró ],faia. - Edwald Possolo . - Idario Scu·
dembe-rg. - João AUm·to. - Alipio Gostallat. - Ke1•ginald1J 
Cavalcanti. -Abelardo lllarinho.·- Cesar Tinoco. - Tltiers 
Perissé. - Mario Manhúes . - Acyr Medeiros . - Prado Kel
ly. - Franci.rco de Moura. -Bueno Bra11dão. - Rtt11 Safl.. 
tiago. - Mozart Lago. - Waldemar Reílcdal . -:-Antonio Ro

drigues. - F.erreira Netto. - Carãoso àe Melw. (1·) 

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

Tem a palr.vrà. o Sr. Adalberto Corrêa. {Pa~u;a) . 

Não está presente. 

4 

TPm a palnvra o Sr. Ferro h-a Net to. 

O Sr. Ferreira Netto - Sr. Presidente, Srs. Dapu
'tados. •Sinto-mo no dever do esclarMer pontos do· meu ante~ 
rior discurso, mal inlet·pr!ltádos por nlguns jornnes, ntncndos 
dtt mnnia de critica o esquecidos d~ que niio se d'ilvom nfns
tnr da linguagem moderada o da jusUça, na apreclacão dos · 
f.uotos . 

Todos sabem que o trnbulhndor, em geral, não t.em oul"" 
·tura. E por que censurai-o se elle, ao e3crever ou no fular, 

(f) Os dooretos cit.ndos publioa,ram-ee no "·Diarfo" de H 
~e Set~mbro d~ 1934. 
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não observa as regras da grammatica, oous.a que, ás vezesr 
.só de ionge conhece? 

Certa vez; falou um companheiro que, disseram, apunha·-· 
Iára a grammatica. Não é de admirar que tal tenha oooor
rido ·quando, mesmo aqui, outros tarllbem ô fizei'am se:m que· 
tivessem razão para isso. 

sem que critica venha fazer ao projecto do nobre Depu
tado, Sr. João Vitaoa, mandando extinguir a Policia Especial, 
por desneoessaria e dispendiosa, devo lembrar á Oarr..ara que,. 
caso is.so se verifique, sejam os que a compõem aproveitados 
na Guarad Civil ou na Policia Municipal, .a ser creada. 

E' H:)Üvavel o gesto patriotico do Sr. Joií.o Vi.taca, mas a 
S~ Ex . naturalmente escapou a situação afflictiva em que 
irão se ~mcoulrar os sacrificados com a extincçãó da Policia· 
Especial. 

Estou · certo de que a Camara agir~ com justiça, salva ... 
guardando os interesses do pal.z ~ tambem dos que não tive
ram culpa nl\ croação da r eferida Policia. 

Não p osso deixar pa..c:.sar sem meu energico prot.estü o pro
cedimento pouco correcto do Deputado . communista Alva!'O· 
Ventura, profanando a memoria de um companheiro quA 
~oube honrar o seu mandato, na defesa leal e sincera não SÓ' 
dos interesses proletarios, como da proprir. Patria, compa
nheiro que, revelando alto espírito de humanidade, mandou: 
fQssem aproveitados os estrangeir()S e aquelles que conbt!~ 
sem mais de :10 annos de serviço. 

E' de admirar, pois, assim proceda o Deputado substitu'
to de collega que, embora sem cultura, não empanou o bri
lho desta Casa. Com em~ito, esse colleg.a se revelou sempre 
denodado defensor da causa que abraçára; jámais foi extrc
mi·slu, como n ão o são muitos dos qüe, a exemplo do orador; 
tiveram a desdita de vir pârar no Parlamento. Não digo que 
o mandato .me deshoore ; ao contrario : a escolha do meu nome. 
representa. uma homenagem elevada e immcrecida á minha.. 
p essoa.· Refiro-me a certas circum1:1tancias que me têm tra
·zido muito aborrecido, provocadas, aliás; por alguns campa-· 
nheiros que não pesam a r esponsabilidade da t'unocão que· 
desempenham. 

Sr. 11residente, aproveito o ensejo para agradecei' á Ga
marn a attenoüo com que ouviu o discurso que ha· dias fui 
forçado a pronunciar, bem como para lhe commun icar <iúó 
.atá o fim do mez, se Deus não mandar o contrario, irei á 
Pernambuco, embora não pura .tomar parte em politicn, por
que, como já declarei, nunea fui poliLico. Assumptos de oufl'a 
ord9m cx1gem eSsa ida ao meu Estado. bcpois, vollar~i a esta· 
Cnsn pura, com os companheiros, t erminar a turefa algO es11i
nhosa qu~ nos foi confiada. 

Senhores, sinto que a .escassez dos meus r ecurs()s intel
lectuaes nií.o me haja pormittido collaborar na gl'andiosa · 
obra <le reconsLruccão da Patria; mns, se a intenQüo é' tudo· 
e o facto não tem importtmcia, o meu proposi t.O devo tor·· 
va lido de algumn cousa, porqu•e sempre foi o melhol' passivo!. 

L:.stimo, Sr. Presidente, quo dos representantes dn mi-
. nha bancada .apena~ um se ache presente - o nroprio ot•a
dor. . . Se lienho, por vezes, faltado ás sessões da Camm·.u, 
a isso t.enho sido levado por motivo· der doonça. Ainda agora, 
encontro-me um tanto atacado de grippe. Nunca fui 11regui~ 
Qoso, e não seria este servico, que nll.o· ó· Uío 11esado, que me· 
excus.asse de o executqr. 
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P6de parecer a alguem que eu tenha em vista o mingua
do subsidio dil 4:500$000, que 11. muita gente se afigura uma 
fortuna. 

Vim .aqui, entretanto, meus Senhores, com o maior dos 
dC6interesses. Escolhido, que fui. delegado da minha .associa
ção, fazendo parte da minha bancada inte!lectuacs e jor-nahs
tM, não tive a vaidade, .a preLenção de me julgar eleito e, 
por isso, deixei correr tudo ;i revrJlia. · Organizat•am-se con
chavos politíeos aos quaes fui alheio. núo comparecendo a. ne
nhuma de taes reuniões. D'l formação de chapas tampouco 
tive ccmhedme.nto; e, apesa,- de Ludo - não digo com sur
presa, porque nada ainda me surprehendeu na vida e julgo 
que tudo está na ordem natural dns coisas ~ :fui eleito em 
segundo logar. E des'l.fio os companheir'os, nã·J só de Per~ 
nambuco como dos demais ]ll•nlos do paiz, a provarem hou
vesse eu demonstrado o meno1· desejo do ser eleiio Deputad0. 
Agora mesmo, quando voll.ar á minha terra, não irei pleitear 
a reeleição, porque não me prenccupo com e.sta. RepiLo o qwJ 
já affirruei: o de que preciso Deus me dá - saúde. 

Sei trabalhar e, po·rtnnlu, não "torço" para voltar á Ca
mara; não que este .amblente - repito - me deshonre; ao 
contrario; mas aos depeiLados, aos invejosos, aos que julgam 
que isto aqui é grande coisa, que aqui a gente se vem "en
cher", que;·o mostrar o meu desprendimento, pois estou acima 
de ambições. · 

Asseguro, portanto, sob minha palavra de h1.mra, que não 
darei um passo nesse sentido, Se aos trabalhadores in teres. 
sar a minha reeleição, que me facam voltar aqui, porque ma 
esforQat•ci por pradmir' algo. Se, effectivamente, não desen~ 
volVi grande acLividade, todavia participei de inioiativa&.J<Omv 
as que tive ensejo de expór aos companheiros. . 

Não apresentei uma só emenda, não que me julgasse de 
todo incapa~, mas porque, se muitos dos meus compnnheí::-os 
o:presentavam emendas consultando os interesses dos traba
lhadores, me considerava deaobrigado de assim proceder. Não 
tive a vaidade de offerecer sequer uma emenda, em summa. 
porque me aohav.a sa.t1sfeito com as proposlas dos meus col
Iegas. 

Senhores, humilde trabalhador, experimentado da vida 
como sou, encarando-a, como continúo a encarai-a, com a 
maior naturalidade, nunca aspirei a mais do que o necessario, 
e tanto mo basta. Nuncn pr•otlmdl o mãnâonismo, j'ámais quiz 
ser rico, por·que disso não precisei; nunca me acreditei pobr>:J. 

Feliz é aquelle que assím se julga. Considero-me feliz, 
porque nflo conhoco a infelioidade, O individuo é o quo quel'. 
Li algo a. rC6peito; mas, o orno nada ao Deito cégamente, rea.
lisei as minhas pesqui,sus e verifiquei que, de facto, o indi
viduo ó o que quer, ~ogur.do .a lei no "Poder da Vontade", de 
Samuel Smiles. 

Não desejo ir além; qu&r dizer, não :!'arei forca par:~. 
isso; entendo que, dado o deseurol<lr dos acontecimentos e 
attenta a forma pda qual me tenho conduzido o hei de me 
oonduzir, natmalmmte attingirei a méta dese,iada. 

EMho-me de satisfação, porque, se não abrilhantei a As
sembléa, tambem niio lhe empanei o brilho. Est.a, a ver·dude. 

Perante os m!'us companheiros, raproduzi.r~i. o que disse 
quando os duixei : esforçur•:.nw-ia por fazer alguma eoi1>a e, 
!õe não o flOnsegui·sse, de mim não se quei:mssem, porque não 
seria por falta de vontade. ·· 

Penu é, Senhores, que niio se encontre nqui o nobr3 
Doput.udo Alvaro VcnLura. Entrislooi-me quando soube que 
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.profanou .a memoria dll um companheiro denodado pela causa. 
dos trabalhador~s. pela causa, emfim, çio Brasil. 

EntrísLMe-me tambem quando verifico - sem quer9r 
fet·ir melindres - que a mentalidade proJetaria brasileira é 
~linda tão tacanha que, se o individuo, por ,9eus .esforcas e m
teliigencia, procura desembaraçar-se do circulo estreito, ~m 
que se encontra, d-eixa de ser considerado operaria. Isso ·não 
se justifica. · 

Vejo um trabalhador em todo aquelle que produ~. NãO 
sou um intellectual, mas não irei; por isto, dízer que o intel
lectual não tr.abalha. 

E' preaiso notar, meus Senhores, que não procede a grita 
contra essa classe, por parte de muitos, pois o facto é que 
o qUe os trabalhadores gozam tem sido producto dos intéll~
ctuaes, como o que se deve aos esforços de um Andrade Be
zerra, de um Agamemnon Magalhães e outros, de cujos nomes 
não me recordo. 

Desafio qualquer companheiro a demonstrar-me que al! 
conquistas obtidas até agora tenham sido derivadas dos cho
ques de correntes ou á intervenl}ií.o de alguns dos que se 
in titulam leaders communi.st:J.s, extremistas ou derrotistas. 

CosLumo, com meus companheiros, lá em meu Estado, 
r,onseguir o que desejamos: dias melhores, em harmonia de 
vistas com patrões, sem curvaturas, bem se vê. Fazendo parte 
de commissões da minha Associação, posso dizer que casos 
-importantes de conceituados estabelecimentos de Pernambu
co foram resolvidos sem intervenQão da terceiros e sem ani
mosidades. 

Sem querer destacar-me dentre os i8 companheiros que 
aqui se encontram, digo que sou o mais velho em tudo: idar:lo 
e tirocínio. Não é a primeira vez; que vonho ao Rio de Ja.
rwiro. Ha nove annos vim tomar pa1·te num Congress(l Opé
rario: na primeira aonferenoia, realizada em 1925, sob a ori
entação do Centro Cosmopolita. F·oi meu companheiro, nessa. 
delegação, o Sr. José Maio, .affeicoado da directoria. Eu não 
chegaria a tal. Numa asserobléa, porém, de 300 e tantos as~ 
socindos, foi exigido que eu aqui comparecesse, Compareci. 
Não fiz discursos, porque não sei falat•. (Não avoiados). Disse 
simplesmente duas palavras, recebidas com applausos pelos 
companheiros, o que, sem duvida, foi devido á sua benevolen
cia. Essas duas palavras, entretanto, revelaram a sinaeridad•3 
com que as Pl'bferi. 

ASsim, quando cheguei ao Rio, não era um dm>conhecido, 
como não o sou, h a 26 annos, no mundo socialista. 

Não sabendo o portug.uez - pois mal assigno o nome, 
como tenho dito algumas vezes- acontece, apesar disso, que, 
mantendo a minha Associacão relacões oom as cong(meres dG 
paiz e do extrangeiro. sou quem traduz e reSponde· a.s cartas. 

Nesses 26 arintJs, a que ha pouco alludi, jámais pleiteei 
cargo algum em dirootorias: no contrario, sempre me esqui
vei dcllcs, e muitas vezes, fóra do taos postos, Lrabalhei mail'l 
do quo outros que pe1•tenciam ás direotorhs. Não fosse a 
Mtual represonlaciío, ~. nm·editem, recolher-me-ia á vida 
privuda. Não o fo.co ngora, porque nüo dese.io quo línguas 
maldizonLes uffirmom quo fvi bastante ser eu Deputado parà 
aburguezul·-mc o ctospro?;ar os compailheiros. Não :f.arsi isso, 
em quulqum· situnçíio em que me eneontre I 

Niio abandonaroi .a causa que sempr\~ abracei e quo nunca 
deixei do defender, p:::ra is-'lo não medindo sucrlficios. 

n~bisoando - porque uvurario nfh sa!Jo es!lrever - tive 
a felicidado de v.ór ucolhidos alguns artigos que euviei atio 
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:"Jornal da Manhã", á "Noticia" e a alguns jornaes da. classe 
·como "'A Voz Operaria". . ' 

Pois bem: isso ma custou, por mais aa uma .vez, li' 1\ 
·presença. do delegado da Ordem Social para dar explicaoõcs 
60bre os artlS'OS qu~ esore\•i em defesa da eaus.a. os qualla 
:não atacavam ninguem. 

Estranho, mas u.dmitto. que alguem procuro resallnr seus 
)bellos predicados. mas nunc.a notan® defeitos alheios . E 
-quasi sempre fala o despeito. 

Houve um jornal, cujo nome deixo de declinar porqur. 
não quero levantar celeuma, que gryphou uma das phrasd~ 
:<.le meu discurso anterior, como se eu., por isso, merecesse 
·critica. Ora, não sou grall'lmatico, não sou oradOl', Mais igno
rante é aquelle que ignora o i!;:'norante. Isso ~ que é facto. 

MáS, devo terminar porque, naturalmente, a hora já está 
:se adeanlando, Quero encerrar meu discurso com as seguin
'tes pa1avras: fala pouco e bem e ter-Le-ão por alguem. 
(Muito bem; muito bem, Palma$, O orador é cumprimen-

.tado). 

O Sr . A.Jltoni.:J Rodrigues - Sr. Presidente, peço a pata
·vra pela ordem. 

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

O Sr. Ant.oíiio RodriiJUes (.Pela ordem) ..._ Sr. Presi
dente, ha um requerimento feito pela mirtorie. prolotaria e 
approvado pela Gamara; pedindo informacões sobre os acon
tecimentos da Praca Tiradentes em 23 do mez passado, e de"' 
·sejaria saber da Mesa qual a providencia tomada até agora 
;para que nos fosse dada a resposta. 

O SR. PRESIDENTE:- Tenho a sa.tisfncão de informar ao. 
nobro Doput.ado Q\\e os esclarecimentos foram podidos e que 
aguardamos o resultado para communicar a ·s. Ex. 

O SR. ANTONIO RODRIGUES - Muito obrigado a 
V. Ex. (llluito bem . ) 

O Sr. Presidente - Tem a palavrá o Sr. Adalbcrtó 
·Corrêa . 

O Sr. Adalberto Carraa - S1·. Presidente. 'l'odos nós 
temos confiança no futuro grandioso do Brasil, depois que a 
revolução livrou nosso povo do cuptlveiro político e lho deu, 

·oo_n~ o Codlgo EleHoral, a mais ampla l;berdnde par·a o exer
ctc 10 do voto . 

Já hoje, com o systemn. do voto instituído pela Revolu
cüo, ninguem mnis se arreceia de ir ás urnas, no c:úmprimento 
dos flcvores Givicos . 

O voto secreto reintegrou o cidadão na plenitude de seus 
direitos. 

Ao entro.r pm'l3. as escolas supetiores, já a rnocidado bra
sileira póde nspirar n aperfeiçour~se· mornl c culf.urnlmcP.f.e, 
•com o fim de conqui~tar 1\ estimá publica, no pntriotico de
sejo de poder ser util ao paiz. 
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HoJe, é contrapro~ucente á~r~nde~ a. curvilr ~ espinha, 
ser subserviente e baJulador, vto1os lUdlSPensaveis. de ou
tr'm.·a bastante estimados no tempo da Republioa Velha, nas .. 
sa passado immoral que, para felicidade do Brasil, nunca 
mais voltará (apoiados) • 

Ha homens, comtudo, que ainda não oo~preenderam a. 
mutação radical da nossa vidn política e persistem na volla 
aos velhos processos de mystificação e de confus~o, na cren
çn de poderem t irar proveito do trabalho alhe1o1 baseados 
na suppostr. annesia popular, propria dos tempos Idos. Esses 
homens são signalarios do Manifesto . 

Em consideração ãos Srs. Sampaio Corrêa e Lauro Scr
dré, qualifiquei de ingenua a sua attitude assignando aquel'
le documento. Mas, o Sr. Sampaio Corrêa já declarou nesta
Casa que assignou conscientemente, recordando a sua condu
cta ·na antiga Gamara e no antigo Senado contra os governos 
Epitacio e Bernardes. Ha, portanto, uma evidente oontra<,U-
cção nas duas altitudes do meu nobre collega. H;~ uma. fia-

. gr·anle incoherencia nesse acto de assignar o Manifesto polí
tico juntamente com os homens que tão vehementemente 
combateu, principalmente quando a sua posição de leadcr d:ã 
minoria arrasta o. responsabilidade de homens que pelo SB\J.· 
passado combatiVo nunca se poderão submeller dignamente á 
chefia dos Srs. Bernardes e Borges de Medeiros. 

O Manifesto falta na Jeald"do dos seus signatarios ao 
pa.iz. Justamente em nome dessa lealdade que todos deve
mos á nossa Patria, ó que o meu nobre collega não o poderia 
assignar. Porque, com esse Manifesto, onde não sé esboça um 
programma nem uma idéa, só ficam em evidencia os nomes 
dos transfugas da honra e do clevér, Drs. Arthur Bernardes 
o Antonio Augusto Borges de Medeiros. 

O .Sn. CuNHA VASCONCELLos -'- Phrynéa tambem fallava 
em amores. · · .t 

O SR. ADALBERTO CORRêA- Exaotamente. Lealdade 
ao paiz teriam os Srs. Bcrnardes e Borges se coi'l'essassem 
os seus crimes e torpezas contra a nação, se se penitencias
sem primeiro. Em vez disso, acousam, myslifioo.m, forçam n 
confusão. Mas enganam-se esses grand.issimos tartufoa. 
Essa época já. passou , 

Com a ampla. liberdade de votar o povo readquiriu tam
bem a memoria e podem os nobres collegas ostar certos que 
confirmará o conhecido proverbio hespanhol : "Los eristianos 
perdQnan, paro los burros olvidan". 

F eitas ostas ligeiras consideracões, passemos á analyse 
do Manifesto. 

0 SR •. CUNHA VASCONCELLOS-- 0 manifesto está um pOU
quinho abaixo da oriliou. 

O SR. ADALBEBTO GORR~A - Sr . Presidente. No 
Manifesto o Sr. João Baptista Luzardo assigna pelo Dr. Raul 
Pilla. Se não é \lm dos signatario~,, é, ontt·etanto, um dos 
seus autores "intelloctuaos". 

Conhece-se o seu dedo por aqueila phuse elegante e 
original o pela profundidade do ooncelto quo encerra: "Desde 
o Amazonas ao Rio Grande do Sul .•• " (Risos.) 

Como pode fá I lar em lealdade o antigo Chefe de Policia? 
Membro do Govemo Provisorio, conspirava nb~rtamente oon
tra o Governo de que fazia pai"~e. tornando nssirn insustonto.
vel a sua situncão o sondo depois obrigado a abnndonat o. 
cargo. 
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O seu principal despeito côntra a Revolução se or1gmou 
no facto de não o terem, para felicidade do São Paulo, no
weado interv~nto:r nesse Estado, af.astando~se dal!i o Sr. Juão• 
Alberto. 

Dahi em diante começou a cons-pirar mais li.U.daoiosa
mente, não deixando, entretanto, de jurar :fidelidade ao Chefe 
do Governo Provisorio em todos os momentos. 

FOI o Sr. Baptista Lusardo desleal aos compromissOil 
assumidos com a Revolução de 30, como passarei a provar. 
Os chefes do Par~ido Libertador, para que o Sr. Dr. Getulio 
Vargas se resolvesse a apoiar a Revolução, hypothecaram-ll;w·· 
em Porto Alegre, solennemente, no Palacio presidencial, !l 
solidariedade do Pat·tido, aM que o Paiz entrasse no regime 
constitucional. 

E os Srs. Baptista Luzardo e Raul Pilla faltaram a esses 
oomp:romissos, abandonando a Revolução em meio do ca-· 
minho, para satisfazer odiosidades e ambições pessoaes. 

O Sr. Baptista Luzardo Lambem falton á lealdade nos
seus companheiros da revolução de i 923, justamente aos q\le 
ergueram o pedestal em que se elevou perante a !!p!nião do· 
Brasil. 

Quando chegou á chefatura de Policia maltratou aquelles· 
velhos companheil'os, orgulhoso da sua posição, a tal ponto 
que, em meia duzia de mezes, os Libertadores do Rio Grande 
do Sul fizeram um vazio em torno da sua pessôa. 

Vou faze!' á Camara uma referenda ao velho General 
Honorio de Lemos, que se tornou famoso pelo seu arrojo, 
pela sua bravura. ua revolucão de 1923. O General Honorio de· 
Lemos deu ao Sr. Baptista Luzardo todo o prestigio que· 
lhe adVeiu da revolução. 'Mais tarde, porém, decepo i o nado 
com elle, declarou: 

"Homens como esse, apertam-nos bem contra o peit'O· 
para saber onde está o nosso coração e nos poder apunhalar 
melhor". 

A phrase do bra:Vb guerrilheiro do Pamp!\ caracteriza• 
bem o Sr. Baptista Luzardo, que não tom o direito de vir 
falar em lealdade perante a nacão. E!! e quo foi tudo, em· 
consequencia, da revolução de 1923, faltou aos seus deveres 
com a propria révoluciio, vendendo-se ao General Setem
brino de Carvalho na paz de Pedras Altas por uma cadeir~ 
de deputado federal. 

!<~arei a esta Casa uma revelacão bem interessante a· 
respeito do Sr. Baptista Luzardo. 

O Secretario da. famosa Columna "Honorio de Lemos" 
era o Dt. Annibal Barros Cassal. Nas folgas do acampa
mento, o Sr, Cassai ese1·evia as "o1•dens do di~". Nessas
occasiões o Sl'. Baptista Luzat'do chegava pressuroso, sent,a
vu-se a um canto da mesa e pet•guntava, por exemplo, ao 
secretario da Columno. porque ia "citar o .nome de um mulato' 
volllo, como o Coronel Malar·hias" - que todo o riograndense 
conheco como typo de bravura e lealdade-- porque oitax: 
esse nome? E accrcscentava: 

"Ninguem no Rio de Janeiro, nem mesmo a imprensa, 
sabe quem é. Diga quo fui eu; asci·eva que fui ou qu~ pra
tiquei esses o.ctos de bravura para dar fores. á revoluQão", 

E assim in o Sr. Luzardo subindo nas azas da Fuma . . ... 
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AcostumoU-si"! a subir á custa alheia. 
O Sr. Mauricio de Lacerda1 numa viagem ao Rio Grande 

,Qo Sul, dii'igindo~se a Uruguayana, chamou o St. Baptista 
Luzardo, por têiegramma, para que fosse esperai-o numa 
estação proxima á cidade e dar-lbe algumas informações 
para incluil-as no seu discurso de saudação ao povo daquella 
cidade fronte i rica. 

O Dr. Mauricio de Lacerda tem ·contado, in numeras ve
zes, aos seus amigos que a unica preoccupacão. do Sr. Bap
.tfsta Luzardo ao entrar no trem foi pedir-lhe, - pedido em 
qüe insistiu até a chegada a Uruguayana - que fizesse o 
elogio de sua pessoa, afim · de que, elle Luzatdo, ficasse em 
:grande destaqüe perante o Rio Grande. 

Sr. Presidente. O Sr. Baptista Luzardo só tem sido 
'leal á mentira, espalhada pelo BNtsil em fóra e transfor
mada em lenda, delle fazendo uma personalidade no Paiz. 

Entretanto, nem a essa personalidade créada pela lenda 
.-tem sido leal o Sr. Luzardo, como mostrarei\ 

O Sr. Dr. Getulio Vargas convidou-o para Chefe de 
·Policia da Capital da Republica, em consideração aos seus 
tão falados serviços ao Paiz . Decorridos alguns mczes, certa 
-vez, na Avenida, !ui procurado pelo Sr. Roso, que, diziam; 
·era seu secretario. O Sr. Baptista Luzardo mandava cha
mar-me, com urgencia, á Chefatura de Policia. Attendi de 
·immediato. O Sr. Baptista Luzardo. disse-me: •• Adalberto, 
•preciso de você. · 

A situação é de uma gravidade extrema. O Governo 
tenta ferir a minha dignidade e a do nosso partido. Voct'! 

·vae agora a Palaêio levar uma intimação . ao Dr. Getulio; 
. vae dizer-lhe que os irmãos do Dr. Mauricio de Lacerda se

··guem, dentro de 48 4oras, para Fernando de Noronha ou a 
·'Trindade, ou me demitlirei. Não admitló affrontas á minha 
dignidade nem ao meu nome". 

Contestei que elle, Chefe de Policin, :pessoa de confianca 
.do. Chefe do Governo, não podia mandar tal intimacão. Mas 
o SI'. Baptista Lm;ardo insistiu na allegação da sua dignidade 
ferida e melindrada. Fui, então, procurar o Sr. Ministro da 
Justica, que era então o Dr . Oswaldo Arunba. No momento 
·achava-se raupida a Commissão de Correição. Consegui falar 
·:ali mesmo ao Dr. Oswaldo Aranha e, sua-visando a intimação 
·do Sr . Luzardo, disso ao ministro: ~o Luzardo sente- se me
lindrndo com a resolucão que, dizem, o Governo tomou a 
:respeito dos irmãos de Mauricio de Lacerr:la, de não deportal
·os, e declara que será obrigado, caso isso se confirme, a 
·pedir demissão". · 

O Sr. Oswaldo Al'anba immedinlainente respondeu: 

"Que se demitlat· Que se dell'iittal Estamos oansados de 
·suns cretinices. Snhindo, fará um bem 6. Revolução e no Go
·verno. 

Que se demitta já!". 

Aconselhei no Dr. Oswaldo Al·anha que reflectisse me
lhor, que não podia resolvei:', assirri, indignado como estavn, 

:·porque isso envolvia séria responsabilidade, pois .o Sr. Lu
zardo httvia doolarado que se demiltl r in e, com elle, o Mi

. nislro Pro!ogenés Guímariies, o Dr . Assis Brasil e não sé i 
quantos outros Ministros . 

A tal dcolaruollo, o Dr. Oswaldo Aranha respondeu: "E' 
:menLira; é mentira. Ninguem o acompanhar·á; é mais uma 
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mypti!icacão delle, diga-'lhe que se denütla, e ficaremos
muito agradecidos." 

Fui Ler novamente com o Sr· . Luza!'do e transmitti-lb&
as décl:ltaCões do Ministro da Justiça, um pouco modificadas
na sua asperezn. Eis as minbas paiavras: "O Oswaldo manda 
dizer que o Chefe do Governo resolveu que os irmãos do· 
Mauricio não saem do Rio e que vocô proceda. como bem 
entender." 

Perguntou-me então o Sr . Lu:~;ardo: "O Dr. Getulio
Vargas é de opinião que os irmãos do Mauricio fiquem na 
capital?" 

Respondi: ''E'; não ha outra solução." 
A isso, com grande surpresa minha, replicou o Sr. Lu-· 

zardo: "Se é essa a resolução do Sr. Getuho, como sou pes
sOa da sua confiança, tenho de ficar .•. " (Riso8.) 

Foi, portanto, Srs. Deputados, desleal á sua propria per
sonalidade creada pela lenda •.. 

Sr. Presidente. Deixemos de lado o homem do "quem. 
vem 14" e examinemos os sentimentos de lealdade do Sr. 
Borges de Medeiros. 

O usurpador do Governo do Rio Grande não praticou, 
durante toda a sua vida, senão aclos desleaes. 

Quando assumiu pela primeira vez o poder no Estado, 
tt·atóu logo de humilhar, de cspesinhar os amigos de Cnsti-· 
lbos, a quem clle devia sua carreil'U polit!c:a. Não quer i~ 
amigo8, mas, sómenle, e~cravos da .sua vontade b dos seu~
enprichos. 

Nn revoluciio de 23, quando o povo gaúcho t•esolveu t:X
pulsar a bala do palacio o usurpador, esle cnéontrou dois· 
bravos que o sustentaram, para prestigiar o tal prinóipit>-' 
de autoridade, crendo sómente em beneficio do despota: fo
ram o General F lores da Cunha e o Dr, Oswaldo Aranha. 

Ambos COJ!Seguiram organiza_r uma resistencia formidavel. 
El, nos innumeros r~ontros trsvndos, fizeram esfor·:oa so-· 
brehumanos em defesa do Governo do Sr. Borges de Me
deiros. 

No . combate de Ibirapuitan, ·onde o SI'. Baptista Lu
zardo fugiu, o General Flores da Cunha mandou avancar sua. 
gente e, a n (!nle de lia, com o Dr. Oswaldo Arn.nlw, carregou· 
sobl'e os revolucionarios na ponte estreita .. do Rio lbirapui• · 
tan. Ahi foi morto um irmão do' General Flores da Gunha e 
i'eridos este e o Dr. Oswnldo Aranha. O Dr. Oswaldo Ara-· 
nha, em outro combate, foi gravemente ferido. 

Pois bem, Sr. Presidente: Quando o General Flores da 
Cunha e, especlnlmente, o Dt'. Oswaldo Aranhn, ide'l!izador,. 
organizador e chefe da revolução de 30, mais precisavam 
da experiencin do velho companheiro, n que tinham dedica
dnmente servido, e~se homem os a bandonou e foi se alliar· 
aos Sr~. Baptista Lnzardo, Raul Pilla o aos outros et cete.ras
do Rio Grande do Sul I. .. (risos) que bójc chefiam. a Frent& 
'Unica. 

Sr. Prcsidento. Quoro rcvela1· á Camarn, e muito oo- · 
peeiatmenle á bancada paulista, o que foi a . lealdade do
Sr. Borges de Medeiros, com o nobre povo de Süo Paulo íl~ 
Revolu~'ão de 32. 

Mentiu aos paulistas que o Rio Grando do Sul os aoom-· 
pnnhr.rin na lula .. 
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No em tanto, os Srs. .Borges de Medelrós e Baptista Lu
:zat'do só sahiram a campo, quando souberam quo, devido 
·á nobre:tã. do General Flores da Cunha, não seriam perse
'f.'Uidos no Estado. 

Passo dar aqui o testemunho da minha bancada. Foi 
um passeio pelas coxilhas gaúchas, o que fizeram os Srs. 
'Borges c Luzardo, pois as forcas do General Flores da Cunha 
tinham ordem terminante de não hostilizai-os. 

O Sn. RENATo BARBoSA - Os coinmandantes doa Kpro
visorios" foram até responsabilizados pela vida do Sr. Bor
ges do Medeiros. 

O SR. ADALBERTO CORRÊA - O aparte de V. Ex. 
confirma e esclarece completamente o que estou asseverando. 

O Sn. PRESIDENTE - Lembro ao nobre orador que est:i 
ilndn a hora do expediente. V. Ex. poderá usar da palavra 
>para explicação pessoal, visto não haver outro orador in
snripto. 

O SR. AbÀLBERTO CORRl1lA - Agradece e acceito o 
alvitre da V. Ex., ficando para terminar meu discurso em 
explicação pessoal . (Muito bem; muito bem.) 

7 

O Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa e vou submet
ter a votos o stJguinte 

REQUEI\IMEN'l'O 

. Requeiro seja consignado na acta dos nossos trabalhos 
de hoje um voto ôe leal reconhecimênto á Imprensa Brasilei
ra pelos inestirnaveis servioos que, em todo tempo, tem pres
tado ao Paiz, e bem assim, que a Mesa telegraphe á entidade 
maxima dos jot•nalistas naciouaes, transmjttindo-lhe a noti
cia desse voto, e as congratulações da Camara dos Deputados, 
pelo perpassar dD. gloriosa data de hoje. 

Sala das Sessões, iO de Setembro de i934. - Mosart 
.-Lauo. 

Justificação 

A falta de numero para as votacões não nos permi.tiiu 
aindu requerer urgencia para immediata discussão do pro
'jecto apresentado á Gamara pela minoria de que fazemos 
·parto, mandando revogar a lei de imprensa com que a Dieta
dura brindou o periodismo nacional nos ultimas momento;; 
de sua exisLencin. 

Mas j:i qus esse pr11zer· nos tem sido impossibilitado, o 
·di o. ó proprio para recordar que semelhante pedido de revo
gaQiio impõe-se po1• t.odas as razões, e Pl'innipnlmente, por
que nada mais ropresenla que o cumprimento de promessa 
solenne feita t\ imprensa brasileira pela Revolução, As an

•teriores, denominadas "scelerudll" e "infatne" foram aggra-
·vadas pela quo esLá em vigor, log·o appellidada, com justiço., 
de "infamenima", porque tolhe de maneira incrível a liber
dade dtJ critica · nos netos das aut.oridades publ icas, o qu~ 

··ninguem comprehonde numa verdadeira democraeià. Aliás, 
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sttestain os Anuaes desta Casa Legislativa, nos quaes foram 
transcriptoe durante o período que antecedeu a eleição do 
.aotual Sr. Presidente da Republica, num&rosos artigos da 
imprensa desta Capital, a que ex.tremos att!ngiu entre· nós a. 
-censutã impo-sta a0s jornáés independentes, que se não con
formaram com a auto-suoces:;~ão do eminente Sr. Getulio 
Vargas. Lamentave!, exempto de intolerannia, que se verifi
-cou justamente quando no Mexico, a grande Nação amiga e 
irmã, onde as lutas politicas assumem, não raro, aspectos de 
-vioHmoia desoonhecidos entre nós, o bravo general de divisão 
Sr. Abelardo L . Rodrigue:~:, séu ac~ual presidentG, enviava ao 
-Ministerio Publico · estas modelares ins ~rucçõest que vimos 
·publicadas no n. 9 da explendída "Revista de Es udio de De
'i'echos e Cuestiones Jurídicas", !)ags. 353 a 355, do V o!. XI, 
.mez de Julho: 

"Em razão da campanha eleitoral, alguns cidadãos pro
leriram injuriàl! contra funeclonarios publicas, inclusive, 
·nessas occasiões, contra o Preaidente da Republica. Do mes
mo modo Drocederam elemen!.os dcsaffectos ao Governo ou 
·inimigos da organização social e política aotual, frequente
·men~e fallando ou escrevendo, durante u realizacão de assem
cbléas, atravez da imprensa, de folhetos. folhetins, bolclins, ma
:n ifestos, etc. O Godigo Penal vigente, no capitulo relativo aos 
-d~lictos contra a honra, detel·mina., que nüo se poderá pro
.cessar c autor de uma injuria, diffamacíio ou calumnia, se
-não por queixn dr1 pessoa offendida, except.o nos nasos espe-
-<Jiaes, que enumot·a, e denko dos quaes, inclue, ace1·tadamen-
.t!'!, · as iujurias, díffamaçõeg . ou oalnmnias contra funooiona
·l'Ios ou representantes da autoridade. Em consequencia, as 
·injurias e nltrajos dirigidos a íunccionarios publicas, inclu
·Sive ao Presidente da Republlcà, não podem dar lo&ar a Pl'O
cesso contra os responsaveis, senão rolíl prévia nudiencia do 
,(Jffendido. Em meu CM01 Q1t.er vcüoalmente, quer como 
Chefe do Executivo, dosejo evitar qi.laesquer · aLtitudes ou 
,procedimento nccessarios á queixa. por injurias ao Presidcn
.te. Niío pretendo formular c libello !lccusalorio a que tenhO 
dix·eito, porque comprehcndo que, na mór parte dos casos, 
essas injurias, ou deli(;tos de imprensa, se devem a cxalta
oões passageiras dós annos, exaltações de correntes da 
luta cívica que se tl'a'la ou dn paixão com que 
·.algumas pessoas defendem suas idéas, contrarias ao 
regime social e politico dQminan.te. Os governos têm 
o devot• moral de colloonr-so acimà das offensas di~ 
rígidas a ~eus funccionarios. E, em especial, o Presidente da 
Republica deve, se1·enamente, desprezar os aléivcs, respe.i
taMõ o legitimo direito que M.m todos os cida.dfws de oom
menlnl' e, ainda, de censut·ar os netos ou a conducLl~ de seus 

·mandnlarios. Assim sendo, cabe uo Chefe do Mínisíerjo Pu
blico Federal, de nool)rdo com os artigos 21 o i02 dn Cons~i-
luicão, e 189 e 360 do Gudigo Ponul, dar instrucções nos saus 

· agcntt>s u1'im de que, P01' falto. do assentimento do Executiva 
não exercarn uccão pennl, tratando-se da injurias no Pr~si~ 
dento da Republica, uma vez que se hujn commeitido o de
liclo por palavras ou por caoripto. Ficam oomprohendidos 
nosle aocorno, os de!iotos de lmpr·ensn cujas infracções sejatn 
da mesma indole das assignalndas. O Presidento subsliLulo 
dn. Republioa Mexicana, General de Divisüo Abelardo L. Ro

·.dl' l~Ucz ." 

Mas não ó só. A ·suprema Corte de JusLica .Mexicana 
,desde algum t empo limWm, systematicamonto, n libiji·uad~ 
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de pensamento naquelle grande paiz, ás seguintes razões,, 
apreciando a revisão n. 1L2eO, de.1932: 

"Delíctos de imprensa - Todos os cidadãos e, espeeial-· 
mente, ós que se dedicam á funccão de orientar a opiniãO' 
publica; por interrnedio da imprensa, têrn o direito da criti-
car os actos emanados das autoridades da Republica. A libet·
dade de opinat· e publicar opiniões está consagrada pela. 
nossa Constituição, sem outras restricções que· as que deri
vem do devido respeito aos direitos dos demais cidadãos a· 
da necessidade de se mante1· a ordem e a paz publicas. No 
regime de direitos individuaes, consagrado pela mesma Cons~ 
tituiçiio, a esseHcia do Direito é a liberdade, em seu duplO> 
aspecLo de liberdade de pensamento e liberdad·e de acç!io; e 
nossa. Carta Federal deixa margem a que se realizem todas, 
as manifestações da actividade humana, qUê não sejam con
trarias á estabilidade da ordem, das in_stituicões e da paz pu
blica, ou, que não firam os dirc.itos dos demais. A mesma. 
Constituição consagra muito especialmente o livre curso de 
idéas, tanto atravez da pa.lavra como de trabalhos graphicos, 
mantendo assirn propositos sociaes fundamentaes, como são· 
todos os que se baseam no promover indefinidamente o pro
gresso e o bem-estar da sociedad~, para ajustar as institui
ções á. natureza. do homem, que se caracteriza pela vontade 
e pela razão, exteriorizada esta pela transmissão. do pensa-· 
mente. Sendo a imprensa o mais firme pedestal das idéns, 
nossa Constituição a rodeia de apoios e defesas, reconhecendu 
a necessidade de que a razão humana se manifeste livremen
te. Quando a divulgação das idéas por meio da imprensa, 
visa censurar o mal que a I"azão encontra nos actos das auto
ridades, toma um riiaiot vulto a ifllportaticia da. liberdade d~ 
imprensa, pois que, supprimil-a, é fazer desappareoer o equi
líbrio que deve haver enti"e o Poder e a Sociedade. A pei"cussão 
das idéas de critica, comquanto no presupposto de que seja 
equivocada ou apaixonada, não lograria outro fim que es
tender e propagar o erro <lü a paixão dos que cefisurãm, sem. 
razão, os actos dos funccionarios publioos; ao passo que

1 
a 

livre discussão desses aotos, basta para que as censuras m
justas se desvaneçam por si mesmas," 

(E ainda ha, no BI"asil, quem assoa!he que a liberdade drr. 
imprensa não tem similar! 

Approvado. 

O Sr. Presidente- Acham-se sobre a mesa .cinco i'<ique-· 
rimentos de informações, que vão ser lidos. 

São, successivamente, lidos, apoiados e postos· 
em c! isoussão, os seguintes 

l\EQUERIMENTOS 

8 

N. 46 193{ 

R_equeiro que, por int.ermedio do. Mesa, sojam solicita
das, do Sr. Ministro da Vio.cão informações sobre se, nas· 
estradas de ferro da União, continua Sêndó cobrada a "taxa. 
de vi&ção fed-eral" mesmo depois de promulgada a Consti
tuicão de 1.6 de julho, cujo art.. 17 n. IX probibe expressa-· 
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mente que, ·Sob qualquer denominação, se oobrem impostos 
in'terestaduaes, intermunicipaes de viação ou de 'triuispõrte 
"ou quaesquer tributos que, no territorio nacional, gravem 
ou perturbem a livl'e circulação de bens oú pessoas e dos 
vehicuios que os transportarem." 

Sala das Sessões, tO de Setembro de 1934. - Adotplw 
Bergmnini. 

Encerradá a. discussão e adiada a votação. 

9 

N. 47-1934 

RequereMos, por intermedio da Mesa, ouvida a Ca
mara dos Deputados, que o Minlsterio da Agricultura in
form·e: 

a) quaes as Colonias de Pescas e Federações, que tem 
depositado na Caixa de Soccorro da Pescá· seus patrimonios; 

b) sua import.ancia especificadamente; 
c) qual o montante desse patrimonio depositado no 

Banco do Brasil; 
d) com qual verba .a Gonfederaçiio geral custeou a ul

tima encommenda de anzóes, na Europa e o preço desse 
material, especiiicadamente por unidade e totalidade; 

e) como irílo ser cedidos ou vendidos esses anzóes, ou 
outro qualquer materinl em deposito na Federação; 

f) se telll à Confederação prestado oontas, regularmente 
dos dinheiros que retebe do Governo, para applicação em 
prol dos pescadores; 

u) se ós dois Directores da Confedera\)íio, na qualidàde 
de Officiacs de Marinha, computam em vencimentos milita
res os i2 :000$ (doze contos de réis), annuaes que percebem 
como membros dossa. instituição de classe, de imposto sobre 
a renda, e em caso affi1·mo.tivo pedimos que elles apresentem 
as provas com dados esclarecidos; 

h} se o Sr. thosour-eiro tem sua sítunçiio limit~da no im
posto sobre renda; · 

i) a Confcdoraoüo está isenta do pagamenLo de ímpostG 
sobre n renda? · · 

j ) a OonfedoraQüo está effe6tunndo regularmente o pa. 
sarnento do imposto sobl'e a renda? 

/t) o. escrlpta. da Qgnfoderacíio é :feita globo.lmente 
unvolvendo vet•bns escolares, depositas e depositantes, eto.? 

Z) como é feHo o pagamento do pessoal da Confede
rncüo'? 

m .. ) tem a Confederação Geral, cumprido fielmente ll$ 
prescripções do nt•t. 1>0 , do Regulamento da caixa de Soe
torro du Pesca? 

n) os empregados da Confedernoão estão en<Juadrado& 
na lei de accidentQs do t.rabalho? 

p) eslüo elles em dia com as suas férias? 
o, D. - VOLUME lV 8 
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P> a lei de oito horas de trabalho é applicada rigorosa-· 

mente a esse pessoal? · 
q) qual o material de Pesca existente actualmente .na 

Confederação, em· que data foi adquirido e se está em es.., 
~ado perfeito; 

r) qual a razão de 88 admittir Dli.S directorias das Co
louias de Pesca, inclusive na Confederação, pessoas estra
nhas . 4 classe; 

s) qual o motivo do imposto, "per-capita ", de 200 réis 
cobrado a cada pescador; quando a Confederação combate 
o dizimo, estará este imposto assegurado t>Or ·qualquer lei 
brasileira? 

t) h a alguma . Çolonia localizada em terrenos cedido! 
pelo EsCado gratuitamente, qual o motivo que levou o go
verno ou seu representante a etn}lrêgar o nome de Colonias 
a essas associacões? 

u ) qual a razão o•1 motivo de ordem que obriga aos 
pescadores coloniados pagarem á Confédéracão, caixas e 
tinas, para guardar~m seus producLos no Entreposto? 

v) qual o grão de efficieucia financeiramente da Caixa 
de Previdcncia dos pescadores, tem e !la . preenchido as suas 
finalidades? · 

x) ·as subvenções escolares dos amios de 1933 e 193,, 
se foram pagas, em caso negativo declare as razões por és
cripta . 

Pedimos que, nos seja enviado o relatorio da Con.te-
. deração, que foi apresentado á assembléa de delegados em 

marco de 1933, e bem assim um relatorici (parte financeira) 
de janeiro a junhó de 1934 . 
. Sala das eessoes, iO de Setembro de 1934. - Antonio 

ll.odrigue.t, - W aldamar Reikdal. 
Encerrada a discussão e adiada a votação. 

10 

N. 48- 1!!34 

Requeiro que, por intermedio da Mesa, sejam solicita
das no Govimio as seguinLes informações: 

Ao Sr . Ministro do. Justiça: 
Quues os omprogndos da Estrada de Ferro Centrai do 

Brusil quo so oncont1·nm presos, por ordem da Policia desta 
Cnpilal, em conscqucncia do movimento grevista de 5 do 
COL't'enlo, nnquclln fol'I'Ovin; 

Ao Sr. Ministro da Vinoilo : 
Quu.es os motivos determinantes do afastamento de 

seus respect ivos cargos dos empregados da Estrada de Ferro 
Cenli'lll do Brasil, participant-es do movimento grevista de 
5 do corrente. ' 

Sala das Sessuc:;, 10 de· Setembro de i934 . - AcurC'io. 
Torres. · 

Encerrada a ·d iscussão e adiada a votação. 
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N. 49- 1934 

Requeiro que, pol' intermedio da Mesa, sejam solicita
.<las ao S1·. Ministro do Trabalho informacôes sobre os mo
iivos por que não teve solucão; até h.oje, o recurso inter
,posf.o por operal'ios fundadores do Synàicato dos Trabalha
-dores da Companhia Cimento Portland, de Quaxindiba, no 
·Estado do Rio, e baseado no motivo de sua dispensa dos 
.trabalhos daquella Companhia. 

Sala das Sessões, 10 de Setembro de 1934.. - Acurcio 
:Torres. 

Encerrada a discussão e adiada a votação. 

12 

N. 50- ·1934. 

Requeiro que, ouvida a Camara dos Deputados, sejam 
.-solicitadas ao Poder Executivo, por intermedio do Exmo. 
·Sr. Ministro dn Guerra, as seguintes informacões: 

1°) qual o objectivo da Missão Brasileira na Europa, 
-chefiada pelo General Leite de Castro; 

2°) desde quando existe essa Missão; 
ao) de quantos membros só compõe a mesma; qua.es 011 

·seus nomes, postos, funccões e vantagens pecuniarias men
·saes, em moeda papel brasileira; 

4ô) quaes os resultados obtidos !}elo Paiz com essa 
.Missão; 

Gó) quanto já custou aos cofres nacionnes, aLé a pre
!lente data, a referida Missão; 

60) se, nno obstante a situação financeira do Brasil, ha 
.conveniencia ou vantagem para o Paiz, em se manter 
.aquella Missão. 

Justificação 

A situação financeira do Paiz exige sejam supressas do 
~orc-amento todas as despesas destinadas a sorvicos quo niio 
·t!ejam considerados imprescindíveis. 

A imprensa carioca vem, nesses ultimos dias, criti
cando o dispendio que, ha tres nnnos, faz o. Nação com o 
·custeio, na Europa, dn. Missão Leito de Castt·o. 

Pm·a que a Camnrn possa votnr o. dritii.Qíi.o orcnmeuto.ria 
·necessnria no custeio desse sorvico, ó prooiso quo conhol)n, 
d11rnmenta, ee as -vantagens (JllO ha produzido, oõrrespon
dem ao sacl'lficio pecunituio do Po.iz pl\rl\ n sua mnnuton
·•;ão. 

Snla dus Sessões, i O de Sotombl'o de HIM. JQ(i;o 
· Villasb da..•. 

Encerrada a disoussüo e ndio.da a votaoíio. 

O Sr. Presidente - EsM finda a hora destinada no EX·· 
:.pediep+.(l. 

Vae-so passai' á Ordem do dia. (Pa~ua.) . 
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Compnrecem mais os Srs. : 

Alvaro Maia, Veiga Cabral, Leandro Pirtheil"o, Joaquim 
1\lagn~hães, Leão Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Xavier de
Oliveira, Irinêo Jbffily, Pereira Lira, BarreLG Camp1lllo, So
Iano da Cunha, Alde Sampaio1 Osorio Borba, Guedes Noguei
ra, Arlindo Leoni, Arthur Neiva, Edgarcl Sanches, Manoel 
Novaes, Ruy Santiago, José Eduardo, Fabio Sod~. Qardoso
de Mello, Soares Filho, Mello Franco, José BI'az, João Penidor 
Daniel de Carvalho, Waldomiro Magalhães, AlcanLara Ma
chado, Vergueir-o Casar, Cinci·naLo B•·aga, Moraes Leme, JoãO> 
Villasb<ias, Plínio Tourinho, Lacenioa. Pinto, Idalio .Sat'dem
berg, Gaspar Saldanha, Minuano de Moura, Adnlberto Cor
rêa, Waldemar R.eikdal, Edwald Possolo, Eugenio Monteiro• 
de Barros, Ei.lvaldo Lodi, Mario Ramos, Oliveira Passos, 
Abelardo Marinho, Moraes Paiva, Nogueira Penido. (48). 

Deixam de comparecer os Srs. : 

Antonio Carlos, Pacheco de Oliveira, Thomaz i.obo, Fer
nandes Tavora, Mario Oaiado, Manoel Reis, Cunha Mello,, 
Luiz Tirclli, Alfredo da Ma.ttn, Abel Chormont., Mario Cher-· 
mont, Moura Carvalho, Lino Machado, Magalhães de Almei
da, Costa Fernandes, Carlos Reis, Maximo Ferreira, Agenor' 
Monte, Pires G~yoso, .Lulz sucupira, Josó BG:rb::., Jehovah. 
Motta, Silva Leal, Martins Veras, Ferreira de Sóüia, Velloso· 
Borges, Odon Bezerra, Herectiano Zenaide, Jo&o Alberto) 
Souto Filho, An'uda Falcão, Lui:.: Cedro, Murio Domingues,. 
AITuda Oamara Arnaldo Bãstõs, José Sá, Humberto Moura, 
Izidro Vnsconcehos, Sampaio Costa; Antonio Machado, Lean
dro Leite, J. J . Seabra, Pt'isco Paraiso, Clemente Marh.ni1 
Magalhães Netto, Medeit'os Netto, .Alfredo Mascarenhas, Leon- · 
cio Galrão, Attila Amaral, Gileno Amado, Negreiros Falcão. 
Aloysio Filho, Francisco Rocha, Arnold Silva, Lauro Pastos,. 
Nelson Xavier, Fernando de Abreu, Carlos Lindenbilrg, Go
dofrcdo Meneies, Làuro Santos, Jones Rocha, Pereira Car
neiro, Nilo de Alvarenga, Cesar Tinoco, AliJ)io Costa!lat, 
Gwy~r de Azevedo, Lemgruber Filho, Bias Fortes, Adelio Ma..; . 
ciel, Martins Soares, Pedro Aleb:o, Gabriel Passos, Augusto 
Viegas, José Alkmim, Vieira Marques, ·ctemente Medrado,. 
Simão da {!unha; Furtado de Menezes, Christinno Machado, 
Poiycarpo VioLti, Lavindo Coelho, Aleixo Paragua.sst\, Bohni
rõ de Medeiros, LicurgÕ Leite, Cel·so Machado, Campos da· 
~mntonl, Ca:-neiro do Rezende, Jacques Montandon, João Al
ves, Plinio Corrêa de Oliveira, TheoLonio Mo~teh·o de Bar
ros, Rodrigues Alves, Mor~tes . Andrade, Almeida Camnrgo,. 
Mario WhaLely, Gua.racy SilveirnL Hy;polito do Rêgo, Zoroas
tro Gouvea, Carlotn de Queiroz, Abreu Sodt'lé, Lacerda Wor
mick, Antonio Covello, Cardot~o de Mello Netto, Hcm·ique 
Bnyma, Sampaio Vida!, José Honoruto, Domingos Vallu!:ioo~ 
Nero do Macedo, Ft•ancisr.o ViHanova, · Nereu Ramos, Adol
pbo Konder, SiJDÕe~ Loptls, Victor RussomnM, Frederico-· 
Wolfenbuttel, As(4anio Tubino, Pedro Vergrua, Fn.nfn Ri
bas, Raul Bittenoourt, Acyr ~~oiros, Gil-bert Gabeira, Vasco 
de Tolooo, Mat·t ins e Silva, Francisco Moura, João Vltuca,. 
All;erto Surook, Armando Laydner, Guilherme · Plasler, Ed
mal· Carvalho, Mario Manhães, Rioat·do Machado, Waltei"' 
Gosling, Joéo Pinheiro, Uorncio Lafer, Alcxnndro Siciliano,. 
P~heco .e Silva, Roch.a Faria, Roberto Simonsen, (138). 
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0RDEM DO DIA 

o Sr. Presidente - A lista de p-resenca aecusa o compa~ 
l'eéímento de H3 Srs. Deputados. 

13 

· Não ha numero para a vota.çâo. Dou a palavra, para . ex~ 
plicaçãó pessoal, o Sr. AdalberLo Cor1·êa . 

O Sr. Ada.lberto Corrêa (Para ea:plicaçó.o pessoal} - Se
nhor Presidente. Para demonslrat•, definitivamente, a. deiS
lealdade do Sr. Dr. Antonio Augusto Borges de Medeiros, 
basta lembrar a trahição que fez a Nilo Pecanha. Emqua.nt:o 
elle abondoT!a.va os companheiras de luta, o grande chefe da. 
Rencçiio Republicana nobremente desistia de suas immunida
des parlamentares para correr o mesmo risco dos heroicos 
vencidos I 

O Sr. Borges de Medeiros foi desleal com a Revolucão, 
de que agora se declara adepto, quando lancou o manifesto 
reconhecendo a victorin do SI.•. Julio Prestes. Desleal ainda. 
quando desfrnldou a bandeira pela constitucionalizacão do 
p.aiz, como .se verá. d() que passo a narrar. 

Preoccupado com a anarabia reinante naquella época, 
-o Chefe do Governo Provisorio chamou uma v ez a Palacio. · 
-o Dr. João Neves é reservadamente confiou-lhe sua decisão 
de constitucionalizar o paiz. Affirmóu, ao Sr . . João Neves 
que era elle a unica pessOa a quem manifeetó.ra esse seu 
desl!jo. O Sr. João Neves, que desde muito vinha ruminandQ. 
o seu odio, o seu despeito e os Mus melindres, embarcou de 
hvião, foi il.o l rapuâ, onde vivia o Sr . Borges de Medeiros 
completamente abandonado pelos rio-grandenses, e disse-lhe: 

''Chegou a opportunidada para o senhor conquistar a es
tima publica. Desfralde a b:mdeira da constitucionalizaciio. 
Ntnguem snbe quo o Dr . Get~lio quer constit.ucionalizar- brc.: 
·vemente o pniz, todos pensarão que foi uma orientação ex
clusivamente sua" . 

. Eis a razão por que o Dr, Antonio AugusLo Borges de 
Medeiros dcsf!'aldou n bandeil'a da oonstitucionnliznção, on~ 
ll\usiasmou Süo Ptntl o o o atirou depois contra o Governo 
:Fodoro.l. 

O SI\. GASI•An SAr.ot\NtCA - E o Sr. Borges de Medeiros 
.quo sompt·o foi p!wl,idn1•io da ctict.ndura sci-enLifica I 

O sn. ADALimR'i'O cormM ...... Vou comprovai.' minha · 
nfih·ínr.Qão com pnlavl'tls <lo lll'oPl'io Sr. João Neves. 

O Sn. DRMWrRIO XAvnm - Aliás, o Sr. Jolio Neves de
.oln1·ou, em dóoumcnlo publico, quo o Sr. Getulto Vargas fôt•a. 
-o primoiro cidadão que, no paiz. desfrnldára a bnndoira da 
ConsLí tuoionn!izaçúo. 

O SR. ADALBEUTO COR.MA - E' verdade> . Está aqut 
a declaracão do St . João Neves (l~) : "Na lista dos que se 
batem pela conslitucionahzaçlío do pt>.iz, o Dr . Getulio Var
.gas deve tér, chronologioamonLe, o primeirô logar'1• 

O Sn . DGME'.l'IUO XAVIDR - Isso confirma meu apar·t-o. 
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o SR. ADAL:BERTO CORR::l!iA- Mais ainda. Referindo
se á.o Dr. Get.ulio V.argas e alLraindo as palmas para sua 
pessôa, o Sr. João Neves declara: (Lê) : "Essa confrontacão' 
do textos qüe ost.ão na memori.a, indeleveis, de todos os bra
siloirlls, só vale como excusa adequada para que remetta a. 
seu verdadeiro destina.tarío a vehemencia de vossos v.pplau
sos,. junw.ndo .aos de vosso apreciado interprete meus pro~ 
prios sentímenLos". 

· Mas, Sr. Presidente, não é mais necessario falar Mhre :l 
deslealdade dessa nova Josina do Amaral que o Sr. Luzardo 
passeia pela Capital da Republica (Tisas), para demonstrar· 
que o 81·. Borgos de Medeiros teni sido um desleal em toda 
sua vida. 

Referir-me-ai, agora, ao Dr. Raul Pilla. o cheia do
Partido Libertador antigamente, hoje chefe 11penas de umà. 
insignificante facção, á qual pertence o nobre Doputad() 
Sr. Minuano de l'rlourà. 

O Dr. Raul J)llla, mancomunado com os Srs. João Neves 
e Borges de :'lfcdei ros, forjou, na redacçüo do jornal de que 
era di.rector, o "Estado óo Rio Grande", um cupioso serviço' 
tolegraphico coc.trn o Governo Provisorio, c:rm o fim de lu
dibriar o Rio Grande o 'espec ialmente os seus correligio
narios. 

Já d~nuncici esse faclo, ba dois annos, pelos jornaes 
dcsLn CnpHal, e como o Dr. Raul Pílla não pcude defender
se, propoz a ·minha expulsão do prwlido, o que, aliás, nã() 
conseguiu, pel:l opposição dos membros do dlréctorio. 

Sr. Presidente, peço licença á Ca.mara pura lêr uma 
cer tidão do Tclegrapho Nacional que comprova a lamentave l 
conducta do Dr. Raul Pilla nnquelle episódio (lê) : 

. "Cer~ifico, á 'Vista das informações constunlcs do re
querimento. <li.le no período do 1 de marco ate 20 de junho 
do corrcnlc não const.a transmittido nenhum t~tegt'ammn a 

. oobrur para o "Es Lado do Rio Grande", que ~om referencin. 
á impt·ensa p:Jgl\ tambem nüo fui nenhum taxado, nem 

. consta autorísução, assim como para o "EsLudo Palegre". E .. 
cu, José Coelho d' Alverga, 2° official, laVl'Ci n proscnlo cor
tidiio, quo vac rtatada e assignadn pelo St·. ohefo du 1n se
ccão o visado pelo SI'. Din~cLor Regiúíiill.'' 

E quo poderei di7,er da Ioulrlado do Dt·. Arlhur Domm•
dos, o mais conllocido dos siJ~n!\tnriGs tio l'rlauil'eslo'l 

A lenld<~de do Sr. Dül'nàt•clcs ao mtir. cviclonciou-so, lugu 
110s l)rimoit·os cl ins do seu nct'usto quaudollllio, oom o des
respe ito t't Con:;(ilnif;áo, cnxolt\O(!O ctu Governo do Bstu<lo do 
llio O St•. l\anl l ' \H'IHlllOOS, fi\)Oí'.al' "t!il SD aolHll' OSLo gHt'UnLido 
pot· um flnbc(t.~-COl'pU,\' do ~l!Jli'Cmo 'l'riiHinlll l"C!Iernl. Evi
donciou-~o uindu pelo dc8z'e:;pcilo utJs diroiLo:s indivili~H\OS o 
á vlc!u dos cidndúns, no ea!:lu Niemcyct·, nos dnstenos para a 
Clcvehwdia c n llhn da Tt'iJHit~df', no.~ ínnumcrn.s !ll'i8ÕC$ nn:; 
golaúcims da Dclcnsi\o c nos uomais crimes do seu Govcl'!lo,. 
cuja recordaçüo so tol'Ua dcsnccossaJ·ia pot•qno estão bem vi
vos nu mcmol'iu do todos . A dcslcaldtlde do St·. l3et·nardes 
caraotcriwu-~e tumbcm ua !'QVtlluçüo de Süo Paulo, illudindo' 
esse J~stado sobro o apoio de Minas c depois deixando-!H} 
prendet· por um simples Jlolicial, éomo um r eles Iadt·ão (ia 
go.llinhns, ernqtianLo us pau l ista~ iaw pura as trincheiras dur· 
n vida pelo seu ideal. 
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S1•. Presidente. Prosigo· na andlYse do Manifesto. Falia
se nesse documento em machína de ferro, organizada pelo 
Governo Ptovisorio. No em tanto, os ·propr.Ios s ignalar los de
claram que oortfiam na magistratura eleitoral, CI'cada pelo . 
Governo da Revoluç1iúl · 

· · Onde, pois, a machina de ferro, se ha um poder contra~ 
ludor, superior ao proprio l!:xeculivo '? Onde esLava essa ma
ohina. de ferro, Que pf\rmiLLiu a entrada na Constituinte d·e 
um brilhante grupo de opposioionistas? Onde es lá ella quan
do o leader da maioria desta Camara indica c nomeia para a.:J 
princípaes Commissões todos esses opposicionistas? · 

. O SR. DEMETRio XAVIER - Alguns até pat·a prosident~s 
de Commissões . 
. O SR. ADALBERTO CORRI1:A - Onde !Jst:wa, Sr. Pre
sidente, essa ma~hina de ferro, quando u oppos içüo ao Go
verno dictatõtiul festejava, antes da eleição, a victoriu do sen 
candidato, violaria que só não s·e realizou, segundo affirmam 
todos elles, por ter o Chefe do gtupo, Sr. Mauricio Cardoso, 
apresentado o nome do SI'. Antonio Augusto Bol'ges de Me-
deiros? · 

Falia o Manifesto em r etrocesso, em volta ao passado, 
como se fossem os seus subscript.ores estranhos a essa cala
mitoso tempo, e querendo da:r a entender que o un(eo res
pomavel por tudo é o Sr. Washington Luis, aliás, o mais di-
gno de todos elles. · 

Quando l:ta dias fallava o nobre !'apresentante pelo Dis
tricto Federal, Sr . Sampaio Corrêii, em defesa do Manifesto, 
comprometti-me a provar quo S . Ex. havi:\ praticado umll 
ingenuidade, que tinlm cahido no pacote. 

E' fac i! demonstrai-o. 
A crencüo do Particlo Nacional só foi lemlwada ao entra

rem no Rio Grande do Sul os exilàdós guuchos, QUe quizeram 
fazer o Sr. Antonio Augusto Borges de Medeiros chefe da fJ'a.
ccão libertadora, de quo faz pnrte o disLincto collega S1'. Mi
nuano de Moma . 

Dovo explinnz· á Camara que a Frente Unica riograndense 
compõe-se apen~s (.!essa frnccão libertadora, aliús muito re
duzida, c de alguns antigos chefctes do Partido Republicano . 
Não h a, nella soidados dest a ultimo Partido. Como, porém, 
.essa frQ.cciio· libertadora 1!8 recusasse a submelter-se. t'l. che-
1'iu do Si:'. Borges do Medeiros- o nobt'ê collega Sr. Mi .. 
nuano do :M:oma já aqui dectaron •. num ntiarte. que j:imais 
acceit.m·ia C(}mo chefe o velho cacique-os exilados, onlrrm
do no Rio Grande do Sul, tiveram a peregrina idéa de man
da:· o 81·. Baptista Luzardo ã Penmmbuoo para. trazr.r de 
qualquer fôrma o St·. Borges do Mêdeü·os á Capital dn 
I\.ep\.lhi irn e far.cr com que ellc conscguisae organizar um 
Partido Nacional. afim de qno, indi recLamenl.e. ficasse na. 
chefiu dl1 fracçüo libertadora du l~l'ente Unica . 

Não havia, pois, a prcoccupnção immedittta de orga
nizar um l'artido, mas sim a de entregar no S•:. Bo t•g<~s u. 
clwfin exr,lusiva tla opposic.ilo riograndense. Vô, pol'l.nnln. o 
meu nobre co !lega, Sr. Sampaio Cori•êa, qu r~ , assign:nalo o 
·Manifesto. cahiu numa verdadeira c iluda . 

Sr . Prc~idcnlc, o fim principal do Manifésto 6 concitar 
o elcilnl'lldo a etlli'nr em luta contra o Govcm-:~ ól H<>volu
çüo . No entanto, os Deputados dn Frente Unicn, co:n axcc
pr,;ão do St' . Miuuano de Moura, desertaram dos :>~us postos 
de comhal.c nesta Casa, pot• ot•d<~m dos Srs. B(;:·r;~~ do Mede i ~ 
ro~. :BnpLisla !A)zardo o Joüo Neves. · 
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Que autoridade ainda rest~ _a esses hom~ns . p~ra lan
çar o povo numa luta sem ortentação conllectda? Essa at
titude t•ecorda-nie a bistoria do "preparemo-nos e mar
chem" (riso). 

Não faço, Sr. Presidente, esta minha critica impe .lido 
por sentimentos de rancores pessoaes. Não os t enho feliz
mente. Quiz e quero apenas defender a Nação contra o ma
nejo dos que pretendem empolgar novamente o Poder que 
tanto desmoralizaram, A imprensa já qualificou de sacco 
de bichos o agr upan .en to dos Srs. Dorges e Bernat·des . . A . 
denominação foi acertada e, para pr ova, vou ler um art1go 
do antigo orgão o1ficlal d~ Rio Grande do Sul, em que . se 
analysa a personalidade do Sr. Arthur Bernardes. Esse 
artigo foi visado pelo Sr. Borges de Medeiros, que accres
centou á margem: "Optimo". (Riso.) 

Tem por epigraphe "Politioa de Lama". 

E' de 30 de Junho de i923 e diz o seguinte (LO): 

" Um homem que se diz Presidente eleito da Republica 
e que desce, pelos representantes m( 's graduados da sua po
litica, a colluc- r-se no mesmo nivel Mhico de inulviduos que 
segundo esses mesmos politicos, ~;ão passíveis de pena cor
recoional; um offemdido na sua honra, que não só não age . 
judicialmente contra os seus offcnsores, mas os manda pre
miar faustamc:mte; ufim de extorquir-lhes a confissão do 
del!cto; um administrador que distribue a miios cheias o 
dinheiro do erario publico, recompensando iudJstinc;tamcn
te os funccionarios do Congresso que prepararam as acta!l 
p(lr<: o ~e·• recon'lccimento e os snlafrarios quo o fizeram 
percorrer, longos mezes a esb·ada d:l amargUra um homem 
de tal compleição, um homem capaz de resistir n tão for~ 
midavei.; assaltos á consciencia, escapa ás hypolhcses nor
maes da . dignidade humana, e constitue- se a si mesmo no 
mais perfeito, no mais requintado padrão de insensibilidade 
moral." · 

Mais adiant.c, proscguc a "Federação" (U) : 

•. • "~ todas . essas nàusenri.tos manifestações de impudor 
no ~ nborno, e rle escancarado cyr:istno n a IH;(:qJ HI:::•ao dos 
dinheiros publicos, de ostensivas camat·adagens com des
classificados e salafrnrios." 

Pt·osegue o artigo: "Por muito quo se tenha o cspirito 
endurecido, e por muito que so esteja acostumado á convi
cção de qne o ideal não se compadece com os pr·ooessos de 
ncçiio, tio cel'tn cl~se de politiQos. ainda nss.im é pr·coiso con
fessar que o bernardismo vae al6m de todas us m odidas pos
siveis de previsão o constit.uc uma flagnmto Stll'preza para 
o povo, que o contempla. pnsmo de t antt< bai:tOZl\ o est.upe
faclo di! tanta vilania! 

Estamos assistindo no r evolver do uma esterquoim. Os 
ultimes resquícios de pundonor fugiram de vez á oonscienci.a 
do hl'rnardismo. Entt·:..mos em pleno regime de leilão de 
oarncLet·es ... " 

Mais udiante. 

"Siío scena!l desta ordem Qt.Hi estamos obsorvnnfio, nesta 
hora ct·epuscular em que o brio humano já não deita sombra 
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.e em que o caracter dos polilicos se confunde com o lusco 
fusco que vae envolvendo no seu mauto homens e coisas ... 

Como será possivel, que o Sr. Bernardes persista na 
ideia louca de governar o Paiz, quando o Paiz inteiro o sabe 
ímprobo e deshonesto, prevaricador é abertamente conluiado 
com detrictos da ·sociedade quo hontem o injuriavam e quo 
:lloja recebem, peJ.a confissão, grossas quantillS criminosamente 
desviadas do Thesouro do Estado? 

A palavro de 8 . E't. não mer~ce orerlito. Vendo-a ao 
1a.do da de Oldsmar, ao lado da de Jacyntbo, o publjco eneo~ 
lhe os hombr·os o conclue que entre os tres não ha em que 
se fiar". 

Sr. Presidente. Era. este o juizo que, em 23, o senbqr 
Borges de Medeiros, com a autóridade de presidente do 
Estado, fazia do seu compar-sa de agora. 

Infeliiínente e::<ta campanha de odíos, despeitos e liin
.biçõt>s vae produzindo os seus resultados delelerios. Ainda 
ha pouco;, dias, todos pudemos ler com tristeza as deolara
çõéS t'il.1 vener.1ndo P.re~idente da COrte Suprema, a. respeito 
cto Sr. Antonio Au~usto Borges de Medeiros. 

Emquanto est-e e seus companheiros desfraldam uma 
bandeira dt> odios pessoaes. de desmoralização e de guerra 

.contra .o Governo da Rspublica., a mais alta autoridade do 
Poder Judiciario do·-l'aiz assume uma altitude facciosa, in
compal.h ·el com a sua elevada funccão, fazendo do homem 
qué o proprio Rio Grande do Sul repelle.. . "o maior dos 
br!t>lll'ircs vivos". 

Vou terminar. Sr. Presidente. Festeja-se, hoje, o "'Dia 
da Impt•ensa". Nas lulas pela libe.rdnde em nosso Paiz, conbe 
-sempre á imprensa um papel relevantissimo. Tóda.s às ty
ralmÜIE quo se implanla.ram enll·e nós tiveram sua mais de~ 
c1dida e hcroica rcprovacão . 

Na. Velha Republica, os jornalisLas brasileiros enchiam 
'8S masmorras das Casas de Correcção, misturados aos cri
minosos communs. Nunca, porém, por mais dums que fos
sem as perseguições, a voz da imprensá se calou. 

I\e5ta campanha contra. a novo. í'ntromissão na vida po
lítica do Paiz, por esses agrupamentos de carcomido!!, mo.s· 
-car·atlos de l'evolucionario's, vemos a imprensa ainda na vÍlD
guttr•dtt esclar·er.eu do a opiniõo publica, arrancando a mnscal'a 
·aos mysiificadores, tendo partido della o primeiro tiro contra 
os velhos oppresso1·es do. coflsciencia nucional, symholizada 
110s Srs. Borges de Medeiros c Arthur Bernardes. 

A bancada liberal do Rio Grande, integrada nesta cor
·rente, não quer tambcm p ermittir n volta. ao passado e 11 
todas ae suas ignomínias. 

Por isso manda á Imprensa do Paiz, desta. triliuna., p or 
:meu int.et·mcdio, uma 8audaliÜO muito nffectuosa, congro.tu
:ando-se com n Nação pela. ·passagem desta data, em qtle 
r.ommemornmos as lutas e os sacril'iuios e os dins d!l 'l'loria 
.do bravo e t\ulto jornalismo brasileiro. (Mníto bem; ntuíto 
bem. Palmas. O m·ado·r d cumprimentado.) · 

14 
O Sr. Adolpho Bergamilii - Sr . Presidente, poco a pa

'lavl"U. 

O Sr. Presidente - 'f cm a pnluvra, pal'u cxplicncão pes
soal, o Sr . DopuLario Adolpho Bel'gnmini. 
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O Sr . .A.dolpho Bergamini requer e obtem permissão para• 
faliu· da bancada . · 

() Sr. Adolpho Bergaiilini (Para t':&plícação pessoal) -
...... Sr. PresidenLe, a interferencia da política na administl·a
ção sempre foi eondenmnaé.u, maximé quando se trata. da 
politica part.idaria. Esse pensamento genet•alizou-se e eu,~ 
conlrou repercussão na Assembléu Nacional Constituiritf?, 
que inscreveu, no art. 170, n. 9; a prohibicão expressa e 
formal do "funccionario valer-se da sua autoridade em fa,. 
vor de partido político ou exercct• pressão partidaria sobre 
os seus subordinados;'. O dispositivo commina, desde logo, a 
punição, com a p<;Jl'da do (lo.tgo ou emprego, E se é ver~ 
ctade que aggregn a "necessidade da prova do abuso ser feita 
em processo judicial", não ó menos certo que o principio fi
co\t inscrípt.o na Carta Magna, como uma condomnação ter
min:mte, peremptoria a to.cs procedimentos. 

Ténho, Sr. Presidente, profligo.do, por vozes, essa inter
ferencia de funccionarios na polit.ica.. Ella é ruinosa, por com
pressora da consci\mcia, por desvirtuar n put•cza do voto e 
det.urpar a conducta do eleitor, que deve ser livre. 

Infelizmente, porém, não tom sido o preceitQ constitu
cional obscl'Vndo por muitos doolegados da confiança do en
tão Chefe do Govemo Provisorio o hoje transformado em 
Pr~s1dente Constitucional da Ropublioa. 

Ainda neste momento, acabtt · de mo chegar ás mãos um 
memorial qu~ documenta as affirmaçõés Ql.le tenho feito, 
as quaes não ficam adstrictas a ésle ou áquelle deptwtamonto 
da administração publica, mas n.'i. lendern~se a todos os re
cantos onde os mesmos erros estejam sendo pru~iCàd.os. 

Peco permissão á Camara para ler o memol'ial quo re
cebi: (Lê) 

"MEMonlAL 

Ao Exmo. Sr. ·nr. Adolpho BergaminL 

Agora que o nosso oxlrcmecido paiz entrou no almejado 
período consLiLucional e com cllc V. Ex. vollon ao seu pos
to pOlítico, como Deputado desta invictü cidade, pedimos, 
infelizes operat·ios que somos da Impr·ensa Nacional, venha. 
t1 sua palavra em nosso auxilio, expondo da tribuna ao Go~ 
vcrno e ao Paiz, a conducla dto actual diroclor da Improusa 
Nacional, por isso que cll u se hn lol'llado o perseguidor do 
quanl.os monrejum, com honnstidado, naquello estubelcci
mcnLo. dom a abertura de urn honesto inquorilo na Imprensa 
Nnoional, condu:.~ido Jl OI' uma commissfw de tuclmicos e do 
cavalheiros, provaremos conclmlcnlemenlc: 

i .0 
- Qmutdo Lollo Siío Paulo lutava do armas na mão, 

nn. defesa de sous princiJ.üos constitucionlístus, vurios com~ 
mnnicudos vindus uvs sccturcs militares uomn'landt~clus pelos 
goueraes Góes Monteiro e \Valtlomiro Limt\ CI'Uill twimino
sarncnfc rasgados o sonegados n publicidnun na imprensa Na
cional pelos olcilores e apaniguado~ do Sr. P.àllcs Filho, quo 
ar:ccndía uma vela il Deu~ o outra ao dial.w, mais pedindo a 
es te . .. · 

2.l> - Quundo nos dias da revoluofto puulisL:\ explodiu, 
no .C:tlallont;o, uma bomba alit•ttclú. pm· mãos occullt\s, o se
nlwr Sallcs li'iJ!Jo, acreditando tr::~lat·-se dn adhesão da M~-
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rinha aos revoltosos, segundo se affirmou, abandonou o seu: 
posto; oonSéntindo na debandada dos operarias, porque, in
sinuava, a arlhesão da Marinha a São Paulo signifir~ava a. 
queda do Governo o "salve-se quem puder" .... Em face des-· 
se I:eprovavel procedimento de um homem covarde e sem 
idéal, o funccionario Laffayctte dos Sunlos, assumiu a dírc
cção da Imprensa, percorrendo, acompanhado d>os terceiros 
offlciaes Alberico Bulclío Vianna e Ismael Cavalcanti, todRs 
as suas officinas, conciLando todos os operarias a não aban
donarem seus postos, defendentlo o patrimonio mater•ial e· 
moral da casa, como era de mistér. Passadas duas horas, ve
rificando o Sr. Salles Filho que tudo ficara reduzido á pro
pria "bomba·", sahiu do café da E. F. C. do Brasil, onde 
se refugiára, com intenção de tomar urrt trem, a.;;sim sa 
posilivassem os boatos de aclbesão, voltou á Imprensa, re
assumindo coro cmpáfia o seu posto, pedindo ao referido 
LaifaycLtc c oLtLros funccionurios parn, não comment.arcm O· 
facto. Entretanto, ainda hoje riem a bom rir da fuga do 
pobre homem! 

3.0 - Varias creditas foram abertos para se aLtender ã· 
despesa de publiciclar!~ na revolução naulist.a. Os pobres 
overarios que tmbalhuram dia c noite, em ::;ct·ões conlinuos 
c rnol'tificantcs, não logr·aram l'cccbet· os serviços e:xlraordi
nal'ios, sob a cnvilosn allegação de para isso não haver vel'
ba, ao tempo que todos os auxi!iat·es do gabinete do St•. Salles 
Filho c mais um gnrpo de apaniguados, t'orum fartamente 
gt•atifiéados, gmças .~ sympulhia da dacl.ylogt·apha M:.wia, 
José, m·vorada em pagadora ... 

. 4.0 - Ha tnezcs o servente Mar1o Pnssos, Lendo sido 
miscrnvelmcnLo prejudicado no pagamento de serviços extra .. 
ordinurios qnc prestou à Imprensa, invadiu ó gabinete de 
pistola em punho, fazendo um es~:andalo desesJJerado, só não 
atirando na daclylographa do Sr. Salim; Filho por ler esla 
ropat·ft.C.o n injus tiça praticada conka o miscro reclaman
te.. . O director depois do entregar a ar ma ao funceionario 
indisciplinado que a reclamou, som moral para reagir, limi
lon-sc tl dar-lhe conselhos e a mudai-o de seccãol 

5.0- A revolução de 1930 condemnou o Dr. \VashingLon 
Luis pot• Ler ludibriado o Paiz com os seu!:! saldos phantas-· 
ticos. O Sr. Sallcs Filho tem feito o mesrno, montindo dns
cmbil.t'açadamcnle om vapeis ofi'iciaos: mente ao Governo c 
mcnLo ao publico. Os snlc.~s que apregOa. nlí.o pn~sam de 
embuste! A Imprensa Naciunal niío rluu saldo nenhum ... 
Paru haVN' o sulclo •l ~l\llur·auo, mislét· i'út'à que sl:l soubesse · 
qual a receita imlustl'iul do osla!Jeltlciml'.nto, EsLa nuilc;; foi 
feiLa ... Eiltl'elnnln, parn illudir o Govc!t·no o Lapour o povo 
e os j ornuc~. [ll'C])nl'oll-~n 11tn halnnr,:o das verbas, tl'ansfot·
ntando-aH orn roeeita o despesa. A (~usctmaçiin duu o !'esul
Lado Llieal.ral J)Or' l'.lle Pt'evhd.o, pot·l\m nfiu suppot•l.n. o mais 
h1Vr1 nxanH~ du tlet•ilm; !to nssumvto. O quo nxi~to do verdadCl 
ü o sal r1rll das suh-consignacú•1s ela verlm '·' lllltwa t;l ua ro
cdla do e~l.ulmh1cirnen Lo ou cnmprovacilo com u despesa or
uad:t. I\fu~mo a'~irn o saldo IJOt' elle :tiH'osollLado fui motn 
ol•m d:t raLttl iunde: u Connni::;são do Cornprns nã() a.Uonc!.ou, 
at.ó il! do m:u•r;.o. (ommrnuncnto do cxol'i.lioio) innumot•l)s po
didos dl! nmLut·in!; duvnlvü.los t.ues pedidos, esl.ú-sc n vl\r, 
t e ria tlu augmentat· o saldo da vel'ba polll falta dn npplicação .. 
!\Ini::; ~lurn quü awitc. Assim como a8sim, núo houvcr.so cs~ 
crn ptllo ou desleixo ela GormnissflO do Compra::;, não hUVIll'ill 
a sobnt do dinhcir·o Lão apregondo pelo fujão do St·. BaileS' 



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 08/1012015 lll.43- Página 26 00 34 

- i24-

"Filho I . .. · Certo é que parte do saldo !icticiô sàc da verba 
•pessoal. resultante de licencas, faltas, vagas que proposita
damente custam a ser preenchidas, etc., ele. O mais leve 

•eXáme feito por um contabilista transforma o tal sald() em 
.-defü:it superior a :l. 000:000$ (mil contos da réis) . 

6° - Existem varias representações das officinas pedin- · 
do o andamento de encommendas, cujos originaes se amon~ 
toam, fazendo pilhas e pilhas, _. O Director recusa sysLema"

·ticamento a execucão dos trabalhos solicitados para dizer, no 
fim do semestre, que houve saldo, com prejuízo das repar
tições publicas do norte e sul do Paiz, obrigando-as a man
dar e;técutár o seu expediente em Lypographias particulares, 
em dP.trimento de precos e dos lucros dos operarias da Im
'.Pren.sa Nacional que ganham pro labore . . . Nessa oonsonan
.eia, como não apresentar saldo a descuidosa e deshumana. 
administração do "bravo coronel" Salles Filho? Se não gasta. 
em material, se não dá serviço aos operilriós, a verba ba de 
-sobrar. . . · · 

7° - Só ao Governo é dado o provimento dos cargos pu~ 
blicos, no entanto, o actual Director da Imprensa attendendo 

·á sua machina. política trnnsfm•mou a reparLicão que des
graçadamente dirige, casa de trabalho que sempre foi, em 
-campo das suas ambições pessoaes, com pt•ejuizo indisfarca
·vel dos velhos operarios. Aquillo demudou-se em verdadeiro 
-valhacoilo de capadocios com probabilidade!! eleitoraes ••• 
Illudindo o Governo, iem feito cent.enares de nomeações, com 
-a denominação de supplentes contratados; aúgmentafido, des
tarte, a consideravelmente, os quadros da Imprensa, com 
grave damno ao accesso de seus funccionarlos de carreil'a. 

··ultimamente engendrou uma immoralissima reforma, ali, 
effootívando todos os contratãdos seus amigos, despicientan

·do liquidas direi tos de antigos serveotuarios. Esse passo de 
magica, essa canalhice adminis trativa a todos prejudicou 
pela balburdia dos quadros e pela desigualdade dos venci

. menta~. constatando-se essa ignomínia innominavel: func
oionarios mais novos percebendo ordenados maiot•es que os 
mais antigos .•. Que houve atteutado contra a lei e a moral 

·não ha duvidas. A lei burlou-se porque ella prohibc ingresso 
na carreira publica aos que tiverem mais de trinta annos do 
idade · e niio tenham serviço militar, sendo de notar que a. 
maioria dos recem-nomeados está em ftimca contraposição 
desses preceitos. Vários empregados contratados só vão á 

·neparLicüo no dia i 0 receber os vencimentos. Servem no es
, criptorio eleitoral do Director. 

O an!lo passado esteve na Bahia, varias mezes, o con
tratado Sr. Moreson, pe1·cebendo, no entanto, os voncimentos 
integrnrls. F oi áquelltJ Estado como pagem do filho do Se~ 
nhor Sa!les. O menino tendo sido reprovndo aqui nos exames 

·foi f.azel-os em 2• época na terra de Ruy. Os cofres d:J. lmPl'611Sa. 
assim gemeram nas despesas dos (lxames de 211 época. Quanta. 
desgraça sobre a Imprensa! Quanto uhu so do um r égulo 
trnnl'formndo em dircctorl Infeliz Ropnrt.içiio. cuju wrbll 
orcamentut•iu tlLtingindo n X!levudu oifrn do mo.is de de-e m-il 
contos, mcreco estar ús mãos de administrador muis pa

·triot.n . 

8° -os documentos da admissão dosso pessr.'ll, bom as~ 
sin'l a sua folha de pagamento, estão sob cho:v~:~s c vigiados 
polo. dacLylographn do Director, que não os mostra a nin

:guem pelo oonheoimrmLo que tom da sua immoralidade é do 
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seu ábsl.lrdo. A folha, ·SÓ depois de paga, é entregue á Se·· 
cçllo correspondente, pela necessidade de ser enviada ao TI'i
bunal . de Contas para a devi~a comprovação, comprovação
eSstl dada ás escuras, a la diable/ Tudo isto com quebra de· 
bi~r.arcllHt do tbefe da Secção do Pessoal, a quem está aUri-· 
buido, pelo Regulamento, t.al serviço. 

9° - Existem na Iml)rensu. Nacional dois systemas de· 
correspondencia : uma. verdadeira, organizada pela Secreta
ria e publicada no Diario O({icial; outra sigillosa em que &· 
Sr. Salles Filho joga com os algarismos, mente, deblatera, 
faz politica e persegue. A diabolica auxiliar do Dírector con
trola totla essa pantomima de ur.nn administração estapa
furdia, tirando as maiores vantagens de tudo isso . .. DemiL-· 
lido, como sóc o se impõe, o Sr. Salles Filho, ~ de prevêt·- so, 
toda essa correspondencia desapparccerá, por isso que não . 
consta <io Prolocollo e nem de esól'ipla alguma da Repar.
tiçllo. 

to- D'antes, pré-administração nefasta do Sr. Salles Fi
lho, a Imprensa Naciono.l tinha alienas uma dacLylographa: 
b oje tem seis, cada qual menos efficiente e mais dcspóLicar 
Praticameste só duas dellas servem á Imprensa; as outra& 
quo.lro destinam-se á correspondenc.ia, aos trabalhos eleí
toraoi$ c outt'os r!c ordem privada do Dircctor, r ecebendo,. 
monsalmenlc, por isso, gratificações especiaes, com que so· 
lhos compram a discreção c a subservienoia. E ' no!.avel, tres· 
dessas rocem-nomeadas só trabulhllm, !\ noite, depois de en
cerrado o é..'i:pedienle em set•vico eleitoral. 

1:1 - O Governo Provisorio determinou fossem vendi
dos em hasta publica os automoveis que a ImprehSa possuía, 
para gaudio dos seus dií.'ectot•es e magnatas. Pois bem; o 
Sr. Salles FHho gasta em seu cartó particular oleo e gaso
lina das ófficinas, sem rebuços, sendo o seu chauffeur o 
servente de nome Manoel Gôrtcs, seu cabo eleitoral, ha me
zos admiltido como contratado, desviado das suas funcções 
publicas! Haja . um inquel"ito honesto, com o sim afasta.
mento, e tudo issa virá a furo como um tumot·. 

12 -'- E' obt•igação prccipua da Imprensa attcnder pe
didos de material do expediento . das Repartições p ublicas. 
O Sr. Salles Filho, na ansia e no desespero de apresentai' · 
saldos ficticios, concebidos e executados pelo seu oerebro 
balOfo, afim do elevar-se no conceito dos chefes, usa de t1·ucs, 
desaltendcndo-os, procl'asLinaudo-os, reduzindo-os avara
tnenle, sob a falsa nllegação de assim prooeder pela falia 
absoluta do mesmo no airnoxarifndo, esquecido de que ta\ 
procedimento prejudica fortemente o servico publico e os 
operarios pela producciio. Esse homem só penso. em fYffe
reocr saldo, mascarando-se de bom administrador, dOa isso 
~m quem dõer ... O que elle sonega ãs Repurlicões, em 
grnndo po.rLo, mnnt.!a para os seus "esm:iptor ios eleitoracs", 
grntu;tamente, luncando miio dnquillo como 36 sua f<Uerida 
fôrn • .. 

13 - Constantemente l1a reunHlos poliUco.s, no sou Ga.· 
bineto, depois dus t5 horas, com inoscondivel pt•ejuízo do 
serviço, do respeito e du finalidade dli. Repartição. 

H - Nüo raro La~s sodãlícios torminnm numa bambo
chata desesperada: director, cabos oleitornes, guarda muni-
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cipai, dacLylographas, secretàrio, et reliqua, d1scu~em e ex
cedem-se ... 

15 - A revolta, os commen~arios irreverentes, cçmtra se
melhan~cs desregramen tos sãci d o tal fórma accentuados que 
por duas vezes tento~\.-se collocar, clandestinamente, composi
ções na machina de impressão, fazendo p:!rle integrante do 
Diario Of{icial, atacando " propria administração, posto não 
se poder protestar por outros jomaes contra os abusos, em 
:face da censura r e inante. ·Tnes publicações implicariam na 
demissão do indesejavel Dircctor, caso lograssem ·sair a pu
blico. Avisado a t empo, por um aprendiz, man<ioü o Se-

. :nhor Salles Filho retirar da machina o paquet já prompto, 
sua sentenca de morte, e para não mostrar covardia, baixou 
duas Portarias, numer.os 46 de 12 de maio e 58 de i8 de 
junho ultimo, abrindo inqileritos, inquer itos que nunca ti,.. 
vcram fim, como . Lodos que tem planejado o desmoralizado 
administrador l E depois a perpeLua paz em tudo, pois quem 
tem f.elhado de vidro não atira pedras no alheio. Ha. dias 
houve um principio de gréve como protesto da execução 
da reforma que entrou em vigor, a qual só beneficiou os sup

·plentes e contratados, as dactylographas que pass;u·arn para 
. o quadro pel'mo.nenle, com desesperador prejuízo de acccsso 
. dos melhores e mais efficientes servidores, chefes de famí-
lia, incapazes de ser virem de instrumento de deboche e de 
perseguição I 

16 - Invadídn. assim a Repartição por essa horda dó 
protegidos explorooores e opportunistas, nos quaes a ambicuo 
substituiu o ideal, elles quer em emprego para si e para seus 
parenf.es e o.dherentes . A nós, pobres operarios sem pro
tecção, porêm com a consciencia trauquilla do dever cum
prido, só resta esper ar da acoilo ener.gica, justa ~ reivindi
cadora do Governo, o afástamento de um homerh quo nos 
humilha e nos espesinho. os direitos conquistados ·á custa 

, o o tt·abal h o e de mui tos annos de s~rviço honesto. 

i 7 - Com o advento do Sr . Salles F ilho u. agiotagem 
.campeia livre na !mprcnsa, ao exorbitante jur o de 15 %. O 
· proprio filho do Director uão é estranho a essas transacções. 
sendo elle um dos ca piwlislas explorru:lores l O cheque é 

=tirado até <J ui a da entrega do dinheiro pelo onzenario, ser
viço esse feito com twa a scguranca por um dos auxiliares 

. do Gabine te, mediahle copal'Lioipacão no juro fm!.ado aos 
·desprotegidos e afflictos opel'ar·ios! Attente-so que a folha 
memnl d:l Imprensa ó de 600:000$000\ 

'18 - No sr~gundo dia do Carnaval des~e nnno, o Diro-
. clor, Lendo perdido toda forca moral, dis tribuiu gl'atifica
I)Õe~ n algumas funccionarias. Como o Thesourciro náo pu
desso uttender o galante pedido, sob pretexto do nao ter em . 
Caixa a importancia alvitrada pam !l farra cnrnuvnlescn, o 

·velho lo dadivoso e farl'ista mandou que se pagasse com o qulln
titutivn destinado ás despesas miMas e dü promplo paga
mento, uffecto á PorLnria. Dias depois tudo foi regulari
zado, ficando a uespesn incluída na sub-consignacao ~ "Ser
vi~;-os exLrnordinarios." 

J !J ·- O operariado om franca revolta an te UJ.os factos, 
num Eslabelcoimenlo onde trabalham mocinhas honestas c 
s i:z.udos chefes de fnmilins, cnsligon o Snllos . Organizou um 

· iH'es tit.o carnavalesco ...,.. "Gt·upo das Aguias", onjos canticos 
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-e estandartes eram allusivos á adminiskacão da. Imprensa 
Nacional. Havia uhl boneco, pintado a côres berrantes, re
presentando um velnote e~guio, sustentando nos bracos n 
política; outro, um aprendiz de cabellos brancos ao lado de 
uma elegante joven 3° official e que assim mostrava o valor 
à o pistolão; outro mais, t·epresentando o sonso secreLario 
da lmprerisa vestido de lgnaoio Loyola ... 

Esse prestito causou successo, não t.endo o Direolor 
.{l:tei·cido a sua vili[tanca contra os seus organizadores pelo 
simples fa.clo de os t.emer, de ter o rnbo preso na ratoeira ... 

20- A malsinada reforma, alhures referida, esteve dois 
·annos nos esconderijos do GnbineLe do Sr. Salles Filho, 
-aguardando melhores d ias! O tmndego apenas a publicou no 
dia 14 de julho, quando as v istas de todos estavam voltadas 
para o. Cons tituição, e os jornaes occupados com problemas 
mais transcendent.aes ... Nessa reforma, onde nenhum mestre1 

nenhum chefe de secção ou "de divisílo tomou parle, feita upew 
nas pelo secretario do Dircclot', contém, dentre outros ab
surdos, um artigo que deve ser bem apreciado: - Ar t . Sá 
·- "Para todos os effeitos os dncty!ographos (só ha dactylo
graphas) ficam equ iparados aos auxiliares de Secretaria ~ 
eonti·ole, do iguaes vencimentos." Miser·ia. miseria das mise
rias[ O cumpt'imento desse arLigo prcjucl ica profundamente 
a classe dos au-xiliares pelo enxerto das seis dacLylographas, 
a cujas vagas irão concorrer na certeza de victoria, com pre
juízo de todos os ôutros. Mais .grave, porP.m, é o facto de 
antes da reforma o qltadro das dact~·lographns ser de tt·es, e 

:tendo sido agora augmentado de mais L!'es, ver-se-á o ab .. 
surdo de regressarem, concornittantoment.e. daqui ha dias no 
quadro de auxiliares outras moças sem nenhum serviço à 
'Nação. Nunca se viu tamanho escandalol Onde se viu aind3 
pessOa 11omeada parn. um cargo e gozar direitos o r egalias 
l:le outro, de mâis hierarchia, na mesma ReparLição, sêndo 
·que para P.sle precisa concurso e o accesso nn. escala set• dif
fioil? 

21 - Movido sempr-e pot· mesquinhos inLet-esscs. olhos 
fechados a todos os diL'oilos emanados dos regulamentos e 
duo:; praxes, o Sr. Snlles Fi lho vem procurando prej ud icar 8 
promocUo dé ílmcciouarios d ignos, u sando de sua oorrcspon
àencia reservada para montir át.usivriinente ao ex-Ministt·o ·-
da Justiça. · 

22 - Hcuniúes politicas eram e ainda são foilas, dia~ 
ritunente, nu Secretal'ia. onde interesses do "Partido Autono
r,lisla" são ali tntados. Ha um livro de presença nesstt 
reunião polWoa, ondo se vô o nome das suas daclylogrupha:!!, 
de a lguns funccionurios du Por·tnria o escriplural'ios, inclu 
·sive de um sargonto o do tenente pltarmnconLico Ti to P<'rlo 
··Carrel'O. Não ha nogo.r que tnes rt3uniões llerturbam a fi
nalidade da Repartição. 

23 - •rondo sabido rrue nas Pl'aleleirns d.ls officinus 
uxi:;;Lom 1. 400 guias de cncommcnda~ som o devido lancu
moi\to, desi gnou dois e-onLralados paru. levnHt.ar o mont.imtu 

. do cus lo. I sto fol Lo, som cct•cmonin, npplicoli todo o cnslo 
qne subia a varias conlcnns de conLos no oxcrc icio de 193H, 

· como se l\S diLas cncornmotidas nüo j(L estivessem uomprc
h onctidas em orçament-os untcriorc~ á ~ua g!!.!llrío. Houve 

: ttpenas regultt1·ida1Je na cs1n>ipta. Entretanto, o Sr. Balll's 
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F'ilhô, etnbUsLairo como sempre; considerou receita o quo· 
jú eslava 1m muito computado. 

Dahl dizer que houve saldo! 

24 - Mais uma scena. de tneditismo se passa naquella 
ltepn rt.icüo puulictt: ús i1 f 12 horas, todos os dias, no pro
prio Gal.>in<.'Lu, vêcm-so gat"Ç()P,S da "Taberna Carioca,. prepa-
rando o almovo da~ ducLylographas. Que Gabinete, santo 
Deus . E' consulLnrio medico, é hotel, é tudo . 

2;, - O homem, incliscuLivelmonLc, é um dsvotado ao· 
helio sexo. Numa ca.sa onde para o Sei·vico não devo haver 
dislincção de sexo, ,iâ que como funccionario publico todos 
gozam da mesma regalia, o dit•eotor baixa memorandum 
ordenando que a primcil'a folha de pagamento, lodos os me-· 
zes, comece pelas mulheres . E ' a pesca do voto! 

26 - HaiJítuado á trapaça, nem o Presidente da Rflpu
blica elle l'espeita : Do Palacio da Presidencía vem á Im
prensa, comLanLcmente, mcrnorandum pedindo· informações 
sobre admissão de pessôas que dirigem ao Governo as suas 
pe~ições. llasmcml O Dr. Salles d epois de reter o papeL 
mezes a fio, no seu Gabinele, termina enviando todos para o
arohivo. Isso é prevaricação; a causa está no receio de que, 
sollando o papel, o postulante venha a ser altcndido, pre
judicando vago. quo c !lo já pl'omelteu a um sou eleitor. 

27 - Com a rccoulu ruforma. celebrada pelo decreto nu- · 
mero 24.500 do 2U du junho uiLimo foi creado, nas sub-con
signações 2 - um logat• do auxiliar technico de Contador, 
quando na Imprensa l'lilO cx isLe Contador. Illudindo assim. 
o Presidente; conseguia fossn nomeado para esse cargo o pae· 
do seu genro . Chama-se o felizardo - João de Souza Motta. 
Junior. Enlt·olaulo, ní\o t.om trabalhàdo. Assign<~. o ponto · 
nntcs do tlXpcdicnl.fl inlcindo c vae applicar a sua actividade· 
na AIIandcgn ondo ~~ dtlspaohante. A lei o impossibilHa de 
exercer cargo puhllco. O nomeado é homem de idade avan
c~da, incapaz pat•u o serviço. Illudindo o Governo nomeou. 
esse oo.valll.eiro, hn mezes, pela porlu larga onde ponelram 
os contratados, cujo acto de admissilo, é pelo regulamento· 
attribuido ao Director. Aos rapazçs, é exigido o serviço mi-· 
litar para iugt·a-ssar nos cargos publicas, emquanto que na· Im•· 
prensa os velhos süo, primeiramente, admiltídos como con .. 
tratados, pelo Díroctor, o depois ingressam em 4liàdros per
manentes, ahí, .iá nomeados pelo Gov<Jrno. E' o subLeríugio. 
da lei, em que à mestre o Sr. Salles Filho. Outro cidadão· 
na direcção de um J)Osto publico não teria tanto desembn
raco, como o t em o DireclOt' da Imprensa Nacional no il·· 
ludir o Presidonto da Republica. 

28 - Estarrecam o publico e o Governo : O serviço dG 
Radio-diffusüo que o Sr. Salles invent.ou, tem apenas dois' 
fins: comprar conscicncius o augmentar o numero de elei
tol'os l Dout.ra Júrma não se compt'ehonde a gratificação men
sal de 3:000$, que dá ao t enente pnarmncoutioo do Exercito· 
Sr. 'l'ito Pot·to Oàrroiro; 2:500$ ao Sr. Antonio José Ama
ràl; i :000$ uo Sr. M. de Medeiros u a muitissimos outros, me ... 
dalMes desoonhcciclos nn Imprensa Nacional. Nega o mesmo· 
Sr. Sulles justa -~·utifioal}iio a velhos sen•!dores que lhe nüo· 
tecem lôas. 

2.9 - Um inquorilo provaria, tmmodiulnmente, que O· 
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pngamenLo ali effectuado, sob à rubrica "Serviço r::xtraordina
do" nüo obedece ao art. 399, do Codi!to de Conlnbilidade . 

30 - O pavor que o Sr. Salles tem dos jornaes é tão 
grande qne quando sabe cxist iL· funcciouarios jornalistas, dis
pensa-lhes tacs favores que do logo deixa palcnte o re-

A conducla moral do Sr. Salles Filho é simplesmente 
lastimavel· aos olhos tlos funccionarios da Imprensa Nacio
nal. Tambem no Minislerío lodos sabem que tal Departa
mento publico é go\'ernado por um gr·u-po alambicado. Diga 
ao Paiz, <I~ tribuna dn Gamara, que o Presidente da Ropu
blíca pr ecisa re~guurnar a t;\.lU. responsabilidade afastando 
auxi!iar1$ dc:>!'c jaez. O rcspeilll á tnugislade que encarna a 
autoridade do Chefe de Estado deve sez· intangíveL O Paiz 
está far to de ambiciosos po!Wcos. O Sr. Sallcs é um caso 
clinico . O cargo de .OirecLOt· da Imprensa ó neces~tu· io por 
todos os motivos. seja occupudo por homem de reputação e 
a lhuio á po!it.icn, sendo prorerivel funccionario publico acos
tumarlll a obcdiencia da lei. 

Par lo dos netos t:l'i minosos JWalicados pelo Sr·. Salle~ 
Filho 1í aconselhada pelo sccr·ctat•io Albcrnnz. amhos inte
res!;aôos, com outro cidadão do Ministério da Justiça, em 
collocar os parentes e afins. 

O Dircctor lr·ata s<lmentc do a lguns casos importante~ 
da Repartição, dedicando-se ma is ús coisas políticas . 

Como ·se vê, a Irnpmnsa cst.á sob a vibraÇão tumultuosa á 
falta ele chefe, sem disciplina e o serviço é feito em t·ea
Jizuçõcs precarias. O qu11 e~ isle, ó o excesso de ac lividad!l 
política contrariando 11 finalidade administrativa . Os ope
rm·ios da Imprensa. Nacioua! pcd<?m ao Govcr·no, pela sua 
pala-vra. seja sustada a exccucào da reforma ha dias publi
I}Uda, pelo projuizo que a lodos causa, nlé que, nomeada uma 
commissllo escolhida pelo Governo, possa surgir oukn que 
harmonise os interesses dos seus íunccionurios ao do Es
tado, de vez quo aquellu foi feita em campanario, durante 
dois annos, sob a sombr·a ria censur!l de imprensa." 

O memorial está assignado por uma commissão. Guar
do esses nomes; afim do não expor os operarias !l funcciona
rios dnquella reparti•)ão ás iras do ~hefe contra quem re
presentam. 

Sr . Pr01!idente, as ocoorrencias registradas no. Imprenst\ 
Nacional e ol'iginadas da actividade e da paixão política do 
sou dir~ctor estendem-se pot· outr-as repartições, á ft'ento das 
quaos, conlrm·iando o espírito da Constitui~·.5.o c, aLé, a su11. 
leka exptéssa, ·permanecem homens que porfiam em vencer 
os p!oitos ou propugcmm a vicLor·ia dos purtidos a que estão 
filiad os, na lula renhida quo so vuc tt·n.var, dentro om bt·eve, 
nus urnas dos La Capital, como dB todos os Estudos . 

Tlldo indica quo o prec<~ilo dn ConstiLuiciio deve sel' ob
SJI'vado; e deve sel' observado corn tanto mnior rigor q!Iauto 
n NMão inteira se in~un~e t\ontrll. n pet•ma\i.anein, nos cal'gos, 
dos inf.ervcntores - delegados, qne são, de enl.idado que 
não mais e:dslc - u. de Chefe do Governo Provisol'io . 

!'trais eloqucnLr.r. !'azi.ies não poderiam se1• apresentadas; 
doeumcntos mais improssiouant.es niio podoria;n vir· no nosso 
conhcr.ímento, de mo<lo :1. iuspiJ•tu•-nos a f.odos a dnr appro
vacüo immediat.n ao pt·o,iocto, soht'c a mosa, do nosso err1i -

O. D. -VOLUME IV 9 
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n enle co!lega, Si'. Deputado Hugo Napol eão, tendente a oon
sutucionalizar, de verdade, o Paiz inteiro. 

~~ que a propria Camarn propende á approvacüo do pro
.ieclo, Sr . Presidente, prova-o ó facto de se recusarem os 
membros da rn:liOria a dar numero para as vot~cões, pois 
desejm·iam, seguramente, approvar o projecto, o que, entre
tanto. não podem fazer em virtude do parecer con trario 
da Comrnissão de Jusl.iça, que r epresenta o pensamento da 
polilic:t dominante. 

Não se illudf\ V. Ex. : emquanto esse projecto estiver 
na ordem do dia - e, pelo Regimento, della não poderá sair 
sem que soja votado - a. Camara não poderá votar mais 
coisa alguma, p orque não sao os elementos da minoria que 
fogem ao cumprimento do dever, mas os proprios m embros 
da maioria, os quacs entendem cumprir o seu por essa f órma 
de não dar numero. afim de evitar a rejeição de projecto 
pelo qual, em consciencia, todos elles estão inclinados. 

OuLros factos, Sr·. PrP.sidente, muitos outros, hão d e vir 
á baila no debate . E , sem rancores n em paixões, alcemos 
o coração e propugnemos no senlido do afastamento de to
dos aquelles delegados do Presidente da Rcpublica, repr·e
sentanLes, crnfim, do poder . que estejam ú testa de repar
tições nas quacs exerçam a malefica influencia partidaria. 

condemnada pela Constituição de Hi de Julho. (Mttito bem; 
mui to bem.) 

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

15 

ORDEM DO DIA 

Primeira parte 
Sessão secr eta, para discussão e votação da mensagem 

do Sr . Presidente da Republica , sobro a nomeação d o Chefe 
da !\f issão Diplornatica na Hollanda _ 

Segunda par te 
Votur;1io do projecto' n: i6, de 1934, estabelecendo que os . 

governos dos Estados sejam exercidos pelos Pt asicientes dos 
r es]lectivos 'l't•ibunues de Justiça, até que verifiquem ns 
uleiçües do que Lt•ala o art. a• de "Disposições Transito
rias", da ConstituiCfto Fodoral (em virtude de urgencia) (t• 
discussão) • 

Votação dos r equerimentos elos Srs. Fer•i• eira de Souza e 
Ad olpho Berga mini offet•ccidos ao projecto n . 6, de 1934, 
estabelecendo providencias pura a r ealização das proxirnas 
E~leições . 

Volacüo do parecer n. i, do 1934, n egando licença pedida 
para pro~eguimonto do processo iust.nurado contra o Depu
tado .Tuãu Villasbôas (discussão unica) • 

Votacfio do parecer n. 2, do Hl34, decla rando que o pro
scguim Lmlo do rn·occsso criminal instaurado contra o doutor 
Luiz Vieirl\ de Mello, independo de licenca da Oamara 
(díscnss{il' unic(t) . 

Votação do narm:cr n .. '3, do i93~, dcclaruudo quo inde·· 
!lendo de licença da Gamara o proseguimento do processo 
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.criminal instaurado contrn. o Sr. Nuncio Soares da Silva 
(discussão 1w·ica) . 

Votação do requerimento n. 37, de 1934, do Sr. Mozart 
:J....ago, indagando por que molivu os sargentos monitores do 
Collegio Militar não percebem diarius quo a lei estabelece 
(disc113são unica) . 

Votação do requer-imento n. 38, de 1934, do Sr. João 
VHaca o outros, pedindo informações sobre reconhecimento 
·Da União SovieLica, pelo Brasil (discussão unica). 

yotaçuo do requer_imento n. 39, de 1934, do Sr. Acyr! 
Medmros c outros, pedmdo informações sobt·e o r·esultado a 
que chcgott a Commissão Liquidante da Divida Fluctun.nte 
da. União (discttssão unica). 

Votação do requerimento n. 40, de ·1934, do Sr. Thiera 
Peri8sé e outro, pedindo informacões sobro obras no Theatro 
Municipal (discussão tmíca) • 

Votação do requel'irncnlo n. U, de 1934, do Sr. Alcart
tara Machado, pedindo informacões sobre reintegracão do 
J.enenle-coronol Benedicto Alves do Nascimento (discussão 
1.tnica). 

Votaciio do requerimento n. ~2. do 193-\, do Sr. Acyr 
Medeiros e outros, de informações sobre prisão de operarias 
empregados em padarias (discussiio unica) . 

Votação do requcz•imento n. 43, do 103-i, do Sr. Antonio 
:Rodrigues e outros, de informações ~obre prisões de opcra
;r!os, que enumera (discussãü unic(l) . 

Votação do requerimento n. H, de 1934, do Sr. Antonio 
·Rodt•igues e outro~, de informa cõcs ~obre demissão de um 
•empregado da Escola Sete de Setembro (discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 45, de 193-i, do Sr. Thiers 
Perissé, de informações sobre se no Esludo do Paraná está 
·sendo cumprido o disposto no art. 104, lcttt;a e da Constilui
ção vigente (discussão un"ic(l). 

Votação do requerimento n. 4.6, de 1934, do Sr. Adolpho 
Bergamini, de informações sobt•e se nas Estradas de Forro 
-da União continua sendo cobrada a taxa de viação federal 
(discussão unica) . 

Votação do requerimento n, ta, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outro, do int'ormações ao Ministe.rio da Agricul
tura sobre colonias de pesca (dü·cussiío unica) • 

Votaçilo do requerimento n. 48, do 193-i, do Sr. Acurcio 
Torres, do in.,ormaçõcs aos 1\finisterios da Justiça e Viação, 
sobt'e operarias envolvidos no movimento grevista de 5 de 
setembro conente (diswssáo unica). 

Votaciio do requerimento n. 49, ds 1934, do Sr. Acuroio 
'Torres, do- informllcões uo l\lini::;terio do Trabalho sobre um 
·recurso interposto por operarias do Syndicalo dos Tt•aba
'llmdores da Companhia de Cimento "PorUand" (discussão 
o1tnica). 

Votação do requerimento n. 50, da 1934, do Sr. João 
'Villt\sbôas, do informações ao Ministerio da Guei't'U, sobro a 
!misslío chofindrt pelo General Leito de Castt•o, na Enropa 
,(discussão tmica). 

[.ovmüa-se a Sessão ás Hi hox·as c 25 mi
nutos. 
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44• Sessão3 em 11 de Setembro de 1934 

·Presidencia dos Srs. Antonio Carlos, Presidente, e Christovão 
:BaNellos, a• Vice-Presidente 

1 

A's !4 horas, comparecem os Srs.: 
Antonio Carlos, Christovão Barcellos, Cli1mentino Lis

büa, Waldemai' Mol.La, Alberto Diniz, Adolpho Soai'es, Go
dofredo Vianna, Waldemar l!'alcão, Pontes Vieira, Xavie1· de 
Oliveira, Silva Leal, Kerginaldo Cavalcanti, Augusto .Caval
canti, Simões Ba1·bosn, Osorio Borba, Góes Monteiro, Valen
tE> de Lima, flodrigues D[)ria, Henrique Dodsworth, Sampaio 

·Corrêa, O legado Mariano o. MozarL Lugo, Adolpho Bergami-
ni, Nilo de Alvarenga, Cardoso de l\iello, Soares Filho, Fran
cisco Marcondes, Negrão de Lima, Mattu Machado, Furtado 
de Menezes, Daniel de Carvalho, Bueno Brandão, Anthero 
'Bótelho, Alcantara Machado, BatToS Penteado, Lacerda Pin
to, Carlos Gomes. Jo[() Simpliclo, Renato Barbosa. Adalber• 
to Ccrrêa, Cunha Vasconcellos, Antonio Rodrigues, Sebas~ 
tião de Oliveira. João Pinheiro, Pedro Rache, David Meini
cke, Pinheiro Limã, Thicrs Perissé, Moraes Paiva, Nogueira 
Penido. (50). 

o Si'. Presidente - A lista de prescnca necusa o compn~ 
recimento de 50 Srs. Deputados. 

Está aberta a sessão. 
O Sr. Waldemar Motta (40 Secretario, 1ervindo de 2.0 ) 

procede á leitura da acta da sessão anlcc;ddente, a qual é, l:'em 
·Observa~ões, approvada. 

O Sr. Presidente - Passa-se á lcituro. do EJ:pediente. 
o Sr. Clementino Lisbôa (3• Sccreia.rio, servindo de f •) 

.decl:wa Que não h a expediente a ser !ido. 

Fica sobre a Mesa até uUilrior doliberu~;üo um 
pt·ojcclo do St·. Dclphirn More:r~l. 

Vão a imprimir os seguint"Js 

l'I\OJECTOS 

'Fiam os 't'encimcntos do Procnrtulor Geral da Item~lllica e! 
t.lrJ Pr·oc!t1'rulor Geral 1ltl Dish•icto lo'ed~:J•al, u aflrc os 
ncccssarios ç·rcdUos. 

(Filli.Hl!JUS 11, r.lll i931) 
A monsagom dirigida ú Camar:t ]lelo 81·. Pi'esidonto da 

Ropublica o o o !'fiel o do Sl'. tninistro da JusLiçu que mostra. 
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necessidade dll. abertUra de um credito especial para pa
gamento aos Srs . . Procurador Geral da Repub!ica e Pro-· 
cul'ador Geral do Districto Federal, esclarecem bem o as
sumpto de modo a não 6e ter duvida em ser attendido o·· 
Poder Executivo. 

Incompativeis os cargos de Procurador Geral da Repu
blioa c l>rocurador Geral do Districl.o Federal oom as func
cções de magistrado, como acontecia antes da Constituição 
de i6 de Julho, irresponsa vais os mesmos cargos ·pelo esta
tuído na mesma Constituição, ae nomeações se impunham 
e como eonsequencia a abertura de credito especial desde 
que o orçamento não podia cogitai' de t.al assumpto. 

Deanle do ar t. 183 da Constituição tem o Poder Legisla
tivo de, parallelamente com os novos encargos do Thesouro,. 
cuitlar de meios para custeai-os, mas, no caso da mensagem, 
n croaçüo de Jogares foi da propl'ia Goas lituicno, de modo a 
ser dispensada a cxigencia acima r eferida, que, além disto,. 
seria difficil neste fim de éxercicio, emquanlo que a não 
abertura do crédito especial levaria os novos funooionarios 
a urn regime de trabalho gratui Lo. 

!Mas, a mensagem fala no pagamento de 17 de Julho a 
3i tle Marco de 1935, quando o fim do exet·cioio financeiro 
é 31 de Dezembro do corrente anno. Assim, o crediLo e spe
cial deve ser para pagamento elos funcc ionat·ios até 31 de 
Dezembro, porque dahi por dean te o orçamento do ex:~rcicio· 
futuro regulará. 

Deanle do e..\:posto, a Commissão de Finanças é de pa
recer que seja alt.cndida a mensagem do Sr. Presidente da 
Republica, não na importancia de 101 :SOG$500 e sim na im
porlancia de 65:806$500, em quanto .impor ta. o total dos· 
vencimentos dos funccionarios em questão de i7 de Julho 
a 31 do Dezembro. 

Ncsle sentido, a Commissão de Finançns submeU.a a pie-· 
nario o seguinte projeclo; 

O Poder Executivo decre ta: 

Art. L" Os vencimentos mcnsaes do Procurndor Geral 
da llepublica e do Pt·ocm·ador GenLl do Dislr ict[) Federal 
"ão fixados, de accôrtl[) com o url.. 95, §§ 1• c 2", <la Consti
tuição, respecf,ivumcuLe, de 7:000$000 c 5:000$000. · 

Arl. 2.• Para occorrer ao pagamento dos mesmo, no 
cor rente unno, ó o Podei• Exeóulivo autorizado a abrir, polo 
Minislerio da .Justiça c Negocias Interiores, o ct·cdilo l~:>pG
cial de sessenta o c inco contos oitocentos c seis mil Q qui
nhentos réis (05 :80u$b00) , 

Art. 3." Rcv ogam-so as disposições em contt•nrio. 
Salas das Commissõm;, em IO de ::>ct.mnbro do i93·Í. -

.To<io Sünplicio, Pn•sirlcnt.o. - lrt•nr:Jo J o{{il l} , rtolator. -
Sb~,ics B(lrooso. - !1. belm·do V i-'1'fll~Ci1'o Cesa·1-. - HibciroJ 
ht1U}W:iru. - Fttúio Sodr·c. - Pm•/(l(lo du illenc::cs. - ,\furio 
ele A. l!amos. - l'aulu Pilho. 

).I"P.NSAGEM A QUE SE 1\El•'lffiE O l>AR!lmm 

Sl's. Membros da Camam dos Deputados - Af im de qno 
a Camar.~ do~ Deputados se digne llo resolve!' a rospeito, 
lenho a honra de snbmotter ú vossa elevada consideraçü·o. 
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· a incl usa expo~1çao de motivos do Mirtish·o da Justiça é Ne
gocias Interiores sobr.e a necess idade da concessão de um 
crecmo especial de :101 :806$500 para attender; no perioda 
de 17 de .Julho findo a 31 de i\fa!'CO de !935, ao pagamento 
dos vencimentos do Procurado~ Ger al àa HcpuiJlica o do 
Procurador Geral do D ir.triclo Federal, eat'gos de que tJ•uttttn 
os §§ i" c 2" do art. 95 da ·ConstiLuicão Fedct'al. 

Rio de Janeiro, 27 do Aso~t o tle 1934, 113• da Indcpen
dencia e 4G• úa Republica . 

GETULIO V ARGAB. 

h"XPOSlÇÃu DE MOTIVOS 

Exmo. Sr. Pr·esidonle ela !tr)pnbl ica. - As funcçõcs de 
Procurador· Geral d:. Republicu c de Procmadm· Ger·ul do 
Distr icto .Federa! ct·a m dc:,.cm pcnhadas !JOt' um m inistro llo 
en lão Supremo 'l't·ibunal .J.i'edr:r•al o por um Dcsembargatlol' 
da Ctkle de Appe!lnçfio do lJisl.l'ido Federal , com a n:.mu
noz·ação dos. r espectivos cargos ld'fcclivos . 

De accôt:üo, porém, com o d isposlo nos §§ 1" c 2ó do 
arL. 95 da Consl.iLuição Fctlm·ul, tncs funcçües passaram a 
ser exercidas por jw·istas csLrnnhos á CôL'h~ S upeema u :1. 
l'eflll:ida COl'tc de A[lpc ll<H;1io, com vcncimr.mLos iguaes aos 
dos membros dos mesmos 'l'r ibunaes, j{i. tendo en trado em 
cxcrcicio os ti lu lares desses novos cargos. 

Não hn:vondo, no orçamento vigente, dol.nçüo propria, 
Lornn-sc neccssal'io que o Poder Executivo solicito á. Gam:na. 
dos Deputados au loriznçfio, na fúrma do \i 1" do art. iSG da 
ConstiLuiçào, para a abertura. do ct·cdiLo especial preciso para 
ocr.otTI}l' ao pagumonl.o r.laquel!cs vencimentos, no periodl) 
d o 17 de Julho a 31 (]c lV!.urco de Hl35. nu iml?.ortancta total 
de cento n um cmilo~ oi loc.ontos o ~;ci~ mil e quinhentos l'é is 
(101 :80li$500), sondo 59:3878100 para os vencimentos do 
!'rocurador Gnra l r.la Repuhlica o 42 :41!}$q00 para os do 
Procurador Grt•nl do Dislricl.o Federa l ; o que tenho a honra 
d11 tt·ar.ct.· ao t:onh ecirnonlo de V. Ex . 

Rio dl) J nnci ro. 2!'í I! c AgosLo do f 934. - O Ministro da 
Justi<,;tL o Negocias Inlcr iol'es, Vicente Itáo. 

N. 45 - 1934 

01-rtr. n nccei.!rt Cm·al do. Ilt:puulica:, p1~r1t o cxercicio 
dr: 1\l35 

(Orçnmcut.o ~. do i!J34) 

A Comrnissiín de Ot'Ç!tmenlo, L!mLio ptcscnw a [H·oposla 
do Or'(FlllH'I.II.o da !tece i ta, nnviadn Pt.: lu <~uvm·tw. l 'll !\Olvo 
ndopt.nl-a t~CHIIO ha sü para a 2" di1mu.~t;ão no ph!iHu' iO, t·o~cr
v :tnr.lrH;r\ o lliroiLo <.lc modificai-a. na 3" discn Rsiio, p or um 
rnni.~ lldi tlo u~ l.wlo, c colli'Ol'tnn as emendas apra:>entn.das. 

Desdu j{L, pol'om, qum· doL..:<n· aoconLnado não sr.L' sou 
inLnil.o sugge1•i•· qualquer pl'(ljucto t unctent•1 u maitll'nr os 
illlfJOs f.os (•xist.IJnlus, ou a orenr Jlo\·n ~ encargos pal':l o con
Lrlbninlo, no fttl.lll'o cxr:re iolo. 
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A reduoção, ou, se possivel, a extincção do deficit, leal
manLe confessado na proposta do Pode1· ExecuLivo deve ser 
procurada, em parte, na compressão da despesa por v ia do 
córte de verbas em serviços já existentes, sem d esorgani
zai-os, assim como pelo adiamento da execução de todos os 
sP.rviços novos; e, om parte, por uma mais rigoros~t e cf!i
ciente arrecadação das rendas publicas • 

.Sala da Commissão. de Ol'çamento, i 1. de Setembro de 
1934. - lValdomiro MO(Ialhães, Presidente. - Cardoso de 
lllelto Netto, Relator. - Euvaldo Lodi. Waldem.ar Falcão. -
Henrique Dodsworth. - G6es Monteiro. - João Guimarães. 
- Adalberto CorriJa. - T eixeira Leite. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. i.• A Receita Geral d3. Républica dos Estados 
Unidos do Brasil. no exei'Gicío de 1935, é orçado em réis 
2 , f 70.017:000$000, e será r ealizada com o produ c to do quu 
fOr arrecadado, dentro do exercício, sob os seguintes t ítulos: 

RcCéita 

Renda ordinarüt 

Rendas dos Impostos: 

I - Importação, entrada, sabida. 
e estada de navios e addi
ciona~s: 

1. :Direitos de importação para con-
sumo ... .. . ....... . . . .. .. .. . 

~ . Imposto addicional do 10 o/o soh1·e 
os direitos renlmento devidos. 

3. Expediente dos generos livres de 
direitos de ~onsumo ... . .. . . . 

4 . Dito das capatazias . . ... .. ... . .. . 
5 . Armnzonngem ... . . .. . ... . .. . .. . . . 
6 . Dito de docas ... .. . . . .... . . .... . 
7 . . Imposto de pharóes ..•.•... • , .•. . 

Il- JmposLo de consumo sobre: 

8 . Fumo ..... . ..... ... ...... . . .. .. . 
9. Boh idas ... .. . ....... . .... . ..... . 

iO, Alnnol .. ... ...... . .. , ......... . . . 
11. l'hu~phUt'DS ........... . . . . ... .. . . 
12 . Rnl ... ..... . ....... .. .... . .... .. 
i 3. Calcados .. .. . . . . .. . ... . . . . .. . . . . 
H . Pot•fnmarins •~ at•tigos ele toucador. 
15. g~pndulii.lalios piHll'!HUl~Ciltict~s • , .. 
Hi. Consot·vas . .... . ..... .... .... .. . . 
17. Vinagre, azo i to e olcos, destinados ~ 

nlimentacuo . ..... . .. .... . .. . 

A Lrattspol't:\1' ... . . .... . ....... . . 

Exercício do 
1935 

s2o.ooo :oooeooo 
62. 000 :000$000 

1.300:0001000 
350:000iOOo 
200:000$000 
200: 000$000 

5. 000: 000$000 

GS9.050:000$000 

90.000:000$000 
95 . 000 :000$000 

lí.000: 000$000 
20 . 000 :000$000 
11 . 000:000$000 
i f-.COll:000$000 
20.000 :000$000 
10. 000 :000~000 
11t.OOO :OOOS000 

5.000:000$0{)0 

2.3f> . 000 : 000$000 



C(rnara aos Depctaaos - lmll'esso em 0811012015 00:49- Página 5 ae 30 

-137-

Tranporte ........... . . . ...... . . 
iS. Velas . • . . .•............. . .. ....• 
19. 'l'ccidos . .... ...... .......... .• . • 
20. Arlofaclos do tecido5 o de pel!es. 
21. P apo! e seus artefaclos ..... .... . 
22. •Cartas de jogar . , ... ... . ... .... . 
23. Ghapéos o bengalas ... . ... .. .... . 
24. Loucas e vidros . . . ..... . .... .. . 
.25 . Ferragens o artefactos de aluminio 

e de fer t•o estanhado, pintado, 
esmaltado e nickclatlo . . . .. . 

26. Cuf.é tonado ou moido e citá .... . 
27. Manteiga e succedancos . . . ...... . 
28. ·MiJveis ........ , ..... .. · ........ . 
29. Armas de f ego e suas munições .. . 
30. Lampadas, pilhas c appnre!hos elc-

ctricos . . ................. . . 
31. Queijos e rcqucijõeg . . . ........ . 
32. E lcctricidade . . . . .... .... • . ... .. 
33. Tinta~ o vernizes ....... . . .. .... . 
34. Leques e venturolas . . . .. ....... . 
35. Artefactos de borracha . . . ...... . 
3>6 . . Navalhas e pincéis para b:u·ba ... . 
37. Pentes, escovas o espanadores .... . 
38. Brinquedos . . . . .. . • . ..... . ..... 
39. Arte factos de couro e de outrGs 

materines . .... .... .... .. . . 
40. Joias, obras úe ourives, bijoulcrias 

e objoclos de adorno ........• 
4t. Gazolinu o carbul'eto de ealcio ...• 
42. Appa.relhos sanital'ios . . . ....... . 
43. ·Ladriihos, ·mosaicos, azulejos e Q,U-

Lros matcriacs ............. . 
H. Tnslrttmentos de mu.sicn ...... .. . 
45. Machinas · pholographicas e cinema-

Lographicas . . . . .. ......... . 
4·6. Fogões c fO~;ll'Ciros . . •.......... 
lj7. <Cimento . . . . ........... .... ... . 
48. Linhas . . ........ .. .. .. . . ..... . 
.S9. ·Emolumentos de escríplor ios com-

mercincs . .... ......... .. . ·. 

IT.I - Impostos c laxas sobrl! 
circulucüo : 

50 . Imoosto do sollo ... ....... ..... . 
51.. lmpu~ln llll Lrans[lorLc ..... ..... . 
·5!~ . 'l'a:xa th~ viucão ..... . . .. . . . .. .. . 
ã3. Imposlo sobre t•plH'a~.õ,:s a Lllrmo . . 
54 . Imposto ~ohn• vemlas nwn:nntis . . 
5fí . fmpo slo so'll l'll vnlcs lltll'tt t..l'iwles . 
·5lL 'l'axu tio orlucnd\ll t' stnulu .. ..... . 

2S5. 'Wl : {)I))$ 0"0 
1 .000:000$000 

56 • 000 : 000$000 
20. 000 :000$000 
2.000:000$000 

700:000$000 
5.000:000$000 
2.000:000$000 

2. (}00: 000$000 
5.000:000$000 
L 500:000$000 
3.500:000$000 

500:000$000 

2.200:000$000 
2.500 :000$00() 
5 .200:000$000 
3 .500:000$000 

50:000$000 
2.200:000$000 

500 :000$000 
2.000:000$000 

200 :000$000 

2.200:000$000 

2.000:000$001} 
13.000:000$000 

180:000$000 

i.500:000~000 
!t00:000$000 

200:000$000 
200 :000$000 

1 i. 000 :0005000 
3.000:000!000 

500:000$000 

4.36 .730:000$000 

·120 .000 :Oil0$00(} 
20. ()()(} :000$000 
20 . 00(}: ooosnoo 

5()0:000$000 
ao.ooo:ooosooo 

!j o : 00(1~000 
i !?.000: 000$000 

25:?. . 5fll} : 000$000 
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IV - Imposto sobre a renda : 

57. Imposlo ccdular e global sobre a. 
renda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000:000$000, 

58. Sobre !Jremios ele seguros mal'iLi~ 
mos e terrestres c sobre pre
mias de seguros de vida, pen-
sões, peculios, ele. . . . . . . . . . . . 12. óOO :000~0(}0' 

•59. '3obre lucros fortuitos, valores sor
teados, valores dislribuidos (\fi 

sorteios por clubs de mercado
rias, premias concedillos em 
sorteio, mediante pagamento 
em tn•eslações, por associaQões 
cons t.ructoras . . . . . . . . . . . . . . . 1. 5·oo: 000$00(1· 

60. Impo::;lo proporcional sobre capi~ 
Laes empregallos em ernp~·esti-
mos hypothccarios . . . . . . . . . . 1.000:000$000 

Y - frnposto sobre lole!'ias: 

51. •Quola rninima a ~er tJaga pelo 
aclual conccssionario . . . .... 

62. Imposto de 5 o/ó das loterias es-
laduaes .............•...... 

VI - Diversas rendas: 

C.3. Premias de deposit.os publicas 
61t. Taxa judiciaria fedetal c da jus

tiçu local do Distt·iclo Federal 
65. Remia do Furo do DiBtriülo Fede

ral proveniente da venda de pa-
pel sellado ................ . 

GG. ConLribuiçâo para a fiscalização 
bancaria .................. . 

67. Renda urrecadnda nos ·Consulados . 
68. 1 O % sobt'c a percentagem porce .. 

Lida 11elos porteiro~ dos audi
torias tias VlJndus do bens irn
rnovois e mais ~ i /2 % do pl'O

ducl.o das referidas vendas 
'quant!o o preço della <~XCI~dcr 
rlc 50:000$000 al6 o maximo do 
:100:000$000 . . . . ..•......... 

GD. illcnda da Policia Civil du Distl'ii\lo 
Fl~dLI!'a( • • • . ..•....•. ' .••. 

70. Ditn ~lo ~ot·v i cu de i!lontiJiJ;n(.:ão pro-
1lss wna I . . . . .............. . 

71. Dil<l du llegislru de 1\larnas ü Pa-
teuLes . . • . . ...............• 

A tr·um:purlat· . . .......... . 

135.000:00{)$000 

1 O .li O(} :000$000· 

3. 750 :0{)0$000· 

t.i. 350:000$000 

20:000$000' 

<iOO:OD0$000 

650:000$000 

i.i00:000$000 
20.700:000$00(} 

G0:000$000 

322:000$000 

~.000:000$000 

1 900:000$00(1 

:!.ü. U52 :000$0(10· 
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72. 

73. 

711. 
75. 

76. 

77. 

78. 

70. 

80. 

SL 

82. 

83. 

84. 

..,,. 
"''· 

HG. 

-139-

Tl·ansportc . . ............ . 
Taxa de GensurtL Cinematogra-

phica ... ......... , ..... . ..• 
'raxa rlc cxpedicüo do cartas de syll-

dicalização ................ . 
. s~no Pcnilcnciat'iõ .... , ...... , .. 
Taxa do expurgo c benofiviamento 

'de cereaes . . . . ............ . 
Idem de fisoalizncüo dt~ exporlacão 

do fnlll t.as . , . . ... . ....... . 
Idem fie ínspocção o classificacão 

de algodão .... . , .......... . 
Taxa de beneficio, padronizaorw o 

íisoa.Iizacão dos t.ypos de oaf-6 
cxporlaveís a que se r,.ferc o 
li 1°; do arl. 6°, do DN~. 23!553, 
ode 5-!2-1. 033 ............. .. 

Taxa de líccn~.ns para. caca c (H!sca, 
purt.c de armas rlc c:u;.a. c mui- · 
1as po1· i nft•nc~·ão dll r•;:;pr.cti vo 
regulamento . . . . ... ... ..... . 

Taxa do u tilizacão, fi scal iz.ucüo, as
sistcncia lechnica , c ostutislica 
para e:.:ploraciío de energia hy
<lruulica, Decreto 24.1i73. tlc H 
de Julh e> de ·1!!34 .......... . 

Quotas das Cotnpành ias ooncessio
ntH·ias de lavra de minas por 
-contt·at::lo cotn o Governo da 
Uniuo, Dec. 24.673, de i i do 
Julho de 193'! ... ..... ..... . 

Quota de 3 % sobre o ouro Pl'odu
zido pelos tra!Jalho,; elo explo
ra~úo de depositas allllvionar ios 
(Cüi'c::t do 57.000 :0008000) Dc
cl'eto 2-1 . 673, de H do ,Julho cl(> 
f934 ... . ' ...•..•....• . . '.'. 

Quota de 3 '7'o sobre a lJI'Olluocüo 
mineral do Puiz (diamantes 
o p o d r a R p t' o c i o sn s ) 
(20. 000: OOO:S} Dec. 2·1.'G73, 
dri il do Jt~ho do 1 9~&· ... v 

Quota d o 3 o/o sohrc a p t·otlucciio tle 
onl.ros minc!'acg c min ot·io~ 
(cerca de 25 .000 :000$000) Dc
vrcto 2·'1.073, de 11 !l o .fulho tle 
HJ3ol. . . .•..... . ....•..•.•.• 

'l'nxa-s do auLol'izrwiw p:1rn pns
quiza (Lomarulo a Laxn m1\rlia 
1io 500~000 e 100 anl.nt·i~ul•õt•s 
no 1° anuo) Dc<l. 21J .!\7:3, dn 
H rlll .Julho <li! '1 !131, . , •. , .. 

Taxt\~ tio eom~c~s;io ele lttvt·as (Lo
mando a lt\'Xa mt'tlin rh1 J'éi:;; 
1 :000$000 Q 50 conc~ssõcs do 
laVt'a~ no 1° anno) Dt•t:. 2~.11'7~l, 
dr. fi tio Jul hn rln Ht31, .....• 

A LransporÜH' • . . • ... .....• 

' 26 . 952: ooo;ooó· 
500; 000$000' 

10:000$00() 
3.000 ;000$000 

260 :000$000· 

1.000:000$000 

1 . 550 : 000$000' 

J 5 . 200: 000$000' 

500 :000$000'· 

G . 5o o : ooo~ooo· 

!JG:000$000 

1. 710 :000$000 · 

000:000$00"0 

750:000$000 

50:000$000 .. 

50:000$000 

-í8. 728 :000$000• 
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Transporte .. ......... . 

Rendas dos Estabeleciment.o;s de 
Instrucção, Educaçao e En
sino: 

~87 . Da Raitot•ia da Universidade do 
Rio de Janeit·o ........ ..... . 

.SS. Da Facu ldade de Direito da Uni
vers idade do Rio de Janeiro • • 

.89 . Da Faculdade de Medicina da Uni
vers idade do Rio de Janeiro .• 

·'90. Da Escola Polytechnica da Univer
sidade do Rio de Janeiro .... . 

91. Da Escola de Minas de Ouro Preto 
92. Da .In.spcctoria do Ensino Com-

mer cial . . ................ . 
93. Da Supcrint.endencia do Eu sino Su-

perior .. ............... . . 
·94 . Da. Faculdade de Dit·eito de Re-

oife . • .............. .... . . 
95. Da l~aculdnde de Direi to de São 

Paulo ...... . . ...... ..... . 
·96. Da Faculdade de Med ici na da Bahia 
97. Da Faculdade de Meóicina de Porto 

Alegre .... .. . .. ....... _ .. 
98. Da Inspeclol'ia do Ensino Secun-

daria . . . .. .... ... . . ... .. . . 
99. lJa Collcgio Pedro II .......... . . 

100. Dos Collegios Militares 
i Oi . Do In~tituto Nacional de Surdos 

Mudos, ,Pl'Oveniente de joias e 
pensões pagas pelos nlum.nos . . 

102. Do ilnst ituto -Benjnmin Cons~nt 
(joins e pensões de nlumM6J .• 

t03 . Ta:xas, em"\Jiumentos dos Estabuleol
menlos de ensino agrícola e ve· 
terinario . • .............. . . 

10~. Da Escola Nnr:ionnl de Bellas Al'tes 
105 . Do InsLiLulo Nacional de Musica .. 
10G. Do Mu seu Histodoo Nacional . .. . 
HJ7 . . J)a Bíbliotheca Nacional • . -· . , .. . 
1(}8 . Da Escola Nacional de Chimicn . . 

II - Rllndas Patt-imoniaes : 

:109. Renda •los Pl'Oprios nacionaes .. .. . 
:1:1.0 . Foros de t()rrcnos dü marinha . . . . 
H ·J. Laudemins . • • . . .. . . -.- . .. .. • 
-U 2 . '.l'axu do oocupação dos tct•renos de 

m arinha e arrendamento dos 
tcrronos do rnnngne . . . . .... . 

H 3. Rendi\ dos íl.o t·to~ do Nal.al e Hio de 
Jnn,t~iro adminislt'a~os pela 
Utuao ..•...... .. . ....... 

A Lralll;portur . . .... .... .. . 

~8.728$000~000 

90:{)00$000 

9-to :ooosoon 
1.4.89 :000$000 

23i:Oil0$000 
18:000$000 

888 ;000$000 

700:000$000 

f25:000$000 

440:000$00~ 
350:000$000 

187 :000$000 

5.600:000$000 
88i ;000$000 

10:000$000 

8 :-<J00$000 

.2:()00$000 

85:000$000 
54:000$00"0 

476 :000$000 
2:000$000 
3:000$000 . 

108 :000$000 

71.615:000$000 

2. 300:000$000 
200:000,000 
200: 000$000 

t tí0:000$000 

7.750:000$00fl 

i O.G00:000$000 
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H4. 

115. 
H6. 

- Hi-

Transporte . . . . ..... , .... 
Quota de arrendamento de estradas 

de ,_ferro de propriedade da 
Unwo . . . .. . .. .. ... ... .. . . 

ttenda da Vill:i Militat• ......... . 
Renda da Coudelaria Nacional de 

Saycan e outras , . , •........ 

UI - Rendas Tndustriaes; 

1 i 7. Renda dos Co!'feio~ c TelegraphOt; 
HS. Dita da Imp1·ensa Nacional e "Dia-

rio Official" . . ......... . 
1HI. Dita da Imprensa MilHar ....... . 
120. Ditn da Casa da Moeda . .. . ..... . 
121. Dila dà. Casa de Correcção ..... .. 
122. Di ta da Assislcncia a Psycop:tthas 
123. Dita rlos LabOratorios Nacionacs de 

Analysl's . . . . . .. . . ....... . 
:124.. Dita do Depos ito Publico Got•ai do 

-Districto Federal . . ....... . 
125 . Dit.n da rnspectorin. Federal de 

Obras contra Se ocas . ....... . 
125. Dita do Gabinete Central de Iden-

tificação da Guerra .. ...... . 
127 . Dita do serviç.o 1'elegraphico da 

Guerra . . .......... . ..... . 
128 • .Dita da Directoria da lntendencia 

da Guerra • . ... .. ... ... . . 
129 . Dita dos Nucleos Colonines 
130. Contribuição das companhias ou 

emprezas de estradas de forro € 
das companhias do seguroo na
cionncs e estrangeiras o outras 

131. Renda do Gabinete do Physiolhe
rapin e Radiologia da. Policia 
Militar . . .. ...... .. • •.. . . . 

132. Dita dus OCficinas de Reparos de 
Armamentos .... ... .. . 

a) Renda do~ Estabelecimentos 
do JnsLrucção. Educação e En~ 
sino: 

133. Do Tnslitul.o Nacionn! de Surdos 
Mudos (Renda das Officinas) .. 

1:-lL Do Insti tuto Benjan~in Const:idt 
(RllnfhL das Officinns) ...... . 

1:1·5. Das E scolas de Aprendi1.es At'tifi
cos o Escola Wcncesláu Bt·nz .. 

b) Ronda dos Arsenncs: 

f 3G. Do Arsenal do Mat•fnhn .•.......• 
137 . Do Arsenal de Guerra ao Rio de 

Janoiro . ......... . .... . . 

A transportar .......... . 

i O. 600: 000$000' 

601 : 000$000" 
60 :000$000· 

23:-ü00$000 

1 i . 284 : 000$000" 

89.000 :000$000 

2.ó00:000$000 
40:000$000 

i . 000 : 000$000" 
20:000$000 

200:{)00$000 

200:000$000 • 

20:000$000 " 

80:000$000 ' 

f3:000$00C! 

2:000$000 

25:000.(100 
50:<l00$000 

1.200 :000$000' 

18 :000$000" 

33:000$000 " 

20 :000$000·' 

~:000$000 ' 

t30:000$000 · 

80:000$000" 

45:(100$000 ' 

94.112 :000$000' 
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Transporte . 

:138. Do Ar·scual de Guerra do Rio Gran-
de do Sul .. . ...... . .. . ... • .. 

c) Renda das Fabricas do Ministe
rio da Guerra : 

·t39. Da Fabrica de Polvora da Estt'ella 
140. Du Fabrica de Cartuchos c Artefa-

ctos de· Guerra .. . ... .. .... . 
1/d. Da Fabrica de Polvora sem Fu-

maça .•...... . . • .. . ....... 
d) Renda das Estradas de Fe rro: 

·142. GenLr111 do Brasil e, linhas incorpo-
radas . . ....... . ......... . 

·f43 . Centra l do Piauhy ..... . . . . . . . . . 
1'14. Central do . Rio Grande do Norte .. 
:1 ,15 . ·Goyaz . . ... . ,_ .. ..... .... . ... . 
146. ·Maricá ... .......... ..... .. .. 
H7. Noroeste do Brasil . . ... . . ... . .. . 
148. Petrolina a Therezina .. ..... ... . 
·H9. São Luiz a Therezit1a ..... .... . . 
150. Tocantins . • ................. . 
151. Riide de Viação Cearense . ... . ... . 

94. .112 :000$000 

45:000$000 

135 :000$000 

14.:000$000 

1 . 000:000$000 

134.520:000$000 
240:000$000 
84·5 :000,000 

2.640:000$000 
1.200:000$000 

25. 500 :{)00${}00 
84 :000$0(}0 

1.395:000$000 
12:000$000 

9.000:000$000 

270.812:000$000 

Tola! da Renda Ordinaria . . . . . . . 1. 881.391 :OO(IjOOO 

'152. 
i 53. 
154. 
'155. 
15ü. 

•'157. 

Renrta extraordinal'ia 

Montepio da Marinhà ..•........ 
Dito da Guerra .. . .... . .. , , •... 
Dito dos empregados publicas . ... . 
Indernnizaçües . . .. .. .... .. . . . . 
Juros de capitnes nnoionues e ope-

rações do Governo .... . .. .. . 
Imposto de industrin o profissões 

no DisLricto ·Federal e Terri-
torio do. Acre . . ..... . . . .... . 

1'58. Taxa de saneamento da Capital Fe-
deral . . ... . .. . ...... . . , • , 

'1·59 . Taxa sobt·e o consumo dfagua. in
clusive aferição e concerto de 
hydrometro, insLallacüo e con
certo do ramaes de estabeleci-

160. 

·iGL 

162. 

'.f'63. 

mento d'ae:Ja . . .... . . .. . . 
Venda de genoros e proprios na-

cionaes . . .. .. ....... . •... 
.Amot'tização dos emprcstimos fei

tos ao5 funccionarios de .Fa
zenda e dos Corl'eios de Minas 
Geraes para construocão do 
cnsas om Bello Horizonte .... . 

Fundo de garantiu do Registro Tót'-
rens .. .. ..... ... .... ... . . . . 

ilmposLo de pt·oduoção sobre as fa
brioas de phosphoros . . , ... .. 

A trausporll\1' . . ........... . 

1. 000 :000$()(}0 
2.800:000$000 
2.•000 :000$000 
6.000:000$000 

50 .000:000$000 

. 17 .. 500 :.0.00$000 

3.000:000$000 

i5.000$:000$000 

5.000:000$000 

20:000$000 

3 :000$000 

36.000:000$01)0 

108.323"000$(100 
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'l'rnnsporte . . . . • , ........ . 
·1M. ·l'roduoto da cobru.nça da Divida 

Aoliva da União . . . ........ . 
165. ~raxa nddíciono.l de 10 Cfc sobt·o as 

tarifas de transporte dás eslra-
-das de fet·ro du. União ....... . 

166. 1'axa addicíonal da Assislencia. Hos-
pitalar do Bt·asil . . .. . ...... . 

167. Tu:Ka especial sobre embarcações co
bradas nus Alfandegus • . . . .. _ 

·H>B. Todas e qunesquer rendas. even-
tuaes ..................... . 

·1 09. Taxa de previdencia das Caixas de 
Aposcnta<lot• ia e Pensões . .. .. 

170. 1Parle dos Estauos nos serviços de 
jt:ros e r..mortizaéõM de obri
gaçõc~ do Thesouro Qtlo lhes fo
ram cedidas pot· empresl.irnos .. 

'171. Piffercnças de cambio .. ....... . 
Total da renda exLraordinaria .. 

:108:323$000 

6.000 :000$000 

13.342:000$000 

5.000:000$000 

220:000$000 

8.000:000$000 

1 • O OI): 000$000 

J 11.741 :000$000 
5.000:000$000 

288.!}26:000$000 

•rota! getal da Recc i t.a • • . . . . • • 2. 17 O. 017 :000$000 

ORÇAM·ENTO DA F-AZBNDA 

Fixa a despesa do Ministerio da Fazenda pam 1935 

N. 4.G- 193ft 

(Orçamento n . 5, do 1934) 

A Gommissão de Drcãmento é de parecer que a proposta 
·do orcamcnto do Ministorio da Fazenda sej<~ adaptada, desd(• 
'já, em seus termos gcrucs, t~m ·vista da prcmoncin do tempo, 
· para servir de baso em segunda discussão. 

IArt. O Pres idente da. Ropublica é autorizado a dispcndor, 
·pelo Ministcrio da Fazenda. a quant.ia de 1.0i0.4·23 :H 4~2SG. 
· com os serviços abaixo designados: 

TITULO I 

E ncargos goraos da União 

I - Divida Publica: 
Divida .Consolidada . . . .... . .......... . 
Divida F!uctunnte . . .. . ...... ..... ... . 

H - Desposas propri::s da admiuis~ 
tração: 

Differoncas do cambio .... .•..... ..... 
··R~posicõos c r csLituições . . . ....... .. . 
· tnnct ivos . . . . . ...... . .. . ........... . 
Pensionistas . . . . . .. ... . .. ...... ..... . 
Sontcncas jncliciarias ... ... .......... . 
Compl'ornissos do Thesonro com o Banco. 

do B't·usil ...................... . 

·Total do Titulo I . . . ....... . ........ . 

6i3 .7.26:023$666 
8{.010:000$000 

!).000 :000$1}0() 
·3. 00(}: 000$0()0 

ld .'500 :000$000 
''9. 000:000$000 

200 :000$000 

88 . .(}44:023$720 

8SZ.(}80:047$366 
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'!'ITULO 11 

1.0 Gabinete do Ministro 0 Portaria. 
2.o Adminislracão da Fazenda Nacional e 

· Tlwsouro Nacional . . . ... ...... . . 
3.o Tribunal de Contas ... .... . ...... . 
1~,0 necebcdorias F edcrar.s . . . . .... .. . 
s.o .Caixa de Amortização . . . .... ... . . 
o.o ·Gasn. da Moeda . . . ...... . . . .. .... . 
7.o Conselho Superior de Tarifas .o Con-

<Jelhos de Contribuintes .. . ..... . . 
8.0 La.bo nll.ol'ios de Analyscs . . . .. .. . 
9.0 Delegacias Fiscacs . . . . .. ... .... . 

10.0 Alfandcgas .... . •... .. ..... . . .. . 
11.0 Agcnuias aduaneiras. M(!Sa s de Ren-

das, Portos c Rcgislt·os Fiscaes ... . 
12.o <Joll cclorias ... .... .... .... .... . 
ia.<> Fh;cali r.ação do~ lmpo!>los de Consu-

mo, Transporte c .Scllo ...... . .. . 
14.0 Ajudas de custo ...... .. .. ... ... . 
t 5.o Camara J3ynd iua l dos Corretores de 

,f'undos Publi r,os . . . . ... . . .. ... . 
·iG.o Despesas E ventuaes ..... .... . .. . 
17.o Obras . ... ... . ............ ... · · 
18.0 Direcloria do Impos to sobré a Renda 
19.o Commissão Central o·e Compras .... 
20.o ffi;mpregados cxtinctos, addido~ e· em 

disponibilidade . . . . .. .. . .. .. .. . 

Total do T itulo li ......... . ...... .. .. 

389:552$000 

22 .099 :012$300 
3 . 21!2 :310$000 
5 .847:829$600 
1.54{):360$000 
6.593:842$3'UÕ 

407 :000$0{)0 
667 :288$00(}-. 

8. 03 7 : Oiló$00(} 
27 .428 :736$100 

2. 707:205$800 
15.482: 920$000 

20. 228 :300$000 
·! . 870 :000$000' 

28:000$000 
1. 500 :000$000 
2.i>00:000$00Q 
5.69-5:G70~000 
2. 002: 600$QDO 

'520 :630$000 

126.343 :366$900' 

Tot al geral ... .... ...... .. ......... . 1.010 . ~23:414$286 

!Sala das Commissões de Orçamento, 10 de 'Se tembro de· 
1934. - Waldomiro MIJ1]alhãcs, Presidente. - Adalberto 
Corr~a, 'Relator. - Góes Monteiro . - Tcia:eira Leite , - · 
Waldemar Falcão. - Henrique Dodsworth. Daniel de· 
Ca1·vo.llbo, oom restriccões. 

ORÇAI.i't~ENTO D O I NT.ERIQR 

N. 47 - i934 

Fixa a despesa do Minütcrio tla. Justiça e Negocias Intel'io
?'cs, para o cxercicio de 1935 

(Orçamento 6, de 1934) 

A Co.mmissão <lfl Orçamunto, no exame preliminar da 
proposta do Poder Execlttivo, relativa ao orçamen to da des
pesa do Ministerio da. Jus tiça e Nogoéios Interiores, t>nrn o 
e:xercioio do 1035, verificou que ellu esLá organ izada em co~
fo:rmidndc com os precei tos constitucionaes . 

Julga-a, porlanlo, em condições do ser s.ubmettida á; 
considet•nçiio da Cnmarn dos Deputados, para base de dis
cussão em primeiro turno, com o caracter do liegundo, nos 
mesmo11 tormos om que foi elaborada, attondondo-sc por 
cst.a fórmu ã urgencia ern volar, dentro dos pt•azos r eglmen
taos, o orcamento gnral da llepublica . 
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AguuJ'da a Commissão a~ ·ornondas e suggestões dõ ple
nat'io para, em exame mais detido, propOr as modificaçõés 
que o interesse publico indicar. 

E assim submolt~ a aprociaçã0 da. Garoara dos Depu
tados ó projecto que acompanha este parcJCOI'. 

-Art. O Pt•esidcnte da Repub!ica é aulol'izado a 'dis-
pcndcr, pelo Minislerio da Ju~t.iça e Negocias Interio~:es, a. 
quantia de H3 .801 :57!$600, com os serviços abaixe- desi
gnados: 

Tl'rUt:.O 1 

Encargos geraes da União 

I ~ Subsidio do Presidente da •Ropu-
blica . . . . ....... . .. ....... . 

li - Gabinete do ljresidente da Hepu-
blica ...... . .. ............ . 

UI ~ .Palacio do PrcsidenLo da Uopu-
blica ........... . ...... . .. . 

IV - oCamara dos Deputados . . .. . . , .. 
V - Secretaria do Senado . . . . ..... . 

Tl'l'ULO 11 

Verbas: 

1.6 Secretaria do Estado . . . .... . ... . 
2.u Gabiueto do Consultor Get'al da Re~ 

publica .......... .. ... , ... . 
3.6 Justiça Federal . . . . . . ..... .... •• 
4.a JusUçu do Dislt•iclo Fcdentl ..... . 
ti.~ lusWulos uísciplinares . . • .. .... . 
a.a. Polida oívil do Disl!'iclo Feúeral .. 
7.~< Polici<l militar ôo DisLriclo Foooral 
s.a Ca~a de Delencão . . . .. . ...... .. . 

· g,a :Casa de Coneção . . . ...... ... ... . 
iO.B An:hivo Nacional ... ...... ..... . . 
H.a .Cot•po dc'Bombeiros do Districl.o Fe-

deral .... .. ... .. .. . .. . .... . 
12.8 AdminisLraçiio, JusLica (l outras des-

. · pesas no Tur!'ilorip do Acro . .. 
13.8 Dilpart.amenlo de Propaganda o da 

D if.fusão Cultural o Imprensa Na-
cional. . . . . . .............. . 

14." Dircctoria de es tatís tica Geral. • . 
15.6 Justi~.a Eleitoml. . . . . . . . . . .. ... . 
16.a Juizo Eleilorul. . . . . . ....... . . . 
11.• Obras. . . . . . . . . .. .. .......... . 
18.8 ScrvcnLual'ios do üullo Cathoiico. . 
19.• Magistrados em disponibilidade . . . 
20.o. Evcntuacs. . . . . . .............. . 
21.8 Subsutuicões . . . . . . . . ........ . . 
22.• Pessoal em disponibilidade. . .. . . 

240:000$000 

231:496$000 

oi05:000$000 
i o. 900 :528$100 

949:636$000 

1.627:871$100 

51:975$000 
4.919·:746$100 
8.657:763$100 
2. 978 : !}56$1 Q(} 

25.370:052$800 
25. I 98 : 420$601} 
1. 490:536$100 

-815:(}08$80& 
386 ;03ü$100 

6.836:285$700 

3.982:360$000 

i o. 472 :OOO$ooo 
68-l :100$000 

6.776:940$000 
18:000$00(} 

446 :200.'f000 
i 1 :ól.i0$000 
12:000$000 
50:000$000 

100:000$000 
150:000$00() 

113,801 :571$600 

Sala da Comrnissúo de Orçamenlo, t 1 de Set.embro de 
1934 . - WaldonLiro Ma{]a.l/Liies, Prosidente. - Joiiu Gui- · 

C. n. - VOLUME !V i O 
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marães, RclÚÓr. E?waúlo Lo di. Góes il-fonteiro. 
~feixeíra Lei!•$. - H.etwiqu.a DudnL•orth. Waldemar 
Falcão. - Adalberto Cm·J'tia. . 

ORÇAMJ~N'fO DO EXTERIOR 

N. i,s - 193.4 

Fiza a despesa elo llliniste?·io das Relações Exteriores, pm·a o 
ca;crcicio de 193 5 

(Orçamento 7, de 193/l) 

A remessa do orçamento, á Camara dos Deputados, em 
30 de Agosto e a exigencia conslilucional da sua devolução 
ao Presidente da Republica :llé 3 de Novembro, para. os cf
feitos da ~ancçüo, restring[tam, de rnC7.0<~, os pt•azos de que 
podel'irt dispor o Poder I,cgislttlivo pam o exame do mesmo . 

A ·Gommissão de Orc;aml~nlo, om eonsequencia, adoplou 
o alvilt·e de a cceilar, pat·a 2n discussfio, a proposta do Go
verno tal como foi apt'est:nladu, I'Cset•vando-se para opinar, 
posf.ct·iorment.e, sobre as modificações quo porventura nella 
devam ser introduzidas. 

ArL O Pt•esidente da Republica é autorizado a. d ispcn
dct·, pelo Ministeri•l das Relações Exteriores. a quantia de 
"5. 720 :325SOOO com os sct·viços abaixo designa dos: 

Verbas: 

1• Secretaria de Estado. . . . ........ . 
2~ Sér·viço diplomatico. . . . . . ...... . 
8" Serviço cousulm·. . . • • . ....... · · 
4" Compromissos internacionacs. . .. . . 
~a Ajudas de cu~ló. . . . ... .... .. ... . 
G" Evontuaes ... : . . ............... . 
711 Disponibilidade. . . . . . ......... .• 
s• Recepções officiaes. . . . ........ . 
9" Conselho F ederal do Commcrcio Ex-

teriui· ... ............... . 
10" Ad'licionaes . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Total. ............ ... .... . .. 

4.,220:325$000 
17.851:000$000 
15.574:030$000 

4.170:570$000 
i :850 :000$000 
1.4.30:000$000 

150 :000$000 
200:000$000 

120 :000$000 
154.: 400$000 

o'l5.720:3253000 

Sala da Commissi.io de 01'\lamcrtto, 10 de Selemb t'ó fl.o 
I 934. . ~ Vaidomiro Magalhães, Presidente. - Herwique 
Dodsworth, 11elaf.ot·. - ll'alde11uu· Ji'alctio. ~ Euvaldo Lodi. 
- João Guimm·tícs. - Góes Montei·ro. - Aclalbcrto Corrêa. 
- Teixeira Leite. · · 

ORÇAMENTO DA GlJEl\Il.\. 

N. 50- i934 

Fixa a despesa. do ntin-iste1·iiJ ela G1t1J1·ra, pa1'lt o cxt:rcicio 
tle i935 

(Úl'Çttmento !), de 193ft) 

A pl'opos ta Ol'\1amonlat•ia da despesa do Ministerio da 
Guerra pam o anno do i 935, eslü de accónio com os prcceHos 
<:onsti tu donaes . 
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Em suas linhas geraes, a Commissão, em vis ta da TJre-
mencia do lernpo para ac-urado csludo, acha que a refel'lda 
p!'oposLa eleve ser allpeova,Ja como base PUni a )?.• discussão, 
com a reserva de apl'Cllinvl'w ulterior que venha de pltmario, 
afim de omillit· pat·cccr definitivo. 

Sala das Sc~sõc"s , 10 de ScUHnbt•o de 1934. 

Art. O Prcsüknte da Rcnublicu é autorizado a dis
pendN', pelo Minislerio da Guena, a quanlia de 4.29.558:072$, 
com os servir;o_s ab~lixo llesigrtados: 

1 e. Admini!>I.J•:í(;Íio Central. . . ....... . 
2a Jnsl.i(,~a Mi!iLar. . ............ . 
. 1· Est.arlo-l\'lairH' do Exot·cito ........ . 
4e. Inst.l'uc~~ão Mi\il.ar. . . ........... . 
5' Sm·viço do Maler ial Bnllico ..... . . 
6a Serviço de Engcrihud!l. . . . . . .... . 
7a Serviço rle Aviaç~w ............ . 
a· Sct•Vi(:o de rntc nclcncia do gxet·ci to. 
ga Sorvi~~o de Saudc. . . . .......... . 

10' Ser·viço de Vclo]t'inatia ......... . 
11" Srrvio;o d e Hernontu ...... . 
12a Defesn de Co~ la. . . . . . ........ . 
13• Rolrlos e gt'alificações de Officiues .. 
H" Soldos, etapas c gr·aWicaçõcs de pra-

ons. I O I I • O •. o • o O. o. 4 o.. • o I o. 

15" Classes inactivns. . ........ . 
:i(jl~ A.indns de eu~l.o n lrnnsportes. . .. 
17a ]i;mprcgados arldiclos ............ , 
18" D(\R(lesas evellluacs. . . . . . ...... . 
19e. •Comm issiio em Puiz . ...csll·angc iru. . 

Tot.al. .................. .. 

2.1 !J5: 443$000 
1. 989:362$000 
3.61() :9110$000 
9. !JH : 298$000 

25.31\11 :992~700 
8. 395: j 2-'t$000 

iG. 8!!5 :71t0$000 
4\l.OGG:Il72$500 

lt. 351 :384$000 
ü9G :t;00$000 

1 . 18 il :4 00$000 
293:050$000 

90.109:600$000 

lti13.037 :160$000 
38.:122 :RR3~800 

4.900:000$000 
59:831$000 

t.G58:333$1)00 
,, . 000 :ooosooo 

429.558:073$000 

.Sala d11 ConnnissUo rle Orpament.o, f!lll 10 de Setembro de 
'193-1. - Vuldomi1·o M([aa!hães, Pt·o~idenle. - Góes oMn
teú·o , Rclal.ot·. - Euvalllo f.,odi. - Henrique Dodswortlt.-
1Valdemar Palc:üo. - Teixeira Leite. - João Gu"i-ma7'iies. 
- il..clalbe~·l·o Correa. 

OHÇAl\IEN1'0 DO TRABALHO 

N. 51- 1934 

Pi.va a despe~·~~ do ;llinüterio do T1•u/Jalhn, lnrlust1·ia c Corn
m~'l'cio, Jlill'rt o eJ:ercidu rll~ Hl.~5 

( Or·çamento 10, de 1934) 

l'c~rece·r• 

·AI.!.nndendo ú cxiguidutle de lempo e com o propo~ilo de 
pet·mit.Lie, que, no pt•aw l'íxado pela Consi.Huiçãu. possa o 
Congre~so Jll'llllcder ú claboruç:lo do~ m·çameut.os. a Comm\s
siío é de PUl'l'Cl!t' qtto s13 aceeito, put•u inh:io do estudo qne a 
Clllnani vae fazm·. a [Jt'oposta r·cme!tida pelo GovcJ·no fJa r·a 
o Ministcl'io elo '.l'r·ulwllio, InctusLrin e Oommm·cio, na impot·
·tanc i{~ de 1 O .128 : 7'52 $000. 



Cânara dos Dept.tados - lm17esso em 08/1012015 oo·49- Pâgina 16 de 30 

- u~ 

Não importa esta resolução que fique sem o preciso e
rigoroso exame, o orçamento em apreço. 

Depois de recebida a collaborqção do plenut•io, fillS Ler
mos do regimênlo, será estudado em todos O!l s eus detalhes.: 

eabe aqui salientar a reduéc!ío consideravel verificada. 
na proposta em rel~ção ·ao orçamento do exercicio corrcnlé. 
Esl.a diminuição que é de viJILe e cinco por cento nã.J dccot•
re àpcnus ·da transferencia de serviços deste Minisúlt'io para 
os da. Agl'icultura (obra:: d_e colonização), aliás compensa·· 
dos com novos encargos taes como o Instituto de Technolo-· 
gia, quo lhe fram alLribuidos. Esta reduccão provem de um 
cot·te eHecLivo de despesas, repu~adas inuteis QU l).diaveis .. 

Assim: 

Orçamento de 1934.-35 ' (Decreto 2~;1u7, 
de 25 de Abril) . . · •..............• 

Proposl.a do Governo. . .. ....... .... . . 
25 .023:607$000' 
19 . i 28 :752$000 .. 

E' com satisfação que a Dommissão assignala este fa-· 
oto, que denota o firme pr·oposito do Governo, na organiza-· 
oão das leis de despesas, de enquadrai-as dentro da arreca~· 
dação prova.vel do exercício. ·· 

Art. O Pt·esiden~e da Repuhliea é autorizado a. dis-
pcnder, pelo Mínistel'io til> Trabalho, lndusLria e Oommercio, . 
a quantia de i 9. 128 :'752$000; coin os serviços abaixo desi
gnados : 

Verba i a Secretaria de Estado ......... . 
Verba ·2~ Departamento Nacional do Tra-

balho . . • . ......... . ......... . 
Vet·ba 30. Departamento Nacional . dn Pro-

prieda(fe Industrial . . .. . : . .. . . . . 
Verba qo. Departamento Na:0ional da In

dustria e Commercio . . .. ...• ..•. 
Verba 5a. Departamento Nacional d·e Po-

voamento ..... . .. . •.. . . . .•.• . .• 
Verba 66 Departamento de Estatística .e 

Publicidade · . . •..... . ; . : .. .. . .. . 
Verba 7n. Consolho Nacional do Tt•abalho . 
Verba se. Depadamenlo Naeional d e Segu

g-os Pl'ivndos e Gapitnlizaçiio • . .... 
Verbu 9" Inspectnrias Ucgi'onaes . . . ...• . 
Verba ioo. Instituto ·Nacional de Tocbno-

Jogica • . • ....... .' .. · · · · · · · · · · · · • . 
V·ct•hn uo. Subvencõcs c auxi!ios ...... . 
V·ct·bu 12a. Disponibilidndc . . •. . ...•.. 
Vct·ha tao. :Eventuacs . . ............ . 

Total . . · . ......••.. . . ... ..... 

1.916:360$000 

3.201:860$000. 

923:200$000 

1. ~O oi :730$000· 

1.780:020$000 

t. i 17 :710$00()-
1. /i 59:400$000 

908;380$000 
2 .875:600*000• 

2.070 :172$000 
2.070:172$000 

9:920$000' 
S0:000$000 

19. 128 :752$000' 

Sala das Sessões, i .9 de. Setembro de !934 - Waldomito .. 
Magalhães, Presidente. - Edqa.rd Tli,ixeira Leite,. Relator. 
-- Gói18 Montci!"o. - .Waldemar Falciio . __,.Henrique tJods~ 
wartlt. - Euvaldo Loai. - João Guimarães. - Aqalt;-::rt"· 
Con·~a.. · · · · 
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OROAMENTO DA EDUCAÇÃO 

N. 52- 1934 

Fi:~:a a despe3a drJ 1l:tiníste1·io da Educação e Saude Publica. 
pa.ro.. o exercício de 1935 

COroamento H, de 1~3'•) 

Parecer r~la.tivo 0.(} Orçamento da Despesa, na parte attf
nente ao Ministerio 'da Educacüo e Saude Publica 

· O facto de só a 16 df.' Julho desLe anno haver sido pro-
mulgada a Consliluição da Republica. levou o Governo Fe. 
~ral á contingencia de enquadrar numa estricta premen
cia ds tempo o cumprimento do se•1 dcvet' constitucional de 
enviar á C:ilna!'a dos Deputados; dentro do primeiro mez 
dn sessüo legislativa ordinaria, ·a Pl'Oposta de Orçamento 
.cujos dispositivos capitaes só pod~riam ser esboçados após 
a. fixação e promulgaçfi.o dos textos da nova Cat•ta política. 

Dahi, a circumslancia de sóment~ a 30 de agosto ulM
mo ter .chegado á Mesa da. Camara a proposta governamental 
do OrçamenlQ da Receita e Despesa da Rcpublioa para o 
~xeroioiG de i935-193b . 

A escassez de tempo não permittiu, por Isso mesmo, 
como lealmente declarou o ~r. Minisll'o da Fazenda em sua 
Exposição de Motivos, fosse esse trabalho realizado com o 
rigor tecbnico necessario. 

Ainda por essa circumstnnoia não ttoud6 àel' observado. 
rígidament,e a norma regimental referente á impressão e á 
distribuição dóS avulsos respecLivos, o quo impossibilitou 
um mais detalhado ·exame das tabellas orçamentarias ap
pensas 6. proposta. 

Vàle considerai', porém, que, nesta altura do ann() par
lamentar, não seria prnd<Jnte retarda!' a votação em 2s. di3-
cussão da Lei de Orçamento, · afim d e que se não venha ave
rificar a. hypoLhese rwevista no art. 50, paragrapho 5° da 
Constituição Fededral, ou <;eja a pl'orognção pu1·a e simples 
do orçamento vigente. 

I•'all,aria assim o Poder Legislativo ao cumprimento de 
umn das suas tarefas precípuas, qual a que lho é commetlda 
metida pelo art. 39, nlinoa 2, da roferida. Constituição. 

Votada em zn discussão o projecto de lei orçamentaria, 
nada impede seja elle cnf.ão submethdo a uma demõl'aila 
anulyso, o a um ltiais segu ro trabulho de aperfeioonmento, 
assim pela Oommissão de Orcnmento como pelo plenal'io da 
Camuru, no iut.etTegno estabelecido pat·a a. m-esma discussüo. 
Pa1·a tal fim, e attcntas ás razões acima e::.."l)Ostns, limita-se 
POI' o1·n n Cornmissii.o de Orçamento n propox- a npprovaçüo 
em zn discussão da p1·oposta govornnrnont.nl a que se repor 
ta, l'cse l·vando-sc pm·n clllit.tir ma is cumpridamente a sua 
opin ião quando emendado no alludido t1·amite r egimnn tul. 

No tocante, poil;, á parl.e do On:amento da Despesa, re
lat iva ~lO Miuistcrio do Educação e Saude Publica é a Com
missão do parecer que seja off•!rcc ido á c.onsidcraoão à<~ Ga
mai·a o seguinte Pl'Ojccto: 

Art. É o Presidente da Republio:;. aUtorizado ~ dispen-
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der, pelo M·irtisterio da Educação e Saude Publica, a quanLia 
de 159.336:8015400, com os servicos abaixo designados : 

Verhns 

1'1 s~cre/.aria de Estado •.•. . •... .... 
2n Inst ituto ele Ensino . . ... .•. , ...• 
sn UníVCl'Sidude do Rio de Janeiro .•.• 
.1a. Uni ve1·sidadc Technica Federal • . • • 
5u Supcrint.en{lencia do Ensino Indus-

18 .914:663$5000 

trial . . ..... ..... ....•. .• . . 
6a Museu llislorico • • •••• •• ....•.• 
7n Escola Normal de Artes e Officios 

Wenceslau Braz . . ........ . 
(>n Casa de Huy Barbosa . . ... .. .... . 
ga ;\fuseu Nacional • . .. •........... 

10n Obsen;atorio Nacional . , ........ . 
11a. BiiJ!iotheca Nacional . . ...... ... , 
12n Direcloria de Defesa SanHaria Iu-

f.ernacional e da Capital da Re-
publica ..............•.... 

13a Directol'ia do,.; Serviços Sanitarios 
nos E stados . . ...... . ..... . 

14o. Direcloria de Protee!)ão á .Malcrni
nidado c á Infancia • . .... , ... 

15a Directoi'iu. de. Assistoncia Hospitalar 
16n Directoria do Assistencia a Psyco-

patlias c Prophylaxia i\lenlal ; 
11n ScrYiCC~ de Inspecçli.o do Ensino .. . 
tsa. Ins t.iluto Oswaldo Cruz . . ....... . 
19a Inspectoria de Aguas e Esgotos . . , , 
zos. Obras . . .................•.•. • 
21n Pe-ssoal em (\isponiQil idad'e .- . .... 
22n. Subvenções . • .•.. . . . ••. .•..••.•• 
23n Gralifica~;ões addicionaes • • •.•.•• 
24n Evcntuaes •.••••••••• • . ••• • 

Total . 

10.952:839-$000 
9.749 :599$000 
3. 028:910$000 

4.118:400$000 
256:310$000 

1.010:5::!0$000 
72::300$000 

1.000:212$000 
569 :38,í8ÓOÓ 
922:600$000 

20.214:095$000 

117:720$000 

1. 715:7155000 
-1 • O!H : 036:;1000 

6. 772: 68:~$500 
6.071:200$000 
1.929:171~00 

50.279 :088$900 
161 :890$000 
150 :000$0'00 

14 .578:~50$000 
970:800~000 

200 :000!$0000" 

159.336:801$100 

Sala da Commissão de Orçamento, 10 de Setembro deo 
·J 93~. - lValdom·ir o MO(Jalhãcs, P 1·esidenle . - Waldemar 
'fralêlio, RelaXo r. - Teixeira Leite. - Aclalberto Col'l'tia. -
Hcntique Dodstuorlh. - Daniel da Carvalho, com restri
~,;õcs. - Góes ;llontei·ro. 

QRÇAi\fENTO DA VTAÇ,'-0 

N . 53- 1934 

Fixa a de spt:sa d,, lllin'istcl'io dn. Vir~çao c ObrM Put.>licas, 
pa1•a o exercido tlc Hl35 

Wrcnmento, de 1934 ) 

Cabo ao Ministcrio da Vincão e Obras Publicas a ir.cum
bcncia. de promove!' a cii·culacão da riqueza pela ex~cu(}ilo 
elos planos ü e l iguçilo maritimn, fcrroviaria, rodoviarin. ou 
acl'en, possibilif.:tndo o inLercnmbio commercial interno e fa
ci!it.ando a nossa approximucão dns mercados exLilrnos. no 
nH:stno tempo em qn·c tem a St\tl ~-argo a r cal-izaçli.o de vul
tosas obras d e corroição, necossni'ias :io cnmb.atc dos flagé-
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los naturaes, como o dá . seôca nà nosso Nordeste, afim de 
que possllm ter todos os brasiloiros. s·em disLínccão, de zonas, 
os cücmentos indispensaveis 1-i vida. . 

A situação financeira do Pab;, in felizme11Le, não perrnittE'J 
desenvol'~<'f!I' os serviço~ como Ich·a de de<;ejar, na fonrw. das 
dcclaraçõGs, ft•aneas e sin()cras, do Sr. Ministro da Fazenda, 
A Política de ·ceonomia, severa c deshumuna não poderá, é 
claro, nLtingir serviços produol.ivos, mns Lerá 

1

fle golpear, de
cisivamente, scm[)re que as obt·as forem adiaveis ou que as 
organizações cstl.)jum além das imprescindi veis neoe5sidades 
publicas. · 

Por occasião da Revolução, em Outubro àe 1931), a pro
posta. orçamenlnt1a püra 1 !>:JL ápresen~ada pelo Govl)l'no e 
então em estudo pela Gamat'<t dos Dc~puLadu~. era a ~·~guinto: 

Ouro ... __ .. ___ : ___ . . _. __ .... :. _ .. . 
Papo! _ ........................... . 

·J3. 958: a:.lStl '~-n 
525.7 Hl: 50:3$797 

Essa propo~ta ot·r,;amenlu,•in .iá t'CIH'C~cntavu, sobt•e o or~ 
çamenlo anleeior, para o cxercicio du 1930, unm díffcrenca 
para mais, de: 

ÜUl'O ••• , •••.••••.•••.•..•. • .••..• 
J>.apcl . . .......................... . 

229 :326-~989 
l.l)\)5:!.1728089 

A proposta agora enviada pelo Poder ExecuLi v o eon
signa verba exclusivamente em papel, num total de réis 
515.922:711$500. 

Mesmo considerando-sE\ o aliivio resultante do arrenda
mento da E. F. Oeste de Minas ao Estudo de Mirtâs Geraes 
(que entrava no orçmnenlo com 20.579 :240$000) e da trans
fereJwia. da Inspectoda de Aguas e Esgolos pam outl·o l\fi
nist.erio (que ent rava no mçamalí.to com as verba3 de réis 
20.3G8:883$000, papel, e 3.979 :3275H5, ouro), a dotação 
actunlmonte propost.a pelo Governo ainda representa. uma di
minuição, sobt·e u correspondente para 1931, de cerca de 
42.000:000$, o que, sern duvida, demonstra um notavel sn
crifici.o imposto aos sorvicos do Ministerio da Viação e Obras 
Publicas. 

Esta é a. situação que fica subordinada ao exame do ple
naz·io parn offerecer suas emendas e suas suggestõcs. 

O estudo das verbas isolãôamente e de tmia.s as rubricas 
serú procedido pela Commissão de Orçamento após a con
trilmição do plenario, razão pela qual resolve àd<mtar a pro
posta do Poder Executivo, como base para a 211 discussão, of
fel·ecendo o scg-uínt.e pi•o.icclo: 

Art. unico. Fica fixada erri 5i5.922:7i1.$500 a dessil 
n oa.rgo do Ministcrio da Viacuo o Obt·us Pnbli()as e autori-
7,ado o Pi·c~idenlc da Republica a. despendel-n. rlurant.e o 
tn:ct·ci·cio do 1935, para sm· a.pplioada, discdminadamen~e. 
pelos serviços abaixo dnsignados: 

Vl'l~ba ta Sccretariíl do Estado ........ . 
'Verba 2a Correios !l Telegraphos ...... . 
Verba 3a Estrada. de Fet•t•o Central do 

Br:tsil ................... , .... . 
Verblt q_a Esl.mda d11 Fnt'l'll NO!'úés lo do 

Brasil . . ............... . ...... . 

1.563:620$000 
1~8.053:77G$000 

172.989:780$000 

27. 6H :349$500 
----------

A ( euu~po t' Ü11' . . . . . . . . . . . . . . 330. !l48 :~525:ti500' 
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Transporte • 

Verba 5a. Rêde de ViaÇão Cearense . .• • 
Verba 68 Inspectoria Federal das Es-

tradas •. .. ..... . . .............. 
Verba. 7• Departamento Nacional de Por

tos e Navegaçã() . . . . •.........•. • 
Verba 88 Inspectoria Federal de ObrM 

contra as Seecas . . .... ..... ; •.. . 
Verba 98 Departamento de Aerona.utica 

Civil . . . . . •... •.. ............. 
Verba 10• Estrada de Rodagem . .••.. . 
' ri}rba. 11n InspectQria. Geral de lllumi-

naçãó • . • • ...••••.••.•••••••• • • 
Verba 12a Subvencões • • ..•••.. . ..... 
Verba i3a Eventuaes . . .....•..••... 
Verba 1.4• Vencimentos de cargos ex-

tinctos . . . . . .. ... ... .• , .. ... . 
Verba 15a Oonstruoçõet~, melhoramentos e 

apparelhamentos . • .... .. ..... . 
Verba 16a Defesa oontra os eff-eitos de 

Seccas nos Estados di:l Norte • • .• • • 

Total • 

.. . . ·· 

330.24~:525$00Ô 

9. 625:600$000 

15.300 :160$000 

10 .969 :5201000 

H.69i :560IOOD 

8.736:Moi$000 
12.000 :0001000 

2G.966:600JOOO 
34 :791 :102$000 

iO:OOOfOOO 

1.600 :000$000 

54.080:000$000 

• 
515.922 :71t$500 

Sala. da Commissão de Orçamento, H de Setambro de 
1.934. - Wal.domiro MagaUtães, Presidente. - Euvaldo l.odi, 
relator . - Waldemar Falcão. - Henrique Dockworth. 
Joü.o Guimarães. - Adalbe"l'to Correa . -Góes Monteiro. 
Teixeira Leite . 

4 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Moraes Paiva, 
primeiro orador inscripto. 

O Sr. Moraes PaiYa requer é obtém permissão para falar 
da bancada. 

O Sr. Moraes Paiva (Pela ordem) - Pedi a palavra, Sr. 
Presidente, pat·n que conste da actn de noSSos trabalhos de 
hoje o ro()onhecimento dos funcoionnries publicos do Brasil 
á justissimà dooisão do Tribunal Superior, concedendo ao 
funccionalismo Q direito de eleger para a Gamara Filderal 
quatro Deputados. E' esse neto se reveste de especial im
portancia, se titLenlnrmos ~rn qUe 1l Iiüinilrosa classe dos 
servidores do Estado; talvez a que oon<~,entre o maim• nu
cleo de eloitores de uma só profissão, apenas possue, no 
momento, dois representantes nesta Assombl~a. O ·acto, por .. 
t.nnto, constituo uma legitima ropnr!lcüo. 

Assim considarando, tenho a honra do r~quorer lambem, 
em meu nome a no do meu distiuoto collega Sr. Nogueira 
Penido, que se officie â mais alta Gôrte da Ju!lticn Eleitoral 
do paiz, n.presontando- lbe as nossas vivas congro.tulacões 
pela interpretacão dada ao dispositivo eonsW.uoional, refe
r ente á representação d as profissões nesb Casa. (Mui to 
bem; muito bem), 

Submettido a votos ó approvado o reQue
rimento 
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O Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa tres requeri
:.mentos de informações que vão ser lidos. 

São, successivamcnte. lidos, ãpoiados é pos
tos em discussüo os seguintes 

REQUI'lRIMRNTOS 

5 

N. 51 - 1934 

Requeiro, ouvida a Camara dos Deputados, informe o 
::Ministerio da Guerra, por intermedio da Mesa: 

a) por _que razões de ordem legal não terá ainda rever
·tido á activa o Sr. Coronel Theopompo Godoy de Vascon
•oellos, reformado; adminisLrativamente, em t931, por mo
·-tivos poHticcs, como consta doe respectivos assentamentos 
-do D. G.? 

b) por que também não foi ainda acceita a apresenta
cão do "pessoal'' da Justiça Militar da 2a Região, afastado 

•da activa em virtude do movimento revolucionaria de 1932'1 
c} por que fundamentos os commandnntes das Regiões 

Militares, interpretando o art. i9 das kúisposições Transi- 
torias" da Constituição em vigor, determinaram não fossem 

· reincluidos o!! cabos e soldados amnistiados, com manos de 
·dez annos de serviço, mas apenas lhes concedessem a ca
derneta de reservista? 

Sala das Sessões. H de .S()tombro dl\ 1934. - Mo::CP't 
.Lago. . · 

Encerrada a discussão e adiada a votação. 

6 

N. 52- 193-i 

Requeiro que, por intermedio da Mesa, .sejam solicita
. das in f ot•maçõcs ao Sr. Ministro da Viação sobre os mo ti vos 
.por que até agora não foi reintegrado ou aproveitado em 
... carso equiyalcnte o Si'. Adnlherlo Soal'es, e-x-e;;orivõ.u da 
JnspeDtoria de Sêccas, demitido em 1980 por motivos 

·pol íticos. 
Sala das Sessões, fi de Sóternbro de 1934. - Alcantara 

.Machado. 
Encerrnda a discussão 13 adiada a votnciio. 

7 

N . 53~ 1934 

Requeiro sejam solicitadas do Governo, por intormcdio 
.do Sr. Miníslro da Viação, copias dos pareceres dos Con
sultores Teclmico e Juridico do mesmo 1\linisterio dado11 
no pedido feito pela Compunhia Paulista de E. de Ferro 

,,par a financiamento cte obrns e melhoramento~ na Estrada 
:de I~ erro Noroeste do DrasH, do (!\16 resullou ó contract.o 
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firmado · em ,julho do correnle anno entre o Ministerio da 
Viação 0 uma sociedade pür quotas, comt)ósla da Companhia 
Paulista de Estradas de Ferro e da Estrada do Ferro Soro
cabana; do Governo do Estado de São Paulo . 

Sala das Sessões, H de Se tembro do 1934. - Cunha 
Vasconcellos. 

Encerrada a discussão e adiada a votação . 

O Sr. Presidente 
drigues. 

8 

Tem a palavra o Sr. Antonio Ro-

O Sr. Ant.onio 1\ôdrigues - Sr. Presidente, Sl'S. 
Deputados, já. ))OI' diversas vezes tive oér.a:<ião de occupar 
esta t1•ibuna para protestar contra irreguladc;ades de qn~ 
fo1·am viclimas operarias, não só dest.a C:.tpital, como de 
diversos Estados. 

llontem, fui procurado novamente por uma commissão 
de trabalhadores em ma•·ceuadas, que me p ediram Lt·ou
xcsso ao conhecimento r:a Nação violencias praticadas pela 
policia carioca. 

Peco permissão á Gamal'a para ler o offic;o que me foi 
enviado: 

"Rio d e Janeiro, 8 de ·Setembro de t934- Aos 
coitr[lt\nheit·os ela bancada classista. 

Encontrando-se em gt·eve. ha 12 lias os traba...: 
lhadm·cs em marcenarias, por est., meto communico 
aos dignos Doputados e toda Nuc5o Brasilcü·a que, 
apesar da aLlilude ordeira t: pacifk.u, estão sendo coa
gidos em seus diroitos do cidadãos. pois só por pas
sntero junto ás fabricas, como t'3m acontecido r,om· 
as de Lamas & Pnlermo, são :J.ponL!ldiJs pelos me~qui
nhos e incultos industriacs aos agentt'!l de policia, 
que, uo invez de manterem ordem, rn;.peito a disci
plma. os prendem, ~onduzindo-os :i Policia Central 
em verdadeira incommunicubilida je 

Exi·gimils ,;unto aos companheiro~ da bancada 
prolet::wia um pt·otesto vehomente contra lamanhn in
justiça. 

Pelo Comilo de Gl'eve. - 1)$l':cllt.lo Clemente de 
·Araujo, Secretario". 

Sr. Presidente. elevo dizet· á Cnmarn que os proletarios 
agora, no r egime constitucion.al, têm menos garantias qu~ 
no pr t·iodo d iscr icionario. 

Vou lt'Ul':Ct' ao conh\lcimenlo dos col!egn~ um facto gra
viss imo quo es l.ú pat·a sor· consummnc.lo uestn Capital. 

EsLaYa ou, Sr. Presidente, em m inlllt r e..;·deullia, quando 
recobi uma Lclephonemn hoje, pela manhã. t;"m cidadão, quo 
se dirigia para o trabalho, passou por um botequ im para 
Jazer sua rcfn.,ifto viu doi1> indivlduos p~lest'1·anclo. Não subo 
infom1m· qual a qualidade dessas pessoas, p-:>r·quo não co
nhece so portcncern á policia ou não. Apena1 p oude adiaul.ar 
que c.onvers:wnm em torno do meu nome, ftlzondo commen
turios sobre o poclitlo do informa\)ões que t1cntem dit'igi á 
Mesa. Diziam que o Deputado Antonio Rodrigues estava se 
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prcoccupando muito com a situação dos protelados; mas. 
que já ficá1•a t·esolvido que tres cidadão~ da Policia seriam 
ífHJiCàdos paf'l1 "dar· um geit.o" no tal Deputado Antonio 
Rodrigues. 

Sr·. Presidente, é sobre esse facto qu1• chamo a attcnoãó 
não s6 da Mesa como da Cumara dos Deputados: rcpresen
tan4l do proleta_riado, ou do povo, péla circumstancia d~· 
querer zelar pelo interesse da classe da qual é delegado, é 
odiado pela Policia Especial. 

Devo adiantar, Sr. Presidente, que combato a Policia 
Especial, nãó porque nutra qualquer ogel'isa. contra aquella 
corporação; costumo fazer justiça nos qua a merecem e me 
insm·jo contra uquelles qu~ infringem a dia'!iplina. 

O que me cabe declarar é que, em virtuctP.. dessa denun
cia que obtive hoje pela manl\ã, se sobrevior algum atten
tado á minha pessoa, Eó podem <ler rcsvom;'lb:!i~ados o ca
pitão da Policia Especial e seus eommandadús. 

Assim, pois, ao descer desta tribuna, mais uma vez 
ergo a voz no mais vchemente prolestô i!onto:9 as violencias 
de que vêm sendo victimas os proletarios desta Capital, de
clarando que deste modo está mais forta!eci':la a convicção 
em que estou de que devo combater os orouct&os de que se 
utiliza aquella corporação. 

Não temo as amcaçr.s de quem quer que seja, porqul:i 
todo homem sabe que está aqui na terra para lutar quanto 
lhe f()r póssivcl c morrer quando cheg'lr o d ia. Não será, 
porém, ante as ameaças da Policia que deixarei de levantar a 
minha voz de protesto contra as- sm1:1 arb1tra~i~:.dades. (Muito 
IJem; muto bem). 

9 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Alvaro Ven
tura. 

O SJ.". Alval."o Ventura pL·onuncíou um discurso que não 
foi publicado. 

Durnnt.e o discurso do Sr-. Alvaro Venl \ll'a, 
o Sr. Antonio Carlos, Presidente, deixa a ca
deira da prcsidencia. que ó occupadtl pelo se
IlhOt' Cltristovüo Darcellos, 2° Vice-Pres idente. 

10 

O Sr. Prosfdente - Ha soorc u mesa c vou suhmcttct· a· 
vulos da Cumtll'a o scguinto 

n~lJru'\J){EN1'U 

~~·. l't'osiut>nLu - Pooo n v. l'.:x . que sulJmctLa. com 
urgcncia, á llulibcJ•nçiio da Castl o seguinte tolcgt•amma: que 
Pl'OIJunho soja dh•igido uo Poder Logislativn da Hepublica 
Argentina: 

'Os Represontaulcs do Povo Brasilt~iro, profundamente. 
compungidos pca cataslL'opl!o da cidade Campana, vêm tra
zer aos Reprosentnntes da Nacão Argent.ina os sentimentos 
da sua solir!nriodadc affecLiva nesse doloroso transe. 

Salll da<! Sessõc~, i1 de Seten1bro do 193L - Renat~ 
llm·bosa 
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o &1·• Mozart Lago - Sr. Presidcn~e. peco a palavra, pela 
•ordem. · 

o sr. Presidente ~ T em a palavra, pela ordem, Q nobre 
·oept"itado . 

O Sr. Mozart Lago (Pela ordem) - Sr. Presidente, de 
jnteiro accOrdo com os termos do requerimento, quero, não 

. obs tante, assigna lar que prefiro seguir a praxe aqui sem· 
pre observada nos ~sumptqs dessa natureza, isto é, f icar 
-commettida á Mesa .a inci.lmbencia de redigir os despachos 
em nome da Casa. (~uito bem . ) 

o Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao Ex
•pedicntc. 

Vai-se passo.r á .Ordem do dia. (Pausa.) 

iE' approvado o requerimento do Sr. Rena tCI 
Barbosa . · 

Comparecem mais os Srs. : 
Manoel Reis, Veiga Cabral, Leandro Pinheiro, J oaquim 

:Magalhães, Hugo Napoleão, F erreira de Souza, Alberto Roselli, 
.lrenêo Jorfily, Barreto Campello, Solano da Cunha, Guedes 
Nogueira, Deodato 1\l.aia, Ar lil).çlo Leoni, Manoel Novaes, Pau
Jo Filho, Ruy Santiago, Amaral Peixoto, Prado Kelly, Raul 
Fernandes, Alipio Costallat, José Eduardo, Fabio Sodré, Ri

' beit:9 Junqueira, Delphim Moreira, João Beraldo, Waldomiro 
1\fagalhãcs, José GhrisLiano, Vergueiro Casar, Gincinato Bra

. ga, Moraes Leme, GenerosQ Ponce, João Villasboas, Antonio 
Jor~tê, Aarão Reb~llo,. Annes Dias, Demetrio Xavier, Gaspar 

·. Salda_nha, Minuano de Moura, Fer.reira Netto, Waldemar Reik-
dal, Edwald Possolo, Alvaro Ventura, Alexandr~ Siciliano Ma
r io Ramos, Gas tão de Brito, Roberto SimoDSE!D, Teixeira Lei

·.te, Abelardo Marinho ( ~8) . 

Deixam de comp(U'ecer os Srs . : 
Pacheco de Olíveh•a, Thomaz Lobo, Fernandes Tavora, 

.Mar io Caiado, Alvaro Maia, Cunha Mello, Luiz T irelli, Alfredo 
,da Matl,a, Abel Chermont, Mario Chermont, Moura Carvalho, 
Lino Machado, Magalhü~s de Almeilia; Costa F emandes, Car
los Reis, Maximo Ferreira, Agenor Monto, Pirüs Gnyoso, FPoi
;re de Andrade, Luiz Sucupira, J'osé Borbn, Lcüo Sl\mp aio, F i
gucit'odo Rodt•ig\.les, Jehova·h Mott.n, Mnt•tins Vot'as, Vollozo 
Borges, Odon BQZI:'rra, HorcoLínno Zoiluydo, Perólra L ira, JO!io 
Alberto, Souto Filho, Arr udn Fulufio. Luiz Cedro, Mur•io Do

•mingues, AtTUd,u Ctunaru, Amoldo Daslos, Josó Sú, Alde Snm .. 
p:üo, Humberto Moun,, lzidt·o Vnsconcollos, Sampaio CosLu, 
Antonio 1\lacha.do, Leandro Mnciol, Augusto LeiLo, J. J. Sot1-
bt•a, Pris~o Pnrt\'~so. Glcmo.n~o .Mu.do.ni, Mngnlhüas No~lo, 

.Modl'it·os Ncf.to, Ar~ttur Noiva, Edgurd Sunohcs, Alfredo M.tls
ourenhns, Loonoio Galrão, AtLilu. Amaral, Homero Pires, Gi
lono Arnndo, Negreiros l!~aloúo, Aloysio Filho, Francisco J'to

.aha, Arnold Silva, Lauro Passos Nulson Xavier Fernando de 
Abreu, Carlos Li_odenbcrg, Gódofrcdo Mene:r..es', · Lauro San
tos, J onas Rocha, Pereira Ca!'noiro João Guimarães Cezar 
Tin.ooo, Acureio ~rot'res, Gwyor de 'A:r.evedo. Buarqu~ Na:t.il

;t•etll, Lemgruber Filho, Dias For~es Mtlllo Franco Jos3 Braz 
.Adelio M<uJic l, Martins Soares, Ped;·o Altlixo, Gnb'rieí Passos: 
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A.ugu&to Viegas, José Alkmim, Vieira Marqm~s, Clemente Me- · 
dra.do, Haul Sá, Simão da Cunho., João Penido, Ghl'istiano Ma-· 
chado; Polycarpo Viotti, Levindo ·Coelho, Alej_xo P,araguáSsú, 
Bslrniro de 1\oledt~iros, Licurgo Leite, Celso MaohadQ, Ga.m- · 
pos do Amaral, Carneiro de Hezende, Jacques Moniandon,.Jotí.o 
A.lves, Plinio Corrêa de Olivein1., Theotonio Monteiro de Bar-· 
rcs, Rodrigues Alves, Moraes Andrade, Almeida Camargõ, Ma
rio Wtiataly, Guo.racy Silveir.a, Hypolilo do Rego, Zoroastro· 
Gouvêa, José Ulpiano, ·Carlota de Queiroz, Abreu Sodré, La
cerda Werneck, Antonio. CoveUo, Gatdoso de Mello Netto, Hen
rique Bayma, SHmpaio Vida!, José Honoralo, Domingos \lei-· 
lasco, Ner_o de Macedo, Alfredo Pacheco, Francisco Villanova. 
Plini_p Tourinho, Idalio Sardemberg, N~reu Ramos, Adolpho 
Konder, Simões L_opcs, I<'rcderico Wolfenbutell, Viclor Rus-
somano, Ascanio Tubir_1o, Pedro Vergara, Fanfa Ribas, Raul 
Bittêncourt, AcyP .Medeiros, Gilbert Gabeira, Vasco do To
ledo, MarUIJ.s e Silva, Fr,aneisco Moura, João Vitaoa, Alberto 
Surek, Ar!'Qll.]1do Laydncr, Guilhet me ~laster, Eugenio Mon
teiro de BarrQs, Edmar Carvalho, Mario Manhães, Miltonc 

Cat·vaJho, Ricardo Machado, \Valter Gosling, Augusto Corsino,. 
Hot:acio Lafer, Euva!do Lodi, Pacheco c Silv.a, Rocha Faria, 
Oliveira Passos (153). 

OlliDEM DO DIA 
O Sr. Presidente -- A lista de presenca accusa o compu.,. 

rccimento de 98 Srs. Deputados. 
Não ha numero para se prooedei a votação da maleria .. 

constante da Ordem do dia. 

11 

O Sr. Soares Filho Peço a palavra, para explicaçao-
pessoal. 

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

O Sr. Soares Filho requer e obtem permissão para falar· 
da bancada. 

O Sr. Soares Filho (Para explicação pessoal) - Senhor· 
Presidente, tomei a palavm apenas para proceder á leitura. 
de um abnixo-assignado do operarias da Imprensa Nacional, 
dirigido ao Deputado Josó Eduardo Macedo Soares, que teve· 
necessidade de se ausentar da Casa. 

E' o seguinte: 
Exmo. Sr. Deputado José Ednardo Macedo Soares,. 

M. D. Deputado Federal- Os signalarios abaixo firrriados, 
trabalhadores da Imprensa Nacional, pedem a V. Ex. se 
digne lêr du tribuna da Clamara dos Deputados o vehernente 
protesto que aqui formulanJ contra as injurias e inverda-· 
des hontem lidas dessa mesma tribuna pelo Depulado Adol
pho Br.rgamini contra a actual administracã.o da Impronsa 
.Nucionnl, nos <Jl.llles se vo.snm o despeito e o octio contt•a a 
individualidade do Sr. Dr. Salles Filho, mas que nílo tra
duzem nem podem traduzir o pensamento de homens quo, 
prezando a sua dignidade, sabem tambem prezar a digni
dade alheia. 

Rio, 11 dE! Sotembro de :1934. - Alberto da Co11ta Im~ · 
b~~zeiro. ·- A~vm•o de Alrr~eida A1•au.jo. - Cyptiano Fe'l"-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 00:49 + Pág ina 26 de 30 

- i 58-

rei·ra Pi~to. - Mberto Cor-rêa. - Rodalina do. Conceição 
Silva. - Remy F·irnteireclo PimenteL - Baul Rocha. -
Adltur José Perdra da Crm;.- nodolpho SebCLSlião da SUva. 
~ J_,inneu Itt:is. - Benicio Coelho. ____. Valerio Gaspar de; 
!rli1·ancla. - Henrique D01•méa. - Anemias Pereir'a da 
Costa. - Antonio Co L ta. - I' salmista D6iitinaues. - IJou
ri'val Neves da Costa. -Francisco Novaes. -Newton Mar
tins Bot<(:a.'l. - Claudionor da savaira Dut1'a. - Oscar 
.Pereira Jacarandá. -Pedro Infante Vieira. - Ferdíncmdo 
Schmetle1·lin(f. - Demetrio M. Bezerra. - Ji'lo1•indo Ar
aento. - /11 elippc SanNaao dCl Costa. ~ Francisco Di.as da 
Ctmha. - Osca1' Paraíso de Ma.ttos. - OLavo Sequeira 
Porto. - Alov.~io Moreira dos Santos. - A~varo Reis. -
Dm·val Alvares Pereira. - Manoel do AmaraL - Euc!y
·des Alves Barreto. -- Josg Maria da Costa. - lli!to-n Li!i
vao~. - Dircen MacieL - Raul dos Santos· Cardoso . - Euft · 
clucles •lluniz Pontes. - Dialm~a PimenteL Feij6. - Arthur 
AlUno Doria. - José Ernesto Coelho. - Angelo Lct.zza:i'o. 
-José Maria da Silva Guima1·ães. - Narciso Ar(feu Vi
eira . -João [,eite de Vasco1tcelLos. -João Chrusostomo 
Souza And1·ada. - Geraldo do Espirito Santo. - Pedro 
Galvão. - Salvador Salcedo. - Luiz Oct·avio de Oliveira. 
~ Carlos Saldanha. - Alvaro Ferrci:·a Pinto. - Manoel 
Fl!11ninense da Silva. - Octavio Bo.ceUar. - Antenor Pe
réira Prata. - Roberto Gomes Caldas. - Bermogen.e~ 
Mendes da Costa. - Humberto Saldanha. - Esdras de 
Souza e Silva. - E1•nesto Rodrigues Perci1·a d'Ut'l'a. -
Jasson Mendonça. - Alcides Mart·ins dos Santos. -
AtWa dos Scmtos. - Diogenes il.ntonio de Souza. - Jose 
Ca.~tWw. - Antonio da Silva Monteiro. - José da Sitva 
Gama. -José Bevilaqua. -·Armando Francisco de Paiva. 
- Plinio de Souza nibeiro. -= Godofrcdo de Aguiar Leite. 
- Alddes Carlos d' Arcanclty. - GniCILerme Luiz do.~ San-
tos. ~ Carndno Theoclorico J,inr1Sa11. - Aaaina!do da Costa 
MaU os. - Sylvio Calmon de Oliveira. - Noel Restier da 
Ponlow·a. - Alvaro A. Leão. - M-i(JtLCl CaoaL/teiro. -
Bcoroe Conleú•o <Út G1•aça. - Herrneneuildo Ferreira Vianw 
na. - li. Ca1'los de Almcidlt e Silva. - llttm~•crto Pe-
7'CÜ'{t. - Aurntsto Cost'a. ~ Luiz Soares Rocha. - José 

·Caelano Funtes d~ Assis Filho. - Murillo Fe'i"reil"a Alves. 
-·- Sylve,çlrc; Roth·ieJ· 7'eixeirC~.. - Cvpri.ano F'erreil'a. Pinto 
Jttniur. - !'edro Pereira de Carvalho. - Da{}oberto Mes· 
quiw. - OctmJio A. d.'A:::evedo. - S·ulvio Ribeiro. - Svl~ 
vi o rlc Vi(}1WÜ'ell.o. - João de Oliveira Bastos. ~ Anadett~ 
S()m'es Gttimm·ües. - An(1elo José 1'<i.l'taalia. - llerm.ano 
l'hllwiro lit:t]1diiu. - Carlos Pe1·r:im da Cruz. - De ode
dano Cl!s.W.J11:l!.i. - Benedicto Oaldas. - llttrJO do A nuz,ral 
VeJ'(IW~il·o. - Vclp/w lJrt1Jtista. de Assis. - Euct·vdes Xa
tltl'l' tlr! G•>ttv11a. - ilianouL I!o!hie?' 1'eixeira.. - João tU
[rl!rlo rJ,: Snnt' A nn.n.. - llnl!em L'ltiz Comes. - Anton·io 
Jumptirn de Al-meida Scr~umlo. - Vcspasiarw F'en1andes 
l'as:ws. -- Uszt Vi c ~'J"a. --· Scbas tü!o Dominuttes Sn'Va. 

Era o que ou Linlta a dizer. (.Muito /!em; mtt.üo IJem.) 

12 

O Sr. Presidente __c Tem u po.llwrn, pttrn cxplion«;)ão pes
·sonl, o Sr. Adolpho Borgamini. 
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o Sr. Adolpho Bergamini requer e obtem permfssão para· 
falar da bancada. 

O Sr. A<tolpho Bergamini (l'm•a e;J;pticcr.ção pessoa!) -
Sr. PresidenLe, IJ1'0Cildi, htmlem, â leitura de um me• 
morial elnlJoL·ado por funccionatios e operat·ios da Impt·cnsa 
Nacional, devidamente as~ignado, e qufl r~e foi en~regu~ 
por uma comm1ssao. No desempenho dessa mcurnbcncu>, dél 
conhecimento á Casa e, principalmente, ao Governo, do que 
desejam aquclles s~rvidores do rcfm·ido depa~·tarncnlo c.Ja 
publica adn1inislracão. 

Agora, acabei do ouvir a leilura de um abaixo-assig·flado, 
provavelmente de alguns empregados da Impt·cnsa Nacional. 

Não Lcm maior expressão, nem significacüo oulra, e;;se 
doeumcnlo, de vez que não sabemos até ontle pódc ter che
gado a pressão exercida ]leio polilico que cx(n·cií.a. as suas 
funcções naquolle campo da aclministl'açfío. 

O que ha a fazer, Sr. Presidente, ú, no meti cntendtn•, o 
que pedem os opoJ·arios c funccional'ios da lmprcm;a Na
l)ional: a abertura de um inquet'ito, em que o Go\·crno. p •~lv 
orgfío a seu alcance, averiguo ondA eslâ a razão. Se não t.i-. 
verem dito a verdade no seu memorial ou ua sua represen
tação os operarias e empregados da Imprensa Nacional que 
me enviaram o documento cuja leitura fiz hontem, recaiu 
sobre elles a IJCna disciplinar applicavcl. 

Em caso contrario, poróm, se, como esses funccinnut•ios 
c operarias acreditam !.' esporam, numa i nvesligação de~
apaixonada. ê l"tollcsta, ficar apurado que quanto se con~m 
.nnquolle documento representa a verdade, enlão o Governo 
faça justiça, afastando do curgo uquclle que o tem i nstl'U· 
mentalizado no serviço da sua política pal'liclaria. 

Como vô V . Ex., Sr. Prcsi(jente, a quc('tão é facill lma 
do resolver. Não se deve docidil-a pm· abuixo-assignad·os. 
(JUé podem rrn.rescntar a gt•nlidão de um punhado de ser
vidores, contcrnplacios pela ndminisLraciin. como, tarnbem, 
J>óde significar pressão exercida por uqucll(! que eslú Ji:l di
recoíio dos sct·vicos da Imprensn Nacional. A questão se deve 
decidil· de outra maneira, muito mais simpk'S o honesta: a 
da invcsligacão da verdade. 

O Governo que pt•occda a nssa investigaçflo, abrindo in
.qucríto, fazendo apurar os factos, 'POr elementos seus, in
suspc.ilos, isentos de qualqUer türcellil. de interesse. P. ahi 
terá indicado como agir, puniltdn os que se tenham afus t.ado 
das boas normas da ndminislt•aç.uo c da verdade . 

Fót·a rlsso, Sz·. Presidente. conlinunr-so-:\. a fazer poli
ticagem, que é o que interessa no Direotot· da Im{won$a l'ia
cional, que é membro do um partido, obtendo favores pat•
tiqarios, fn7.endo alistamento eleitm·al com a coadjuvrwiío 
dos elementos que tira do cargo administrativo quo cxcl'l)C 
e conseguindo na Profcil.urll., como ainda hoje publicn' o ot•
gão offic inl, o "Jornal do Bra::<il", nomcnciio para seu filho 
na Assis tencin Munir.ipal . 

Esses factos pJ·opcndom a dur l'azllo a.os rnclumant.es ele 
hunlem, isLo é, aqncllcs quo qum·ern um inquerilo. 

Fnoa-so, pois, a invcslignçüo e pt·ocedu-se com juslioa. 
·(Mu·ito bc.m; m1dto bem.) 
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O Sr. Presidente - Vou l evantar a sessão, designando· 
para a do amanhã, a seguinte 

13 

ORDEM DO DIA 

Primeira part.e 

Sessão secreta, para discussão e votação da mensagem' 
do Sr. Presidente da Republica, sobre a nomeação do Chefe· 
da Missão Diplomatica na Hollanda. 

Segunda parte 

Votação do projecto n. i ô, de 1934, estabelecendo que os-
governos dos Estados sejam; exercidos pélos Presidentes dos 
respectivos Tr ibunaes de Justiça, até que vet•ifiquem as· 
eleições de que trala o ar t . a· de "Disposições Transito
rias", da Constituição Federal (em virLude de urgencia) (t• 
discussão). 

Votação dos requerimentos dos Srs. Ferreira de Souza a· 
Adolpho Bergamini offe~:ecidos ao projecto n. 6, de 1934, 
es tabelecendo providencias para a ·realização das ~roximas
eleições. 

Volacão do parecer n. f, de 1934, negando licença pedida 
para proseguimento do p-_·ocesso instaurado conlra o Depu
tado João Villasbóas (discussão unica) . 

Votac1io do parecer n. 2, de 1934, declaràndo que o pro
seguimento do processo criminal instaurado contra o doutor 
Luiz Vieira d e Mello, independa de iicenca da Camara 
(discussão unica) • 

Votação do parecer n. 3, de 1934; declarartdo que inde-· 
pende de licencn. da Camara o pt•oseguimento do process(} 
criminal instaurado contra o Sr. Nuncio Soares da Silva· 
(disctt.ssão urtica.) ; 

· ·v otação do requerimento n. 37, do i934, do Sr. Mozart 
Lago, indagando por que motivo os sargentos monitores do 
Col!egio Militar não percebem diarias que a lei estabeleclt 
(discussão tmica) . 

Votação do requerimento n. 38, de !03~. do Sr. João· 
Vituca e out.r os. pedindo informações sobre reconhecimento 
da Uniüo Sovietica, pelo Brasil (discussão v.nica). 

Votucõ.o ào requerimento n. 39, de i931l, do Sr. Acyr· 
Medeiros e outros, pedindo iuformi:wões sobre o resultado a· 
que chegou a Commissão Liquidant(} da Divida Fluctuante 
da Uniiio (discussão unica) • 

Votação do roquerimento n. 40, de 1934, do Sr . Thiers 
Per issé e outro, pedindo informaoües sobre obras no Tbeatro 
Municipal (dis~·ussão tmica). 

Vot.ução do roquerimento n . 4:1, de :19'34, do Sr. Alcan
tara Machado, pedindo informncões sobre rcintegraQiio do
tenente-coronel Benedicto Alves do Nasciment~ (di~cussáo 
uni"ca). 
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Votacão do requerimento n, 42, de 1934, do Sr. Acyr 
Medeiros e outros, de informações sobre prisão de operariaS 
empregados em padarias (discussão unica). 

Votação do requerimento n. 43, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outros, de informações, sobre prisões de opera-
rios, que enumera (discussão unica) • · 

Votacão do requerimento n. H, de 1934, do Sr. Antonia 
Rodrigues e ouLros, de informações sobre demissão de um 
empregado da Escola Sete de Setembro (discussão ~mica). 

Votação do requerimento n. 45, de 1934, do Sr. Thiers 
Pedssé, de informações sobre se no Estado do Paraná está 
sondo cumprido o disposto no art. 104, lettra e da Constitui
ção vigente (d·iscttssão unica). 

Votação do requel'Ímenlo n. 46, de 1934, do Sr. Adolpho 
Bergamini, de informações sobre se nas Estradas de Ferrl) 
da União continua sendo cobrada a taxa de viacão federal 
(discussão ltnica) , 

Votação do l'equet'imento n. 47, de i934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outro, de informações ao Ministerio da Agricul
tura sobre colonias de pesca (discussão unica). 

Votação do requerimento n. 48, de 1934, do Sr. Aourcio 
Torres, de informacões aos Ministerios da Justiça e Viação, 
sobre operarias envolvidos no movimento grevista de 5 de
setembro corrente (discttssão unica). 

Votação do requerimento n. 49, de i 934, do Sr. Acurcio 
Torres, de informações ao Minislerio do Trabalho sobre um 
recurso interposto por operarias do Syndicnlo dos Traba"" 
lhadores da Companhia de Cimento "Portland" (discussã() 
itnica), . 

V{}tação do requerimento n. 50, de 1934, do Sr. João 
Villasbóas, de informações ao Ministerio da Guerra, sobre a 
missão chefiada pelo General Leite de CasLro, na Europa 
(discussão unica), 

Votação do requerimento n. 51, de 11>34, do Sr. Mozart 
Lago, de informacões sobre reversão de um official do Exer
cito (discussão unica). 

Votação do requel'imento n. 52, de 1934; do Sr. Alcan
tara Machado, de informacões ao Ministerio da Viaoão 6' 
Obras Publicas. sobre rolntegraçfio de um funccionario da 
lnspectoria de Seceas (diJcussão unica). 

Votação do requerimento n. 53, de 193~, do Sr. Cunha 
Vasconcellos, pedindo ao Ministerio da Viação e Obras Pu
blicas cópias dos pareoeres dos Consull.ores Technico e Ju
rídico daquelle , Ministerio sobre a Companhia Paulista dEt 
Estrada de Ferro (disc1tssão unica). 

L!Jvanla-se a Sessão ás i5 horas e ·10 mi
nutos. 

á. D. - VOUJM& IV 11 
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45• Sessão, em 12 de Setembro de 1934 

iPresidencia do Sr. Christovão Barcellos, 2• Vice-P.residente 

1 

A's 14 horas, compareceram os Srs.: 
Cbristovão BI!.!'Cel!os, Clémentino Lisboa, Wàldemar 

.Motta, Alberto Diniz, Adolpho Soares, Godofredo _ Vianna, 
Waldemar Falcão, Xavier d~ Oliveira, Ker·ginaldo Cavalcanti, 

.Alberlo Roselli, Pereira Lira, Simões Barbosa, Góes Mon-
teiro, Valente de Lima. Guedrs Nogueira, Rodrigues Daria, 
Deodato Maia, H-enrique no·dsworLh, Amaral Peixoto, Sam
paio Corrêa, Olegario Marianno, Adolpho Bergamini, Nilo 
de Alvarenga Aourcio '!'urres, Fabio Sodró, Cardoso do Mello, 

·.Soar-es Filho, Lemgruber Filho, Francisco Marcondes, Ri-
beiro Junqueira, Negrüo de Lima, Matta Machado, João Be

:raldo, FurLado de Menezes, Daniel de Carvalho, Cel.so Ma
-chado, Bueno Brandão, Anthe_ro Botelho, .. ,Tose Cbristianó, 
. Vergueiro Cesar, Antonio Jorge, IdaUo Sardemberg, AarãQo 
Rebello, Carlos Gomes, Annes Dias, Joi'ío Simplicio, Renato 
Barbosa, Minuano de Moura, Adalberto Corre/\, Cunh!l V!LS
ooncellos, Antonio Rodrigues, Waldemar lleikdal, Sâbaatião 

.de Oliveira, Walter Gosling, Augusto Corsino, AlexRndre Si-" 
ciliano, Roberto Sirnonsen, David Meiniclce, Pinh(lil'o> Lima, 
Abelardo Marinho, Thiers Perissé, Mo1'aes Paiva, Nogueira 
Penido. (63.) 

Comparecem mais os Srs. : 
Alvaro M11ia, Manoel Reis, Veiga Cabral, Leandro Pinhei

ro, Joaquim Magalhães, Hugo Napoleão, Leão Sampaio, F.i
Jtueiredo Rodrigues, Pontes Vieira, Barreto Gampello, Au
gusto Cavalcanti, Osorio Borba, Arlindo Leoni, Manoel No
vaes, Paulo Filho, Jonas Rocha, Ruy Santiago, Prado Kelly; 
·Raul Fernandes, Mello Franci,o Ribeiro Junqueira, Delphim 
MOl·eira, João Peni<lo, CincinaLo Braga, Generoso Ponce, 
João Villabõas, Lace~'da Pinto, DemoLrio Xavi6r, Gaspar Sal
.danha, Ferreira Netto, Eugenio Monteiro de Bari·os, Alvaro 
Ventura, Pedro Rache, Mario Ramos, Gustüo de Brito, ~l'oi
xcira Leite. (35.) 

Deixam de comparecei' os Srs. : 
Antonio Carlos, Puchec~o de Oliveira, Thomaz [;obo, 

Fernandss To.vorar Mario Caiado, Cunha Mello,. Luiz Tirolll, 
Alfredo da Matta, Ahel Chermont, Mario Chermont, !\loura 
Carvalho, Lino Machado, Magalhães de Almeida, Gosta l''er
nandes, Carlos Reis, Maxirno Ferreira, Agenor Monte, Pires 
-Gay(lso, Freire de Andrade, Luiz Suoupir11, José Borba, Jc
hovnh Motta, Silva Leal, Martins V-eras, F·err!lira de Souzu, 
·venoso Borges, Odon Bezenn, !remôo Joft'ily, Hercctiano Zc-
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nnyde, JQilo AJber~q. Souto Filho, Arr uda Falcão, Luiz Cedro, 
Solano da Cunha, Mario Do~ingues, Arruda Càinat-a1 Arnaldo· 
Bastos, José Sá, Aldc Sampaw, Humberro .Moura, lzldi'O Vas
concellos, Sampaio Costa, Antonio Machado, Leandro Ma-
~cie( Augusto Leite, J . J. Seabr1.1, Prf5CG Paraíso, Cleawnt~ 
Ma.Tiarti, Magalhães N.e~to, Mled.eiros Netto, Arthur Ne!va,.
ll:dgard Sanr.hes, Alfredo Mascarenhas, Leoncio Gnlrão, Attila 
Amaral, Homel'O P jres, Gileno Amado, Negreiros Falcão, 
Aloysio F'ilho, Franoisco Rocha, Arnold Silva, Lauro Passos,. 
Nelson Xav10r, Fernando d-e. Abreu, Carlos Lindenberg, G(}
<lofredo 1\lfenezes, Làllro Santos, Per.cirn Carneiro, Mozart 
Lugo, João Guimaeães, Cesar Tlnoco, Alipio Costallat, José 
Eduardo, Gwyer de Azevedo, Buarque ·Na:r.ar{!th, Dias Fortes, 
J'osú .Braz Adclio Maciel , Ma1·lins Soares, . Pedro Aleixo, 
GalJricl Passos, Augusto Viegas, José Alkmim, 'Vieirn .. !\f ar
ques, ülcrnenLc Mectt•ado, Rnul Sá, Simão da Cunha, OhrisLiano 
Machado, Polycarpo Violti, Levindo Coelho, Alcixo Parnguas
sú, Waldomiro Magalhães, Bclmiro de Medoii·os, Li
curgo Leite, Campos do Amr..rn!, Carneiro de Rezen
de, Juoques M:onlandon, João Alves; P!inio Corrêa de 
Oliveira, Alcantara l\lãchildo, 'l'hcoLonio Monteiro d•) Bar
rós1 Hodrigues Alves, Barros Pentcadó, Moraes Andrade, Al
metda Camargo, Mario Whately, Guarncy Silveira, Hippolyto· 
do Rego Zoroaslro Gouvea, Josó Ulpiano, Carloln de Quei
<oz, Abt·eu Sodré, Lace1•da Werneck, Antonio Covcll(l, .Car
doso de Mello Nt>Lto, Moraes Lame, Henrique Bayma, Sam
paio Vida!, José Honorato, Domingos Vellasco, Nero de Ma
cedo, Alfr.cdo Pacheco, Francisco V!ll~nova~,. Plinio Tourin~o. 
Nereu Ramos, Adolpho Konder, S1moes .a..opes, . FrederiCO· 
\Volfenl;mtcll, Victor Russomano, Ascanio Tubino, Pedro Ver
gara, Fnnfa Ri:pas, Raul Bitte·ncourt, Acyr Medeiros, Gil-. 
bert Gabeira, Vasco de Toledo, Martins e Silva, Franciscoo. 
Motn·a, João Vitacn, Alberto Surak, . Armando Ll\ydner, 
;Edwnld Póssolo, Guilherme Plnster, Edmar Cnryalho, Mario· 
Manhães, Milton Cm•valho, Ricardo Machado, João Pinheiro, 
Horacio Ln.fer, Euvaldo Lodi; Pacheco e Silva, Roch!l Faria, 
Oliveira Passos. (f53.) 

O Sr. Presidente - A lista de presença aocusn o compa
recimento de 63 Srs. DepUtados. 

Está aberta a sessao. 

O Sr. Waldemar Motta (4° Secretario, seMJindo de 2°) 
procede á leitura da acta da sessão an tecedente, a qual é;. 
sem observações, npprovuda. 

O Sr . Ádolpho Betgamini - Peco a palavra. 

O Sr . Presidente - Tem n palavra, sóbré n. Ao ta, o nobre' 
Dcp11iado. 

O Sr. Adolpho Bergomlni (Sobre a Acta) - Sr. Pre~· 
si<lenLa, o Sr. Deputado Mm:arL Lago. incumbiu- me de lho
just.ificar a auscncia á sessão de hoje, por motivo de suude . 

Aproveito-me, entretanto, da opportunidnde para, repor
tando-me · ao discurso que honlem pt•oferi o qno consta da· 
aclà (!tiO vae ser submett.ida á npprovaciio da Cnsn, o relnti .. 
vamonte a questões dn. Imprensa Naciouul, dizer o seguinte : 

Recebi umn carta do dh•ecl.ol' dnquelle estabelec imento. 
emprazando-me n provar, denlr<1 em 24 horas, o ilem 17 da~ 
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.exposicão qlie os funccionarios, empregados e operarias da 
mesma Imprensa me mandaram e que foi aqui d ivulgada. 

Respondo desta tribuna nor·que a carta fói dirigida ao 
Deputado. Estou devidamente autorizado, pelos autores do 
memorial a acccitar o convite, d t:sde que u St·. Salles Fil-ho 
deixe o exercício do cargo e se proceda a um inquerito no 
qual so fará prova, não só daquellc .ii!.ciso, como d6 todos os 
outros constantes do documento a que alludi uo disCul'so. 

Accresce, Sr. Pres idente, 'quo o fu nccional"io r evjsor João 
.Ernesto de Souza, e m cat·ta que dirigiu ao Sr. Ministro da 
Justiça, c que está em mãos do Sr. Presidente da Republica, 
Lambem de . ha muito solicita a abertura de inqucrito, de 
maneira. que, só por me io de processo honestamente feito, 
afastado do cargo o ohefa da Reparlicüo, se fnrâ prova, nii.o 
.só d(J inciso 17. mas de todos o!l demais. 

Era o que tinha a dizer. (Muito lJem.) 

Em seguida, é approvnda a ucta da sessão 
antecêtlcnte. 

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

O Sr. Clementiuo Lisbôa (3• Secretario, servindo de 1") 
1)t'occdo á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

2 

Oífioios: 
Dois do T ribunal de Contas, de i2 do cot•rente, commu

nicando haver récusadõ ragistro ao contraclo celebrado en
tro a. Director·ia Geral do Departamento Nacional de Produ'" 
ccüo Animal e a rh·ma Luiz Zllnni, para conclusão das ol.Jras 
relativas aos tanques para crcacão de peixes; e communi
cando tcl' negado !'Cgistro ao oontraclo celebrado entre a . 
Directoria do Sut•vico de Caca -e Pesca, do Depat·Lamento 
Nacional de Pt·oducc;ão Animal c o Sr. ·v asco Alves Azam
h uja, para locação rlo 1.0 andat• do prcdio situado á rua 
Dorju Castro n . 15. 

- A.' Gommissiio do Tomada do Contas . 

TulegTamma: 

Srs. Deputados Camm·a F cdet·nl - fiio ~ De Pirnci
cubn, 10 - Cr·udorcs inlct'essndos rcnjustamonto cconomíco 
rouniüo o!Tectua!lu Pit·ucicubu oslavllni São Paulo protes
tando conLt·a pr•oJoclo banca<11.1 paulista r'evognr· letras d o 
e ar·l. 20 det:rcto 24 .2:.13, de 12 do Ma io doslo anno e uppel
lam shntimenlo~ jus tic;u equidado t:obrcs Deputados Ca
m:lru Fec.lct•al, nüo consentir qualquer aclo aggJ·css ivo d t
roilos crut!LH'cs já sacl'il'icado,; em seus inLot•cssos. - Jos.J de 
S01Hit. - f',:tlr·o Alca:mulri·11o Coelho . - A11tonio tltt.flWto 
tl i! Souza .. - Joélo Al·ve·a Costa. - Mat•ia Dias Oonza(J(t . -
I>!'. Jm•ye Murqw:a de So·ttza. - lu nado !Jeitr: Nertr r.drfJS'. -
Selwstia-no de lJotellw. - TU?·si.~io Mauullt<k~ F'o1JOl<1. ~ 
Auausta da F'onsr:cr1. - Jorws Fen·az r.le Prota.. - José 
Elias de MO'I'UIJo . - Jurí.o Al{1·cdo Co1·r•l?a. - F'1·mtcü-co de 
. .SaClcs A?'1·wla. 

-- A Commissüo do I•' ' ·ancas . 
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Fica · sobt•e a Mesa ate Ullerior de liberação
um proj-ecto do Sr. Aclsrcio Tort·eu e outros: 

N, 124 - 1934 

Manda rc,,titui1' a Caixa de AposentadOria e t•ensc1es rlo Pes
.wal da Estrada de Fen·o Centrai do Brasil a importan
cict de 5.3G3 :382$355, a ella devida por annuidades não· 
7'ccolhidas, como de lei, ct seus co'frcs. 

(Legislação Social t 7, Finanças 101, Orçamento 30) 

A LLendendo a que o:; fu ndos da Caixa de Aposentadoria 
o_ Pensões do P osso11l da Estrada de Ferro Cent!·al do Brasil 
suo consLHuidos , ex-vi do Regulamento baixado com o de
CJ•elo n, 17.941, de H_ de Outubro de 1927, por contribuição 
mensal de seu.s assocllldos (3 <Jo sobre V()lll! imentos) , pela 
quota de prev•dencia (2 % sobre as tari fas) e, principal· 
mente, pela annuidade de 1 112 % calculada sobre a renda 
bruta da Estrada de F. ConLt•a! de~ Brasil, o ma is das Estradas 
de Ferro Rio d'OUl'o e Thcrezopolis, nnnui~nde essa que 
deve corNJsponder. no mínimo á imporlancia toLa! ot·iuuda 
da conti'Íbniçl\o !los nssociauos (a!'! .. ~0• letras (l, b e c e 
paragraplios 1° e 2° do artigo 10 do decreto cíl.ado) ; alteu· 
dendo a que as nnnuidades a que estão obrigadas •!Ssns Es
t.radns para com a Caixa devem ser, mensalmente, deposi
tadas no Banco do Bras il , á conta da Caixa, sem deducção 
de qualquet• pa r cella do commissão, até o ultime) ôia uW do 
segundo mcz s ubsequentc (àrt. 8° da lei 5 . 100, de 20 de 
drwnbro de 1 9ZG, e artigo 1_0 do ~ecreto n. 17.941; atten
dencto a que n ii.o fol depositacta.no Banco do Brasil e li conta 
da Caixa, como devera, u importancia de cinco mil t rezen
tos c se-ssenta o 1.res contos trezentos e oitenta e dois mil 
trezentos e cincbcnla e cinco réis devido á Caha e corres
pondente á annuidnde de i 112 %, sendo 5.199:040$934, da 
Estrada de F erro Central do Brasil, sobre sutt renda brutt\ 
nos exercícios de i928 e 192!'! 95 :07t~75, da Estrada de. 
F erro Rio d'Oul'O, sobre sua renda bruta nils éxercicioi do 
HJ2S a HJ30, 69:270$146, da Estrada de Ferro Therczopolis, 
sobre snn r enda hrutn, nos cxercicios de 1. 928 a 1931 ; atten
dendo a qnc o não recolhimr.nLo, em tempo proprio, aos co
ft·os da Caixa, dessa imporLancin, tem n uil.a 'Caixn m•ar reta
do vn ltosos p 1·cjuizos, de vei que, adquiridos, com clla, títu
los fcderaes, como esl:i ohl'igadn n. fazel-u por le i, leria re~ 
cebido de juro~ de tnes Lilulos. cet•cn lie doi::; mi l contos; nt" 
tenocndo a que u {Jaixa tem enviclndo, pelos meios adminis
ít·ativos, Lodos. os esforços no sentido de oblcl' a rcsli tuicüo do 
que lhe forn al't·ãnoado (I seu!:< COfres vor má intcrprcLacão 
tle u ma lei clara e insophísmavol, sem consC'guil' o 5eu ob
jectivo: atlenrl endo a que. sendo dov<Jl' precip uu d<1. Nação 
o amparo a u rnn instilnicüo util como é a Caixa de Aposer•
t.a.dorin c Pcnsõos do Pessoal dn Estrada de F•n·t•o Contrai do 
B1·asi l, p:u·a \!IIJo pnl.l'imoniu, que já ~n eleva n ... .. :, ... · .. 
37.000:000$000, ella conf.ribuc o que garante a sub$1sloncm 
dos que ~o invnlkhtm no sm·vico nublico, o pão o o to\lto do 
inconl.aveis m·phiws, qne l.um nessa Caixa. o sau unico arri
mo; ui.Lenrlcnrlo a quo ti · União nüo polfc dei xa•· <lt~'J a Caixn 
c nLro em nct'ioclo ikfici tl\l' Ín coin -o so\.1 concm!IO, pt•ondoi\J O,. 
indcvidatncntt,, um SIHI~> coil·cs o qu~ p~rlenct· indubilavcl-
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mente ao paLrimonio da Caixa, a Camara dos Deputados de
creta: 

A União !i'cd<~ral rcsl.ituirá á Caixa de Aposentadoria c 
P1msões do Pessoal du Esli•üdll de Perí'o Ccutr:.d do BI·rü;il a 
itnporlanoin do 5. :w3 :382$355 a olla devida por annuidades 
não recolhidns a . HIHJ~. cofre~, a saber: q,) Estrada di!! Ferro 
Central do B•·usil, rJ .1\Hl :040$934 dos exeroicios de 1928 e 
1929; b) Esl.rndrL cltl l!'ut·t·o Rio d'Ouro, 95:071$275 dos exer
cícios elo 1 !J2H u. i n:1o(· c) l!:slt·ada de Ferro 'l'herezopolis, 
69:270$H6 do~ oxot'<l elos de 1928 a i93i. 

Ar~. 2° - l•'lcttnl t1bortos os necessa.rios creditos. 
Art. 3° - Iluvugum-se ns disposições em contrario. 
Sath' dns Sos~õm;, 12 do Setembro do HJ34. - Acurt:io 

2'01'1'e.~ - lfmt.riqut• /lvlis·wm·th - Adolp/1 o Ber{}amini -
lotio VU!{r.borL.~- Míwu.uw liv Moura. ~Sampaio UO!'reo. (1) 

H~o tlliiWtl~t~lvtullunlc lidos e vão a impritnir os 
sugui nlo~ 

PllOJ EG'l'O S 

4 

Fixa a despem tio M in'islcrio da l'tfa.rinha p1w~1 o exe1'cicio 
tle 1935 

(Ol'camenLo 8, de 1\JJ.i) 

A pt•upusla tlt.• ot•r;tllllCnlo do Ministe_rio da Mnrinh<1. pa1·a 
o exeroieio do fll:.lti, •mvlada pelo Poder Executivo á Uarna
ra dos Dl•rHtl:ulo.~ (lunt.t•u do .Prazo estabelecido no paragra
·pho i o tln ut•r .. r. o rln Consti.luicão, fo1 pela Mes!l. rcmstt!do 
á Impron~a Nr:nlullnl pm·rt :~ publicnção e só h.onlem voltou 
a esta Cummia~uu u Hlnt.h a~sim ile:;;w::Jmpanhado ctus tabcl
ht ~:<)(pi!oll.LIV~I~. 

Dispondo nptlllll~ dn horas para o exame das 29 verbas, 
do (JUr) lW r:nn111liu o lll'r,;nmanlo da Marinha, o não tendo em 
mãos nH ln!Jnllm1 t•xpllcntins do todas essa~ V<:!rbas d~ des
posa, vil-IH' n f:ommiHií() na impos:!!ibilidede de ·\·erificar·; 

n) tlo n~l.no wmpl'!lhcntlit:las nu orçamento todas as do
lncõcs Jlüll!ttt~Ut'IH~ HU CU&toio dos SCt'VÍCOS da Marinha. Na
cional; 

/1) Bfl \\ pttH~lvr.•l l'n~cr na pt·opo~ta roduoçõcs . e cco
nom ia8 11111 l)llli:"•r1unncir~ da situação precal'ia. das flnancas 
du Unia1n; 

~·) IHl a~ dt•Hrm~tw, qUIJl' relativas a material, quer n. pos
.s?al, tJS!.ilo t'IH•H'n~mlllonte do accordo com s.s leis que auto
ri~n.m (l!l IH.'I'V 1~111~; 

d) so ~~~ tnli{dli't~ Pt'<lonchem o,; 'J.•equisitos legues ó f~
zom o r:mtl'l'ont" t·.uu, o t!xm·cicio antot'iOt', explior.ndo minu
ciosatnr.m!,u 011 muUvu~ da~ divcrgencins result.untes d<JstiJ 
confronto. 

Ernpt'llf;'lltHio, I>Ot'I~HI. uLilmento o tempo oxiguo que leve 
p<aru. exame !In u\tt!t'l'ill lflo dil'J'ici!, p~de a Cornmissão dood3 
logo obsorvm· qlln: 

(1) A log-i:~lu~:i\u t•.il.ada publicuu-so no Düwio O(fü:illl 
de 3t de Oll!.UIH'O liiJ J IJ~l~. 
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I - A prQPosta differe dos orcamen~os anteriores á 
Revoluciio num ponto essencial, pois é toda expressa na. 
moeda corrente do Paiz ou em papel moeda, tJ que traz 
ob-vias vantagens pat•a a comprehensão do orçamento e par& 
a escripturação; · 

li - A proposta comprehende duas partes distinctas, 
uma fixa, - relativa -ás despesas permanentes e outra varia~ 
vel - -em que estão iooluidas as que dependem d~ avliliaçào; 

m - Gonft-ontando-se a propos~ no total ãe t'éis 
230·. 640:258$200, com o oroamento vigente na. importancia 
de 230.224:088$000, verifica-se uma differença para mais 
de 416:869$800 que decorre, discriminadamente, das par~ 
cellas constantes do seguinte quadro organizado por esta 
Commissão: 
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MINISTERIO DA MARINHA 

QUADRO COMPARATIVO ENTRE O ORÇAMENTO AC'l'UAJ, E A PROPOS'l'A PARA O EXER C: IUIO DE 1935 

Difforença para : I r 
Num·l Verbas Orçamento de 11934/'Proposta para I 1935 

I 
I Malis 1 M-enos 

--~------------~--------~'------------·~--~-------
1 I Secretaria da Marinh.a .. . .... . 2.312 :165$0001 2.254 . 174$000 ri 

2 Almirantado . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 :6{)0$0001 9:600$00.0 
3 ·Estado Maior . . . . . . . . . . • • . . . . . 122 :968$00()1 790:258$000 G67 :290$0001 
41 .Directo. ria do Pessoal . . . . . . . . • . 22:800$000 G2 :400$000 39·:600$0:0(){1 
5 Directoria de Marinha Mercante . 1. 5132:932$0001 i. 532 :932$000 1 
6 Directoria de Aeronautica . . . . . . 3 . !J ::i\J :380$•0001 4.239 :3·803000 250:•000$0001 
7 I pireotoria de Navegação . . . . . • . '1. ·083 :770$0001 3. 98'' :7708000 1 
8 Directoria de Fazenda . . . . . . . . 6. 425: 9GO$OOOI 5 . 7GO :960$000 I 
91 \Direotoria de Engenharia Naval 51, :0~~0$0001 54 :080$000 1 

10 Directoria de Saude .......... i.,D76:1101POOO! 1.031:900$000 \1 
· i i IDireotoria do Ensino . . . . . . . . . . i. 076 :·840$'0001 i .l}76 :840$000 

12 J nireotoria da Bibliotheoa . . . . . . 41 ::200$0001 4{:200$000 
13 Archivo ......... , . • • . . . . . . . . . 50·:600~0001 51:200$000 600$0001 
14 I Justiça -Militar ....... ,. , . . . . . . . 404:080$0001 64'6 :680$000 242 :60~0001 
15 1 Escola de Guerra Nav,al . . . . . . • H9 :800$0001 149 :S00$000 1 
16 \Escola Naval ................. 1.4G0:710$000i 1.464:2103000 -$:500$000 
i7 Arsenaes .~................... 8.632:549$0001 7.706 :039$000 1 
18 Diréeloria do Armamento .. . .. . 2.142:713$0001 2.142:713$000 \ 
19 'Imprensa Naval . . . . . . . . . . . . . . 1.249:000$0001 1.229:000$000 
20 Forca Naval .•. • . . . . . . . . .. . . . . 75.21,4:812$0001 75.6i2:B12$000 :J\JS:000$'0001 
2f Classes Inaotivas ............. 19.685 :219$20'01 19:880:000$000 194:78(}$8001 
22 Municões de hoooa .. .. .. .. .... 22 .•000:000$000I 21.000:000$0010 1 
23 Eventuaes . . . . . . . . . . . . . . .. • .. . •3 .476 :800$0001 3.600:000$000 123:200$0001 
24 Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i6.350 :000$10001 15.600:000$000 I 
25 Novos Arsenaes e Bases de Avia- I I 

1 cão........................ 9 . 000:000$00!1/ ii.000:000$000 2.o_oo.:o00'$000\ 
261 Subvencões . . . . . . . . . . . • . . . • • • • :160 ·000$0001 :100:000$000 
27 Renovação da Esquadra .. . .. .•. 48.1000:000$0001 4S.000:000$000 - I 
28 •Commissões no t>slrangeiro ... '] 1.500:000$0001 L 450:000$0001 I 
29 Gratificações addicionaes . • . . . • - \ 170 :Q00$000 f 7õ :oo0$000 I l __ 2_30~_::·~::.~~o~o 1 ___ ~3~ . (H0 :958$000 4 .·089 :570$800! 

57:991$000 

99 : 000~000 
665 _:~000$000 

44:200$000 

926 :510$00() 

20:000$000 

1 . 000 :000$000 

750 :.000${)00 

60:()00$000 

50 :OQ(}$000 

3. 672 :7(}1$000 

Differenca entre o orçamento vigente e o proposLo: 230.640:958$000- 230.224:óí3S$200 = l\1li:869$800. 

Differenco. entre as parcellas de accresoimo e redaccão: !1.0~3B:570:8800 ·-- 3.072 :701$000 = 416:869$800. 

Pag. 168- f • C. D, - VOLUMI; IV 
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IV - No orçamento vigente ha uma verba de réis 
·~8 .•000 :000$000 pat•a a renovação da Esquadro. e se mantém 
a mesma verba para o orcamentQ. futuro. Será preciso .ve
rificar o emprego dessa avultada somfna no actual exer~i
·cío, de vez que ainda não se fez o conlracLo para a acquisi
ção de novas unidades da nossa frota de guerra, o que pa
rece inadiavel, porque os nossoo navios já excederam de 
muito o limite de idade para os respectivos tYiJos e classes. 

Será mis'ter organizar um programma n aval modesto, 
du caracter essencialmente defensivo, e -executai-o com a 
mais severa etJO!'lOi'tlia, na certeza de que o pessoal não pode 
cont.inuar a manter as gloriosas tradições da Marinha na 
situacão lamentavcl a que chegou o malerial, cuja J_Jequena 
et'ficiencia é ainda um milagre du dedicação dos off1cio.es e 
marujos. ' 

V - Na propo~ta ha uma verba qlie não existe no or
çamento vigente: - a das gratificações addicionaes resta
b elecidas pela Constituição. 

O exame demasiae.o ligeirB da mataria, a insufficien
cla dos dados e a impossibilidade · de obtel-os em tempo de 
não prejudicar a mavcha coootitucional e regimental do or
çamento - tudo nos leva a submetter ã <::amara a proposta 
do Governo, tal como veio formulada, reservando-se a Com
missão parn, na pro:x:ima discussão da mesma, depois de re
cebidas as tabellas e mais esclarecimentos, bem como as 
emendas do plenario, estudar cada uma das verbas, como 
lhe parecer mais conveniente ao interesse publico e ás con
dições cxccpcionaos em que se debatem as finanças do Paiz, 

Nestas condições, a CommiSsão de Orçamento, acceitan
do a proposta do · Governo, submotte â apreciação da Ca
mo.t•a o seguinte projocto de lei: 

Art. O Presidente da Republica é autol'izado a dia-
pender , pelo Minislerio da Marinha, a quantia de róis 
230. MO :958$000, com os .set·viços abaixo designados: 

Verbas: 

1a . Secretaria de Estado .... ..... . . • · 
2n. A!mit•anlado. . . .. ... .... .... .. 
311. Estado Maioi· . . .. .... ... .. .... . 
4B. 'Directoria do Pessoal • . ••..••.• 
5a . Directoria dn Marinha Mercante, •• 
6n. Diructoria da Aeronautica ..•. ... 
711.. Direóto:·in da Navegação .•.. . ... 
Sá . Dit·ectoda da Fazéitdil .... ... .. . 
.ga_ Directot•in de Engenharia Naval. .. 

1011 • Dit·ectoria de 'tluude . . ... .. . . .. . . 
11". •Dirootoria de Ensino . . ; .... . . . . . 
12". Direcloria do Bibiiothccu ... . ... . 
i33 • Dit·ect.oritt do Archivo ..... . .... . 
1411 . J usti<;a Mil itar .... . ..... ..... . . 
i5a. Escola do Gttet•ra Navul. . .... ... . 
Hia. Escola Naval . . ........... . ... . 
17r. . Arsonncs . , . ..... .. ... . ..• .. .. 
i8B . Dirootoria do Armamonto .. . .. ... . 
Hl". Impt·on~a Naval . . . . . ..... . ... . 
20L\. FLli'~\U N [L \'LÜ • • .. •.. - . - •.• .. •.• 
21n. Clnssl!f; inad.ivn:; .. ... ........ . 
22o. . Mun içõos tio bocua . , . , . .. ... ... . . 

2 .25'\ : iH$000 
9:600$000 

790:258$000 
62:400$00() 

1 .532:932$000 
4.239 :380$000 
3.943:770$000 
5. 760 :9601000' 

M:OSOiOOO 
1. 031 :910$000 
1.076 : 8~0$000 

41:200$000 
51:200$000 

li4G:GSn$oOO 
149:80\J$000 

1.4G4 :2i0SOOO 
7. 70li :.039$000 
2.142 :7!3$000 
1..229: 000$000 

75.G12:812$000 
:19.880:000$000 
21.000 :000$000 
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.23a. 
249.0 
~5a. 
269.. 
276 • 
288 • 

298 . 

- :1.70...;...... . 

ll:venf.uaes . . o • .- o o ••• o • o • • o • • o 

Material · o • • •• o. o •••••••••• ·o •• , 

Novos nrsénaes e bases de aviaçã() 
Subvenções . . . . . o o •• • ••• •• o •• • 

Renovação da Esquadra . • .•... . o •• 

Com missões nll estrangeirll •••••• 
Gratificações addicionaes . • •••. 

Total . . 

3.600:000$000-
:1.5 • .eo_ç :ooo$ooo, 
i:I. .OOo:000$00" 

:1.00 :000$000 
48 .000 :0()()$000 
i . 4.60 :000$000 o 

17il:000$000 

230.640:958$000 

Sala da Commissão de Orcamento, 10 de Setembro de 
f934 ....... Waldomiro MaualMes, Presidente. - Daniel de · 
Carvalho, Relator. - Góes lllonteiro. - .'l.da.lberto Corr~a. 
--'- Teixeira Leite. - Henr.ique Dodswarlh , - W aldemn.r 
Falcão. 

5 

ORÇAMENTO DA AGRICULTURA 

N. 54 - 1934 

lí'ixa u despesa do Mt'nisterio da Agricultura para o exercício · 
de 1935 

(OI'çiltnento i 2, de 1934) 

O llfinisterio da Agricultura, que constitue hoje mais · 
propJ·iamento um Ministerio da Producr;ão, differe comple
lamenlo do encontrado pela Revolução de 1.930. 

Varios serviÇos foram transferidoo para outros minis
tm·i os (Directoria Geral de EstatisUca, Museu Nacional, Di
rcctol'ia Geral de Propr iedade Industrial, Junta Commeroinl , 
Junta de Corretores do Dist.ricto Federal, Instituto de Ex
pansão Comrnercial, etc. ), reform_ando-se os. r~stantes bem 
como novos serviços · foram creadoo, de necessidade mani
festo., com o objectivo de transformar u ma organização em
pyrica, quasi de exclusivo eff-eito orcamentario, em instru• 
mr.ulo ral.lional de trabalho eft'icient.e, abrindo novos rumos 
o crenndo fundadas espernncns no espírito puhlicó. 

Afl Ministerio da Agricultm·n incumbem, em seus varioa 
a~:~pcclos, todos os comnlex:os problemas do solo e do sub
solo, desde o simples alimento do homem até os funda
monlos da propria defesa nacion!ll. 

A Commisslio de Orcnmento, parn inicio do es tudo, re
solve adopla1•, como base, a prop06La enviada pelo Goycrno. 
rosorvnndo-se para apresentar o resultado do exame de to
dtts <16 VCI'bas o r ubricas conj unotamente com o parecer ás 
emendas do plcnario, polo que apresenta o seguinte pro
jccto: 

Art. 
oat•go do 
dente dn 

Fion fixada bm 7-i-5~9:740$000 a dospnsa a . 
Minisl.erio da Agl'iculturn, e atlt.orizatlo o P·rosi
Republka a dispcndcl-u durante o exercicio de ·. 
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f935, para ser applicada, discriminadame~te, pelos serviços: 
abaixo designados: 
'Verbas: 
1a. Secretaria de Estado ......•... . .• · 
211 • Departamento Nacional de Producção 

Animal . . ... .... . ...... .. .. 
311 • Deartamento Nacional de Protlucção 

Vegetal • . .... ..• ..•• •....• 
4a. Departamento Nacional de Producção 

Mineral • . .•.••.••....•..•• 
5a.. Pessoal contractado ·• • • .. , ••..... 
611 • Empregados addidos e em disponibi-

lidade .. · . ... . • .... . ........ 
711.. Subvenções o auxilias ...... _ • . _ .. 
sa.. Obras • • ... ·. - ....... · .... ..... · .. -
9o.. Eventuaes . ...... ... . ••.. .•• • 

Total 

". 009 : 040:f000-

7 .356 ;700~000-

39.537:200$000 

1 o . ti 3ft :800$000. 
250:000$000 

4.00 :000$000 
4 . !f57 : 000$000. 
1.100 :000$000 

300:000$000 

74.549:1<\0$000· 

Sala da Commissão de Orçamento, 1 f de SetcmbTI' de 
1934. -- Valdomiro Maqathães, Presrdente. - Euvaldo 
Lodi, Relator. - flenriquc Dod~·worlh. - 1Valclemm· Palcão. 
- João Gttima1·aes. - Adalbcl'lo C(•!·nJc~ . - Tci::r:eira Leite. 
- Daniel de Cw·valho, t:um rc~Ll'ic.c.õ(;S . ~ Góes Monteiro. 

O Sr . Presidente - Está fi nda a leitura do Expediente . 
Tenho sobre a mesa um requerimcnt.o quo va i ser lido. 

6 

E' lido, e enviado à Commissão Êxccutiva, de· 
accordo com o § 7° do arl. 175 do Regimento, o 
seguinte 

1\ EQUEI\ 1!11 E;sTo 

N. 54 - 1934 

Requeremos trunsor·ipçiio no Diario do Poder [,egislativo,. 
e nos Annaes, do magnífico artigo "Financu.s de Outróra", 
publicado pelo nosso collega, St•. Doputaclo Mario Ramos, 
no Ccm·eio <ia Marihá, tlc 7 do concnlc. 

1Sala das Sessões, '12 de Setcmbl'O de 1034. - Fw·tado du 
Menezes. - Nern'tio clr: Dimn. - Antr:1'o !Jotelfw . - llibei1•o 
Jtmqtici1'tt. - I<'. M m·corulcs. 

7 

O Sr. Roberto Simonson ( l'.:l.a ordem.) - Sr. Pt'esidcntc, 
pedi a IJ itluvm J)lll'U t~ IJV iar (l Mesa o scguin Lo tolngt•nmmn: 

~s. Paulo, H -Deputado lloberto Simonsen - Camat':.L· 
dos Deputados - Praça 15 de Novembro - Rio: 

ICongt·cgacão Escoh\ Engenharia Mackenzie protesta, in
teJ•medio v. JJ:x., conlr·n p1·o,iecto Moraes Andrade aLLoi~tato
rio rnot·alidndo ensino ~Ll ~lm'ior Paiz e ·interesses osturlanle& 
e cngenheil·os. Pede lei tm·n dest.c pct•ante Assembléa. Sauda- · 
ções. - Pr<mc·isca Salle~> Ol·ivc ira, d it•cctor." 

- A' Commisslio de Edueacão e Cullurà . 
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8 
O Sr. Acurcio Torres ( PP-La ordem) ~ Sr. l'r·esidente, 

.pedi a palavra para enviar· á Mesa um abaixo-assígnado de 
professores do Estado do Rio de Janeiro; que é o seguinte: 

Exmos. Srs. Membros da Camnra dos Deputados Fe
...derae$: 

Os abaixo assignadns, professores e directores de colle
.gios no Estado do Rio de Janeiro, collegios ainda nao offi
oiali:zados em virtude de lutarem com as difficuldades pro
vindas dos meios onde se acham installados, mas não obstante, 
·no terreno pcdagogii:o. tudo fazendo para cumprir á risca 
-os programmas ofticiaes. como provam, aliás, os seus ren
rlimeíilos de ensino: 

a) considet·ando, qne em face da lei que obriga presen~ 
temente a apresentar os seus alumnos como candidatos es
tranhos sómenle aos exames dos collegios officiaes, se acham 
grandemente prejudicados com as multiplas despesas de via
.gens e E!SI.adia na Capital da Rcpublica ou na cidade de 
Campos; 

b} considerando, que ha na séde da capital do Estado 
..do Rio de Janeiro e em outras cidades do interior, collegios 
que gozam das prerogativas de inspecção perma.uent'e e são, 
.portanto, com a fiscalização official, orgtios da confianca do 
Minislerio da Educacãõ e Saude Publica: 

c) considerando que tal j:i foi reconhecido com o que foi 
.facultado aos alumnos do curso especializado, que podem 
prestar enmes em qualquer r.ollegio officiali::ado ; 

d) considerando que a referida lei vem prejudicando o 
·ensino dos estudantes pobres do interior, cujas famílias nãn 
podem, no fim do anno responder pelas despesas de viagem 
e estadia já mencionadas, o que fere · fundament-e o eepirilo 
da Consliluicüo Brasileira que diz textualmente no seu ar
tigo UB: - "Cabe á. União, aos Estados e aos Municípios, 
fav-orecer ·e animar o desenvolvimento das . sciencias, das 
'artes e da cultura ein geral" e no seu art. 149: "A educaçiio 
é direito de todos e deve ser ministrada pela fruniliil e pelos 
poderes publicos, cumprindo a estes proporcional-a a brasi-. 
leiros e a estrangeiros dom!Cilindos no l'aiz, de modo que 

·possibilite cfficientes factores du. vida moral e economica da 
Nação, e desenvolva num espil·ilo brasileiro a consoiencia 
da solidariedade humana; vêm. muito respeitosamente, pe
dir n VV. EF.xs. se dignem estudar a causa que ora advo
gam, de sorle quo ainda este anno possa o Ministerio da 
Educut;.iio e Snude Publica autorizar :lOS canditiatos estranhos 
preslern ex<unes om qualquer colcgiô sob o rcgimo do in
spec~lií o pcrm<tt!en te. 

Confianlml em qtlc os cspirilos osclnrecidos e nllumente 
·patrioticos de VV . EExs. bom oompr·chenderão o nlcanse 
dessa medida o os magníficos rosullndos que delln advirfio em 
fo.vor do ensino secundnrio em todo o I'ai:o:, subscrl'vem-so, 

.. com . os protosln5 de rn(~Onhec imealo, r) si imtt e c\m~lrlt!ra ciio . 
·CanLagallo, 8 de Sotcmbro do 1934. - Manoel Vieú·a 

lla11li~ta, direclot• do Collegio Euclyd<:s da Cuuhn. - · Maria 
EsterJltanü.~. Mello de Cm·valho, dit·eclol·a do Oollegio Carva
lho. - Eclu.a·rdo JJui:: Gomes Fitho, director do Instituto de 

iHumanidadcs. - Arina llal(eld, dil·ectoro.. do Externato Hal-
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feld. -Antonio Felipe da Rocha, díreclor do Curso Florinn<:J· 
Peixoto . - Ai;J Mcmteiro, direclor do Coll~gio Luso-Brasi
leit•o . - Por Osw:tldo Goncnlves de Souza, dir-ector do Ex
ternato Nilo Pecanha, Jair Ferrei1·a da Uocha. - Professora 
Joanna Wolga Peçm1ha, Externato Wolga. - Joaqnim Corr~a 
Guimarãc.,, director do Coll~gio Ruy Barbosa. - Corina· 
Penna Fonseca, directora do Oollegio Canlagalense. - Co.-
c-ilda Keller Dias, pt·ofessora da Escola Noclurna da Maçona
ria. - Cora Barros,- direclot•a do Collegio :Barros, em Bom 
Jard im. - Dalila Ribeiro da Silva. direct.orn do Curso No-· 
cturno ArLhur Nunes. em Cantagallo. - P elo dirootor do 
Gymnasio São José, Benedicto Fioueira de Bat"'·os. 

- A' Gommissão de Educação e Cultura. 

O Sr. Presidente - Tem n pulavl'a o Sr. Ferreira de· 
Souza. (Pau~a) . 

Não estil. presente. 

Tem a palavra o Sr. Generoso Ponce. (Pa!tsa) . 

Não está presente. 

9 

Tem a palavra o Sr. Minuano de Moura . 

O Sr. Minuano de Moura (Pela ordPm) Sr . Presi-
dent-e. inscrevi-me pâi:a falat• na hora do Expediente, depois' 
de outros oradores. Na supposição de que falaria amanhã. 
não trouxe hoje o material de que devo usar na tribuna . 

Assim, peço a V. Ex. me conserve a. inscripçiio para o: 
Expediente da sessão de amanhã. 

O Sn. PnESIDENTE - V. Ex. será allendido. 

O .Sr. Presidente - i'ião ha mais oradores inscriptos. 

Vne se passar á Ordem do dia. (Pausa.) 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A li.sta de presença aocusa o compa
recimento rte 98 Srs. Deputados. 

Não ha numero para as votações. 

10 

O Sr. Adolpho Bergautini pede e obtem permissão \)ara 
falar da bancada . 

O Sr. Adolpho Bergamini (Pa-ra e':r:pliccição pess'oal) - · 
Sr . P~·e~idonte, P l'l' vo:r.es hei accci1luado que ns multípla6 
e variadas reformas feitas na Assistencia Municipal nndt\ 
têm a vec com a. que~tão dos hospitaes, constituindo despesa 
vultosa ó. pal'Le. Aquellas reformas só por si alevarnm a~ 
despesas do 5 mil ·e poucos contos a i3 mil contos e, sem1 
embargo, os serviços não são feitos de mnneil'a à nttender á~t· 
exigencias da população. 
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Comprovando o meu asserto, chega-me ás. mãos uma car
.ta assignada por pes~Oa fidedigna, que peço 11cença á Camara 
,para lêr; 

·'Meu caro Dr. Bergamini . Saúde e paz. Hontem, 
acompanhando a S. João Baptista c corpo do infeliz 
estudante de medicina, Paulo de Figueiredo, cujos 20 
annos foram sacrificados á estupidez e ao relaxamento 
que andam pela Assistenllia Municipal, ouvi de um 
nompanheiro do morto uma versão que me parece es
clarecer o obscúro caso de uma ambulancia ~a Assis
tencia, passando pela rua do ·Riachuelo, pr oximo á Re
zende, ca.mal-men.te ter x·ecolhidó um corpo que jazia 
na calçadn, levando-o para o. Prompt.o Soccorro. Era 
o do infeliz academico, filho do conceituado e estimado 
negociante, residente á. ladeira do Meirelles n· 50, 
Santa TherEza. 

·Sabendo-se a. marcha normal das ambulancias mu
nicipaes e co~siderando-se que o facto se deu ás 23.30 
horas de uma noite sem luar (foi a fa.tidíca noite da 
sarrafusca pro pacem da Praca T iradentes) é difíicil 
admittir que a a.mbulancia divisasse o corpo~ que, aliás, 
podia sat• o de um ebrio . .. a menos que se admitta 
fosse a propria nmbulancia que tenha, feito. o àtropela
mento. Assim foi, segundo o estudante que commen
tàva o facto no cemiterio. Mas, ainpa ha mais, como 

.oarga ao Prompto Soccorrc : a 26, foi communicado á 
d€solada familia a morte do. indit.oso. estu<lanoo e para 
lá seguiram os· seus paes e irmãos. Foi confirmada a 
noticia e solicittu•am aos parentes que esperassem, pois 
iam fazer descer o corpo vestido. Ma:;, embaraçado, 
vem · um Sr. Lessa dizer que o ferido voltára a si. 
Imagine-se o quadro. O pae quiz levar comsigo o filho 
e transfer íl-o pat-a outro hospit!JI. Reluctanoia. Em
fim, 1:\ seguiu o ferido, depois. dt> ·52 horas, para a 
Beneficencia. Poi•lugueza, em esiado ele choquq, com as 
seguintes . informações do Dr. Sylvio Braune: · Com
moQão cerebral. Punccão raêhidiann, negativa, assim 
como o exame radiologico para fractura. do oraneo, 
Entretanto, no hospital portuguez, a punccão revelou 
liquor hemorrhngico, e a. radiographia, fr ;J.ctm'a fron
to~parie tal r Operado, veiu o paviente a. fa!lecer, seis 
dias depois, com meninso-encephalite, apesar das me
lhoras causadas pela cranio Lomia descompr<Jssora . 

Eis, meu ca1·o Bergamini, a actuacão da Assisten
cia Munioipa.l no caso do estudante Paulo:> Paes dG Fi
gueiredo : sobrB lt>r causado o atropelamento, ainda f oi 
impiedosa, deshumana e incompetente! 

Abraços do um seu admirador e amigo, colloga da. 
vi~tima da ·desidin e inconsciencia dO$ responsaveis 
pela AssisLenoia Publica nesta. infe liz cidade. 

Am.• e udmor. - Jusá de Magal.háes Lim.a . La
deira do Meir elles n. 45, .Santa Thereza. 3~9-34." 

.O Sn. 'l'.Hmt\S P~ntssÉ - Essa denuncia jti me foi en
.ovíada po1· oulro umigo. V. Ex. deve recordar-se de que lh'a 
·most'!'ei. · 

O SR. ADOLPÍIO BERG.AMl'NI - E ' ~nolo . Es t,a. esLá 
t ambom ass ignaçln. por p essOa qualificada o conhecida. de 
·modo quo não pótle so!frót• a m enor sombra de duvida. 
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Factos como este, infelizmente, suocedem-se wdos os 
·dias. As victii'nàS, entretanto, são pessôas mais humildes, 
que temem, naturalmente, faz.er transpirar esses aconteci
mentos, para evitar males maiores . 

.O certo, por-ém, Sr. Presidente, é que toda a populaoão 
--do Districto já vae tendo disto a certeza: os serviç5)s da As
sisf..encia Municipal estão inteiramente ãnarchizados, porque, 
ali, impera. uniea e exclusivamente o objectivo eleitoral de 
se fazerem nomeações, nomeações e mais nomeações. (Muito 

. b,em; muita bem.) 

11 

O Sr. Presidente -~ Tem a palavt·a o Sr. Generoso Ponce. 

O Sr. Generoso Ponce ('Para explicação pessoal) -
·Sr. Presidente, Srs. Deputados. 

Ha, precisamente, duas semanas assomava áquella outra 
tribuna um meu cl)llega de l>anca(la, o qual, evidentemente. 
pronunciava um discurso... Conforme o meu habilo -

.e não o ignora aquelle companheiro de repre~entação - ás 
quartas-f~iras sou sempre forcado a chegar um pouco atra
zado á C.amara, em virtude de termos, ness_e dia, o correio 

-aereo semanal para Matto Grosso, que nos entrega, ás vezes, 
immediatamente, as cartas recebidas do nosso Estado, tra

, tando de nssumptos de interesse mattogrossense, que no.s 
· cumpre attendel', 

Assim, chegando ao recinto e notando na tr.ibuna n pre
sença duquelle collega, dirigi-me para perto, afim de ouvir 
a sua oração. Infelizmente, para mim, não logrei perceber 
as palavras que S. Ex. pronunciava. em vista do tom real
mente baixo de sua voz. Foi a certa altura que. então. o 

·aparteei, promettendo, tão logo conhecesse pela leitura a sua 
'(lracão, ir á tribuna dar-lhe a merecida resposta. 

Entretanto, não fui eu sóroenle quem deixou de ouvir C' 
discurso daquelle collega; até mesmo os representantes da im
premm, tão perspicazes, não obtiveram a. dilu de de c i ft·nr-lhe 
as palavras, proferidas em tom cnygmatico e myslerioso. E. 
nessa conformidade, noticiarnm uns, com muita franqueza. 
no dia següinte, que havia falindo o representante de Matt(l
. Grosso, m~s que, na verdade, ignoravam sobre que assum-
pto; outros. acostumados a deduzir, publícuram que S. Ex. 
lwvia tratado da politica de Multo Gros~o e feilo ~ d~fesa 
do ~ctual interventor no m~u Estado, o 81'. Dr. Leonidns 
de Mattos. Eu, no erntunlo, fui ler o discurso e verifiquei 

•que a pt•opria. imprensa, mesmo o~ repoders mais r,rgntos. 
·não huvinm descobm·to o que S. Sx. 1t·ouxc1'U ao conheci
mento dl'!"ta Casu., . 

Em sua oração. o meu companheiro do bancndtl affir·
mou, enlt·etanto. que oontlnuuria uo dia seguinte, stH\S comi
.dr.ruções. ns <ltlncs, diga-so de passagem, eram apena~ d•• 

·aLa.quo pessoal ao orncJor, que ot·a occupa a aL!.enção. da Casa. 
Nessas condiçó'es, como sabe a Camara, por rnnis d'! uma 

ve1. usei da pnlo.vra exortando uquelle collega a quo prose
gmsse na sun orntãó. il.fím àe que eu lhe pude3se dar J''!9-
f\C'~ta. nua~ ~emanas. poPém, se e~coarnm, ~rm que S. Ex. 

· vies~e 11 tri'1mna. E, como àevo partir hoje par.n o meu Es
tudo, não quor•o deixar sem resposta, pelo menos a pri-

•meira parte dnquclla oração inacabada. . . Por esse motivo, 
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pedi a V. El:., Sr. Presidente, me inscrevesse para expli
caçuo pes~oal. 

Creio que devo responder ao discurso publicado [lO 

Diario do Poder Leoislativo e não áquelle que os iilustres· 
jornalistas imaginaram que S. Ex. houvera pronunciado ... em defesa da administracão ou da politica do Interventor 
em Matlo Grosso, o que não foi, absolutamente, assumpto ou 
oh.iecto da referida orat;;.ão. Mesmo na "Gazeta Official ", do· 
meu Estado, num telegramma do. Rio, evidentemente inspl· 
rado pelo co !lega de baneada, sah iu tambem, com outra in
terpreta cão. um discurso muito diverso daqnelle que não ti
vemos a ventura de ouvir, mas que alguns Srs. Deputados. 
talvez, como eu, leram no Diario do Poder l.egislativo, 

Sou, assim, forçado a fazer duas revelações á Camara. 
Primeira: -:- o nome do collega em questão, Sr. Alfredo C •. 
P;tcller.o; segunda: -- o assumpto versado pelo m!'~mo, de 
que. parf'ce evidente, ainda ningnem está ao par. 

Teve cunho absolutamente pessoal a sua oracão. 
Lamento, profundamente, que S. Ex. houvesse, pela 

pr·irneira vez. occupado, ou pretendido occupar a attencão 
desta Casa. não pn.r·a tratar de assumptos de interesses· 
geraes do Paiz;, ou reaes do nosso Estado, mas, apenas, apro
veitando o pretexto de um telegramma do Partido da Mo
cidade de Mntto Grosso, telegramma de protesto contra.. 
certas affirmativas daquelle Deputado a um dos nossoa ves
pertinos, para vir aqui fazer um ataque meramente pessoal. 

Tratava-se de um tetegramma,. como disse, largamente 
divulgado na imprensa desta Capital, no qual dois dos dire
ctores do Partido da Mocidade, com séde em Campo Grande, 
haviam protestado, em termos enérgicos, quanto á affirma
çüo do. Sr. Deputado Pacher:o de que- em Matto Grosso não· 
ha movimento algum em prol da canàidat.ut·a do Capitão 
Fel in to Muller. · 

Não podia, Srs. Deputados, mutilar o telegramma rece
bido e cortar esta ou aquella expressão mais vehemente dos'
jovens ma tio-grossense~. signatarios do alludido despacho. 
Aproveitando-me, no emtanto, de uma pbrase puramente ao
cidcnlal do telegramma, na qual se fazia referencia á aLtitude· 
daquelle collega, riO tocante ú transformaÇão desta Ass(.'mbléa 
em Camara Ordinaria, S. Ex. voltou a um caso passado, es· 
iniucado e já. por mim enterrado, quando da primeira vez· 
S. Ex. o houvera levantado na imprensa desl.a Cidade, 
para dnr mostras da sua animosidade pessoal contra mim. 

Antes, porém, de annlysar, como o farei, esta parte, e· 
pam seguir a ordem chronologicfl do discurso do meü c'll~ 
lego. Pachew, elevo, por um devei.' de lealdade para com OS· 
jovens signalarios do telegramma, o qual tambem, no inicio, 
fôra objecto das considorucões daquelle Deputado, dizer al
gumas paluvra~ a respeíto. 

S. Ex., para procurar armar effeito e dosrazer a im
pressão porv()nlura mmsada por aquel!() despacho, leu desta 
tribuna a resposta que, a um seu lele81"arnma, lhe enviára. o·• 
Sr. Delügado de Policia de Campo Grande, o qual dizia: 

~llcspondlmdo sr.u telegramma honlem venho 
communicar quo Archimedcs Llma, cidadão sem por
sonalidndo, sem profissão conhecida, nenhuma nutori
dü\le polit.ic.a tem nesta r-idarie. onde resido a expen
sus SCll pobro pao Francisco Pereira Lima. Sandllcõos 
at.tenciosos. - Ernesto JJorues, delegado de policilL," · 
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E, mais adiuntc, num telegramma, creio que artonyrrto, 
porque é assísnudo apenas pelo "Dil·eclorio Sociulista", sem 
que nenhum nome pelo mesmo se rC'sponsabilize, se affir
muva : 

·•campanha Archlmet~es L ima, Pa l'lido Mocidade, 
não !uz éco meio oc.de prezado companheir·o é co
nhecido. Archirnedcs, pe~soa sem responsabilidade 
política, illude propl'io Generoso e serve apenas des
pistar.- vercladeil'a situação, para guudio dos e ternos 
explot·a~res polili~os nosso J<:studo . - D-irccto1·io 
Soci(liista." 

E' interessante notar-se, desde logo. como o Sr. Depu
tado Pacheco endossa essa critica ao ,jovem Archimedes Li
ma, apenas porque el!e reside naQlll~llu cidade, a expensas 
do seu rn·oprio pac. O Sr• . Deputado Pacheco, alé bem pou
co tempo, repisava sempre pertencer a esse Partido Socia
lista, cujo Directm·io lhe enviou o referido tclegramma. 
E, immediatamcnte, causa P.stranhcza que, para aquelles que 
se dizem .socialistas, c:onslitúa argumento, contra qualquer ci-
daduo, o facto oo tel' cllc um pae pobre. · 

A quem recorreu . o SP. Deputado . Pacheco para pro
curnr tirar cfft!ito do lclegramma em questüo·~ Ao delegado 
Ernesto Solon Borges. Este delegado - quero apenas frizar 
á Camara - foi escolhido, não faz dois ou trcs mezes, quan
do comecaràm ns pt•imeiras derrubadas políticas em Matto 
Grosso. Escolhido a dedo, entre os correligionarios do Depu
tado Pacheco para, nn cidade de Campo Grande, exercer 
compressão partir!aria, do que cu poderia trazer larga mos
se a esta Càsa, se tal fosse o objectl.vo de minha despre-
tcneiosa Ol'açüo. • 

:Basta, uo emtunto, avivar á memoría dos Srs. Depu
tados para lelegramma, ninda ha poucos dias publicado 
na imprensa desta Capital, no qual o Syndicato dos 
Chauffcurs de Campo Grande communicnva quo se havia 
declnraoo em greve pacificll, em signnl de proleslo contl·a as 
violencias do delegado. Or·a, a este delegado, sobi'C cuja 
pel'sonnlidade muito teria eu de dizer, se o quizcsse, ó quo 
foi ~e apegar o St'. Deputado Pacheco; a uma autoridade 

·pouco autorizada . no caso, ou, . melhor, absolutam.ente sus~ 
pdt:L Ahi foi S. Ex. busca1· as I'UZões em que se apoiou. 

Disse o meu collega de bancada que o Sr . Archimedes 
Lima era crealura sem proriss1!.o e nisso consistia sua ac
cusacão mais gt'Uve. ~~arei inscrit'. no mcü discurso, um tre
cho de uma carta desse joven, na qual expõe com leald~de, 
com grande frflnq ucza, sua biogruphia, que, naturalmente, 
não p6de ser extensa, pois se truta de um rapaz de 26 annos, 
pcrloncente ao Partido da Mocidade. 

O trecho a que me refit·o ó o seguinte: 

"Quanto a nilo ter profissão: aos doz·oito nnnos, 
já era eu jornnlisl~ mililnnle na Imprensa do meu 
Estudo. Aos vinte, já Linhn a honra de dirigi!·, aqui 
mesmo em Campo Gr:mde, o jornal, áqn.ello LemptJ, 
de maior cil'culucrto no Estad·o, o "Correio do Sul". 
Em J !!.rnguary, fui coffilmercianle dut·nn!.e dois amws, 
tendo encetl'ttdo n minha nctividuda commt>roial sem 
ahrir fnll.encin, sem pedir concordata ou dt~L' pre
juízo n qualquer tlas importantes fil'Oias cJ.a Süo 

C. D. - VÕLU!'<l & IV 12 
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Paulo, com as quaes muntiv~ . largas kansa.cçõe~. 
l<'u i ::=ecretario da b!'c·ula 'l'oledo, cargo do qual fui 
apeado pela Hevol ucuo. l!'Hi, em i 93i e pl'inr:ipios de 
32, offidal do Registro · Civil, inte1• ino, do Distrkto 
de J<Jraguary. dusle .Município. Fui, ainda ea:. ~2. 
Pr·omofot· l'ublico interino desta Comarca, tendo dei
xado assignalada a min!la passagem ne;s!J~ ca:-g(] por 
pareceres tJUC cslf10 nos autl>s em que funcciow}i, que 
nltcslam a integr irJadc com que exerci essas funccões. 
Em Oulubro de 32, por forr;a das perseguições desse 
bandoleiro aqui at·vorado em autoridade que, com,o 
delegad o de policia, mandou, Cldrla noile, numerosa. 
força invad i1· e rcvisl:u· minha casa, f.! i hora da ma
drugada, oude não fot·am respeitados sequer os dor
mifol'ios de minhus i rmã~ . tiV() que deixar minha 
terra e bornhdat·~me em São Paulo, onde, durante 
dois annos, exerci o magislerio, leccion:u'ldo duas 
cadeiras r. m um Gymuasi o reconhecido e ifispecoio
nado p~lo Govcmo Federal, o CJU·G comprovo com 
documentos que cslüo ás ord:!n:> do sapateiro Bor ges." 

J untarei , lambem, as declaracões quld me m:md.aro.m os 
d irectOI'cs do l'artido da Mocidade de meu E stado, nas quaes 
se desmentem as expressões de meu collcga quanto á pouca 
cfficiencia poliLica e ao ner:hum prestigio dessa nggl'emia
ção, como S . l!:x. quiz fazer crar. 

Passo a lôr as declnrncõos a que acahó de fazer menção : 

"Campo . G1·ande, de 2 de Setembro do 1934 -
Exmo. Sr. Depulndo Dr. Generoso Ponce Fíiho -
Rio de Janeiro . 

Recebemos, com um grande at.razo1 o sou tele..: 
grnmma do 29, scientos da catilinarJa com qu e 
Borges e Pncheco - elles se equivalem - aggrid.em 
o nosso I>a.rLido e o nosso c:om'pnnlleiro Archimedes 
Pereira Lima, vimos trazer a V . . Ex. alguns e lemen
tos informal.ivos o nccossarios á nossa defesa, que 
V . Ex. gcntilmenln se prorqpLifica a faz.ct· na Camara 
Federal . Das accusa~õcs feitas por Borges no nosso 
vke-prasidenLe, detendo-llo el\e caball!\enle em ur
t iga que pu!Jiicurá Tl O ''Jonnal do Commercio", cuja 
cópia, acom panhadt\ de farta documentação, envia a 
V. Ex . 

l~, quanlo no nosso pürt.ido : E' mHnLira de Pa~ 
chc~.o quo o nmbiLo de ucçlio padidal'ia nossa s~j a 
sólllcnle es ln t:idade; j á t emos dirccl.orio organizado 
em Dclln Vis l.u o Pon l.u Pori1 o, rJ onLro de poucos dias, 
vis itaremos (~orn uma camvana os municípios do 
AqnilliLiluml , Mit·andu, Conunbá, Mnracuji.í, Bonito, 
l~nll·u ll i os, Coxim n Tt·c~ J.ngôus, ot·ganiztmdo, por 
ctlsa nccnsiiiu, o~ uo~sos dir•cuLor ios ncssos municípios 
tio sul, ontlll j á tomos diJiogudos nossos oucurrogndos 
dn )n'O(Iagundu do l'tu·ticlo, dos sous idoucs e dn cnn
úidu lum Cnpilão F lllintó 1\~uJlfll'. Já tomos cadas
trados, i nscl'ip to~ uas fitei ras do nossu Pnr!.ido. com 
.iuramcnto sol! ~Jnné, sómonlc n~.:sta cidtluc, uté hoje, 
2 do Solembi'o, 371 eleil.orc~. Pedimos infommc;iít!S 
a Pontu P m·ã o Dolln Yiu ltl sol)!'e u nns!m fnt·ca o\oi
Lora! nesses municipios, ufi rn d\1 podnr in fol'mn~· u 
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'V. Ex. Até as cleioões, contaremos, sem exaggcro, 
· sómcnte nilste município, com i. 000 eleitores, pois, 
.dentro desta primeira quinzena de Setembro, organi
zaremos os ntJssos nuclcos dist.l'iclaes, õlldc já J>ossui
mos alicerces. 'l'cmos uma directoria provisoria. com
posta de moços de responsubilidadP. e de absoluta 
imputabilidade moral; temo~ uma Secretaria perfei
tamente Ol"ganizada, CJUll nxpede e recebe dial·iamente 
·volumosa correspondcncia; nma secção do propa
·ganda e um departamento feminino. A elite social 
crtmpo-gmndense faz pm·le do Partido da Mocidade. 
Amanhã, Lres, rieverá. ter lagar a primeira as;;;cmbléa 

.do Partido, convocada para approvacão do nosso pro
gramrna politico, lei organica e eleição da nossa di

Tflcloria definitiva. OuLI-as informa~,;.õus poderão ser 
·.ainda fornecidas a V. Ex. pelo nosso illustre corre
ligl.onar.io, br. Jayme Ferc·eira de Vasconcollos, 
actuo.lmenlc nossa Capital, que lcm acompanhado 
pari passu a evolução do nosso partido. 

Quanto a não ler aiufia pm·sonalidadc jurídica o 
nosso parf.ido, ó a unica vm·dade quo diz Pacheco. 
:Mas, queria Pacheco por acaso quo o nosso partido 
nascente ainda, ou antes de nascer, já livosse perso~ 
nalidnrle jnridica, a qual, para se adquit•it·, necess!l.l\ 

ode 500 eleitores? O Partido Constitucionalista, d~ 
São Paulo, fundado ha quas seis mczes, só em 22 de 
Julho se t·cgislou no Tribunal Regional de S. Paulo. 
Nós estamos hoje com um mcz e oito dias apenas de 

.exislencia, pois que nós nos organizamos no dia 25 
de Julho. Entretanto, foi tal c tão csponttmca a nf-. 
fluencia ás nossas fileiras, qUo hoje estamos em con
dições de nus rcgistar no Tribunal, de nccordo com 
"llS exigEmcias do Codigo Eleitoral. P6de, pois, s. Ex. 
informar n Pacheco que a nossa pntição solicif.ando re
gisto no 'l'ribunal lá est.á recebendo as assignaturns 
dos nossos eleitores, que u!Lrnpassnrf10 muito de 500, 
sómente neste município. 

Quanto ao Partido Socialista, qun tarnbcm no~ 
accusa, levamos ao C{)nhecimenlo de' V , Ex. que, pelo 
".Jornal do Commercio" de Lerca~fcit·a (confot·me cópia 
quo junto a cstP. t·emcttctnos a V. Ex.), Ianêâremos 
um repto de honra no mesmo pnt·tido para quo sua 
direclori!l, que n1i~ é conhP.Cida m~stn cidade, assuma 
a rAsponsabilídade elas accusaçõcs gratuitas que tios faz 
para vermo~ se ella nos merece l'esposl.a. 

Mnito agmdecidos pnlu gentileza da communica
ção que nos faz n pela tlO:>sa. tidtlsa ahi, a~signamos 
attenciosamenlo. - J>c1'idr..~ Mndet Mont'ciro, prcs
IJI'OV. - Heitor Pcreil'a, [lclo Sccrcturio." 

O discurso do illusl.i·ü Dcputar!IJ foi rapído o dollfl upn
·nas constaram o JJnrLido da Mocidade, o delegado Solnn Hor
,ges e o lBlegi·ammtt anonyrno do Pad.itlu Socialista, con1o lH'e
tcxl-o para atnquo Pllssoul ao humildo oradm·, que prende a 
attencüo desta Canwra. 

Nüo é rle ho.io, St·. Prositlonto, mus ató do untos do dis
sídio pulilico que hoje nos snpm·a. me~mo de quando ainda 
.-erarnos oompnnheiros, não s6mcnLll de lJtmütldn, mas do par
iido, quo esse meu colloga du bancada procura, ni'io raro, om 
.movimentos quo ni.l.o süo propriamontc abunnqorcs da leal-
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õ.ade de S. Ex. 1 por todos as fórmas, em correspondencia vara: 
jornaes de meu Estado, diminuir o pouco que me foi possível 
produzir na. Asscmbl6a. Nacional Constituinte e nesta Câsar 
procurando sempre emprestar-me aLtitudes que nãl} tenho 
tido, no intuito pouco nobre de collocar-me mal. 

Assim; a(Jesar de vat'Ías demonstrações que eu vinha 
tendo da incubada animadversão de S. Ex. para commigo, 
devo confessa1· que, quando, vae para ires ou quatrG mezes, 
S. Ex., inopinadamente, rne aggrcd.iu numa -intempestiva en
trP.visLa do "Dial"io da Noite", eu tive uma grande e dolorosa· 
surpresa. 

Como é o mesmo assumpt.o o que S. Ex. , agora, a pre
texto desse telcgramma, cujo fim principal não era, absolu
tamente, cogitar da passada, da f'lll ccida quéslão da trans~ 
formação desta Ousa em Assembl1\a ord-inar ia, e sím con-" 
test.ar assumptos palpitantes de Mailo Grosso nesta hora, 
como é a mcsu1a. ma teria, dízit> cu, sou forcado a · ler alguns · 
trechos da resposta que então, no dia immediuto, pelas co- · 
lumnas do mesmo "Diario da NoilCl", dei áquelle Deputado, 
com t•elação ao mesmo assumpt(), era trazido por S. Ex. para . 
os Annaes dest~ Casa . 

Disse cu: 

- Af.Ínal, pergunta o Sr. Generoso Ponce, que de
claracões tão sérias, tão graves fiz ou para provocar a 
càLilinaria aleivosa do meu collega de representação? 

Disse eu ao redaclor d' "O Jornal", que me inda
gára á subida de uma das reuniões dos "lead!,!rs'', como · 
pensava a r epresentacõ.o de Matto Grosso que eu votára 
na reunião dos "leaders" pela diSsolução da Assembléa· 
o que assim pensava lambem o meu collega de bancada 
o Sr . Yillanov:1 . Disse apenas isto, que era e é a ex
pressão da verdade, pois o Sr. Alfredo Pacheco ainda 
agora reitera que é pela prorogacúo do proprio man
dato, por mais quatro annos . Será um voto de digni-· 
dade r - diz elle lllllll torn solenne. 

Mas quem disse o conlirarlo? indago eu. 
A mim não me interessa o conceito que a rospelte> · 

dessa palavra, pa1;a o seu uso, faca o !!ir. Pacheco . 
"O que importa é a série de inverdades e in h·igas· 

que o Sr. Alfredo Pacheco faz, inopinadamente, a pro· 
posiio daquella singela declaracão minha - de qu~ eu 
e o Deputado Villanova votaríamos pela dissolução . 
Notc~sc quo mlnlm declaração foi essa, tão sómente 
essa, sem uma palavra a mais ou n menos ; sem um 
conceito dcsprimoroso para quem quor quo fosse, es
posando ponlo de visla contl'niro ao nosso. 

De fórrna quo, a desproporcão do revide á preten
didas offcnsas minhas, diz bem Ql!.e, afinal, tudo niin 
foi sP-não um pretexto para que elle manifestasse pu
blicamente a suo. até agor11 animadveniio contra mim 
- seu collegn de · bancada e, liinda mais, membr o dó 
mflsmo artido politieo, que nos elegeu. Creio quo foi 
para essa especie que Saulo Agostinho tlxclnmou aquel·· 

. las palavras vulgal'izadns por José do nlrocinio : "Deus 
tno livre dos amigos, que com os inimigos rne avenho· 
eu ... " 

- "Diz que o Sr. Pacheco que o meu inLttito foi 
o de deb:ar mnl O!l meus collegns de bancada. !Iins qu~: 
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.1·e1'erencias fiz eu sobre el!es? Apenas traduiz o sentir 
-de cndu um. Dos meus collegas de bancada um, naLu
ralmente, eslava excluído da pe-rgunta do reportar; o 
.SI:'. João Villasbôas, por ~c tratar do membro da cp
posição c cuja opinião, pela dissolução, já havia sido 
noticiada. Por esse motivo deixei de me referir ao 
mesmo. 

Que disse eu dos restantes, os Srs. Pacheco e 
·vmanova? 

Nada quanto ao pt•imeiro, exactamente o que me 
·accusa. Apenas, · quanto ao segundo, que este era pel• 
dissolução. 

Silenciei sobre o Sr . Pacheco. Mas vetn o mesmo 
·e diz <JUc et·a o é pela transformação. 

No peor das hypotheses o meu feio crime teria. 
sr(Jo o de haver agitado agora t. ques tão, cu a elle 
Pacheco não oramos pela dissolução. :Podia ter sido 
.omissão minha e hoje S. Ex. poderia reclificar. aMs 
não era omissão. Na ve1·dade S. Ex. é pela prorogçào 

·do seu mandat.o. 
Não atino como teria. cu pretendido collocal-o mal! 

·Ou julgai'á o Sr. Pacheco que l' facto de ser alguem 
pela transformaciío por si só o colloca mal? Parece 
.-quo realmente assim é, tanlo que S. Ex., iucommo
.dadissitno, resolveu fazer questão da-· minha companhia 
forçada para o seu ponLO de vista ... " 

- "No dia 14, depois da r eunião dos "leaders", 
pela manhã, em quo se eomDintl.rn uma nova reunião, 
á tarde. nà qual cada um de nós tt·at•ia a opinião d~ 
membros das bancndas éom quem nos avistnssemos, 
indaguei do S1·. Pacheco e sua opinião, sem procurar 
influencia em nenhum senlldo. Respondcti-ii1e ser 
decisivamente pela transformação c falou-me, com o 
enthusiasmo, que agorn quer emprestar-me. Ouvi 
igualmente o Sr. Francisco Villanova, que opinou ~es
·assombraôamenlc pc'la dissolução da Assembléa. 

Na reunião úos "leaders", ú tardo, respondi cla-ra e 
fii·memento, . sem ambagcs, que de Matto Grosso dois 
oram pela dissolução e un1 pela· transf_ql'l'il"aCúo~ 

São testemunhas disso lodos os "leuders" e o se
cretario da t'otmiüo tomou nota dos votos do todas as 
bancadas. · 

Na seguinte reunião, pr·esidida pelo Sr . Antonio 
Oal'io~. igualmente declarei corno votnvamos os dé 
Matlo Grosso . 

Sempre claro, preciso, fiel. 
Quem esteve p1-esente 1\quellns remliões, e agora lê 

n declaração do Sr. Pacheco, que já não poz os pés, 
mas que doclai'a Lcxtual c inoxaclamontc: "Na reunião 
dos "Ienuct•s", porém, clle (o Depu Lado Generoso Pan
o c) nem foi pela Lrani:lformnç.ão, nem pela di:s~oiU~lfiO. 
mu:s ... pelo que a maiol'ia l'{$olvos::l)" ~vê logo que 
r.spcci<l de homem ó o Sr. Alt'rcdo Pacheco, p cidadão 
quo fuz quos líio elo continuat· Deputado por mais qua
tro annos, apenas por uma queslüo de ''digniút•do" ... " 

T·rnlu-sc, como so vt\ de hislm•iu antign, morta e cnlor
I':J.do. -- como disse no inic io d P. minha m·ação - mas quo 
sou oln•igudo n rolomiJJ'nt·, ufim do QtHl fique conslandó dos 
Annacs dcsla Casa o. minhu ci\bàl t·osposta n S. Ex . 
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. Aliás, dep.rehende~sa das declarações que, naquella oe
casião, tive opportunidade óe f~zer fi Imprensa, que me man-· 
tive numa attitude absolutamente discreta quando aos illus-
tros coliegas que haviam tomado a deliberacão de votar a. 
favor da trn.nsformacão da Assombléa Constituinte em Ca
mara ordinu.ria. 

Mantive essa altitude, ao ser agitnda n. questiio, pois· 
acato bastante o modo de vêt• de meus collegas para, de qual
quct• modo, usar, a respeito dos collegas que esposaram p Qn
tos de vista diver·sos do meu, palavras menos delicadas quan
to á sua opinião. 

Entretanto, devido á vehemencia de eJtpressão dos .;o
vens que enviaram o despacho a Q\le jâ me referi, S. Ex. 
achou o pretexto asado para vir - ao invés de justificar, . 
se o quizesse, a sua aLtitude e o seu voto - tratar de minha 
bctuação no caso, procurando collocar~me mal perante o6 
meus concidadãos e perante os collegas dest::'t Casa. 

S. Ex. era pela transformação; votou-a. Eu não era ; 
niio votei. Não me exprimi, porém, de íórmu deso.bonadora 
para com qualquer dos Srs. Dcputndos que tomaram aquella 
attitudc. 

É, pois, curioso Que se encha de indlgnnQúo o Sr. Pa-· 
ch~co e tral!n. o ~ssumpt.o pat·a esta Casa, quando, no Diario 
do Poder• Leaislati'vo, de quinta-feira, 30 de Agoslo, vem 
transcripLà no discurso do Sr. Pacheco a declat•ação de voto· 
que S. Ex. mandou á Mesa pór occasião da votação do mo
menf,oso assumpto, no qual dizia S. Ex., ir. fine, o seguinte:· 

"A maioria, porém, assitn nãr1 pensou: Acato e 
respeito sua decisão. Ella é, a meu vêr, s.rronea . A 
Assembléa incidiu no mesmo erro d e u sutpaçlio dv 
man!:lill.ú, como quer o eminente mestre Lev;r Gat 
neiro, ou, ainda, praticou o estelllonaLo politioo, no
dizer elo Sr. AlcanLnra. Machado, quando c:ombatia a . 
transformação. · 

Votei, IJO!as razões acima, contra a mesma cmen-· 
da Sim~e!'l TJopeR. 

Quiz r esguardar assim a autoridade e o presti-· 
gio [lfi Asserriblca. 

Sala das Sessõe~, i9 de .Junho d o 193<1.. - At
{retlo C. Pacheco." 

De modo que <J Dopulado Pacheco, que votou pela t.rane· · 
fot•mat;ão, que. d is~;.e aos jomacs que assim votava por umn. 
"qur.stüo do dignidade", é c mesmo quo rmwrta á Mosu uml\ 
dcclarnção de voto, na qual chama de csLellionaLo politico. 
nsurpnçílo de manrluto, essa medida pela qtml ellç prop1•io 
votou c, cu.ia c:nusa aherl..'lmnnto, na imprcnsu esposou !. .. 

V<l~nn assim ns St·s. Depu Ltldos a sinc!wida.de desse co I~· 
lega c quanto vnlc n suu palavra. Quiz, ontrctnnf.o, S. E-x. 
fn~cr exploracjií.o po!i[.i<'.a (\m tol'llo de minhn attitudo, ,que 
fni l.ão simples I' Liio cl:ua corn-o em tortos o!\ casos em quo· 
actuo, porque niio Lenho ~enfio ~~ preoccupa~•ito de manter 
urna uondnef.:t I'üol.ilinea na minha viela publica. 

Apt•ovcit.nndo~se dn. nat.mal confusão qúo hl\v.ia no mo
mm\to, S . Ex., l~vamlo inCorrna~;ôeR m c:nns verirlit;as aé• 
nossn oollcga lln bnncada m inoira. o Rr. Dcpulndo Jo::io H e~ 
rnldo, obteve de S. Ex. nma cat·ia, que incluiu no sou dis
mu·so, na qual o St·. ,Toiío n Cl·aldo rlr7.irt tc:t ouvido tto milm 
urna déclt~r·a~- fio ll l'>1~c :~nnl ido. 
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Enviei, então, ao Sr. Députado Joiio Beraido a- seguinte 
carta: 

"Rio de Janeiro, 2 de SeLembro de 1934 ·-- Col
Iega e amigo, Dr. João Dl!raldo. 

Acabo de lõr, com surpr eza, a carta. com que o 
amigo, em 2 de Julho do corrente anno, r-espondeu 
oao appcllo que, em 1. do mesmo mez, lhe havia feito 
o meu collega. de bancada, Alfredo O. Pacheco. . 

Com surpreza, porquanto o illustte collega afú 
firma ter ouv·ido de mim, muito antes do desfecho do 

. caso, affírmaQão em favor da conversão da Colli!ti
tuinte em Assembléa ordinaria . 

Sempre respeitei multo os pontos dó vist.a. dos 
meus collegas, mesrno quando dolles divergia, e, as
sim. jámais tive expressões verberando os que se ma
nifestaram nesse .sentido. 

Entretanto, nunca me declnrci ao illustre cot
lega em favor da conversão. 

Deve V. Ex. laborar num lam entavül equivoco 
-e só d conta disso posso eu levar n rne haver arrolado 
entre os que se haviam declarado por clla . 

Todavia, se V. Ex. julga cffcctivn.rnentc que as
sim proce-di, rogar-lhe-ia a f.inezt\ de responder-me 
com precisão, quando, onde e om qur~ term os lhe fiz 
declaracões a esse respeito. 

Grato pela sua r esposta, em bem da verdade, sou, 
De V. Ex. amigo e coHega, Generoso Pance Fillto." 

Respondeu-me S. Ex . nos seguintes termos~ 

"Rio, 12 do Setembro de i934. 

Prezado collega, Dr. Ge-neroso P{)n<'c Filho. 
S audações . 
Venho responder á sun carta de 2 deste, que mti 

foi h bntenr entregue pelo prezado amigo. 
Quando se d-isr.ut.ia, na Assombléa Constituinte, o 

caso de sua conversiio em Assombléa Ordirtm·ia, tro
quei, sobre o assumpto, ici!!as com varios elementos d& 
prestigio e com lc:tulers da maíol'ia de suas bancadas. 

Dentre cstos, lembro-mo de Ler raindo tambem ao 
amigo e pareceu-me dcprchcndet• de suas palavras a 
sua sympathia pela íd6n. · 

Mais tardo, após o tl csfocb o do caso, o Deputado 
Alírcdo Puchcuo, em cur ta quo mo dirig iu, interpelou
me sobro a opinião do amigo, n es!\c proposito, accres
centnndo-mc quo o amigo lmvia ass ignudo n. omenda, 
untos, redigida pelo ~~·. Deputado Veiga Cabral , no 
·sentido dessa conv-er são. 

Doanto disso, eom a minhà convicçiio, aSHim forta
lecida, dei-lho t•esposta á sua carl.a, nos !.ermos que são 
do scn conhecim~nto. 

1\las, ern convct'SU liO"!n o amigo, esclarecido roe
lhoi' o asstnnpLo, an Lel'iormcnt,o ';euLilaclo 'muna a tmos-. 
phero. de confusiio, dcprchcndi quo eu lwvil\ incorrido 
em oqu i voe(), Oll mal tl\•mprchcndiclo u~ pn.lavrtt'i! qu~ o 
umigo trocou commlgo. 
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Eis o que me occorre dlzer.lh&, nest.e momento a 
proposilo desse malsinado caso, que, a meu ver, d eu
me a opportunidade de conhecer melhor os homens e 
sobro o qual eu desejaria cer1·ar a cQrtina do esqueci
mento, pela desagradavel impressão que delle tne ficou. 

Já, neste momento, com o proposilo que Lenho dó 
não reviver e:;se dramatico episodio, sinto que os factos 
estão esmaecidos na minha memoria, não podendo re
produzil-os com fidelidade ó minucia, por tet-os tra
tado com muitas pessOas, em varios Jogares e em dias 
diffcrentes. 

Póde ~azer o amigo o uso que desta lhe interessar. 
Do att.0 , am.o e con.e. admdor. - João Beraldo. •' 

Faltou, pois, com a Yei·dade o Sr. Pacheco dizendo que 
eu assignara a emenda Veiga Cabral e, assim, por esse pro
cesso obtivera a carta do Deputado Beraldo . 

Affirmou mais, o 81' . Deputado .Pacheco, que eu havia 
pedklo aos meus collegas de bancada, que votassem potn 
transformação. Telegraphoi ao unico collega a quem pode· 
ria me dirigir nesso sentido, porque pertencia ao meu Par,
tido, o Sr. Deputado Villanova, indagando a respeito, e elle 
me respondeu com o seguinte despaco: 

"Respondendo ao telegrammn, 30 Agosto, éUtnJ;>te
tne dever declarar jámais amigo solicitou minha assig
naLura emenda Veiga Cabral relativa tr~nsformaQí\o 
nem jámais se manifestou solidario mesma. Abraços. 
- Vitlanova. " 

Vê, portanto, a Camara, que não eram verdadeiras as af
fit·macões daquelle meu collega de bancada . . Aliás, já me 
vou acostumando, inf,elizmente, dia a dia, a ler de de:;fazer 
novas int.rigàs do meu companheiro de representação. Ainda 
não ha muilos dias, publicava um jornal de Tres Lagõas um 
telegramma de S. Ex., no qual esse Deputado dava noLicia 
de uma carta enviada ao l eader da maioria desla Ca:;a, o 
~minente S. Deputado Raul Fernandes, no qual tclegramma, 
entre out1·as affirmações inveridicas, tove o Deputado Pa
checo a ::mdacia de asseverar que eu havia plei teado um lo
gar numa das Oommi-ssções Pormanentés da Càma1·a. Dirigi, 
cnt.ão, ao illu-sLre "leader" da maiOria a seguinte carta: 

"Ro do Janei't'o, 3'1 do Agosto de 1934. 
Illustre amigo DI', nau! F ernandes . 
.Co1·diaes cumprimentos. 
Junto a esta um exemplar da "Gai.ela do Commer

c io", de tres Lagôas, em MatLo Grosso, onde se lê um 
Lelegrnmma dirigido :íquelle jornal pelo Sr. Deputado 
Alfl·edo C. PMheco, no qual dá esse collega scioncin 
de nma carta que dirigim a V. Ex., contendo affh•ma
oões menos veriuicas, que me cttm)H'e esclarecer, a 
bem du vordade. 

Pondo de parle a grosseira das expressões daquelle 
Dopt,llad o para com um sou companheiro de bancad a, 
dt~SOJava llUC V. Ex. Livesso rt flii.eza uo l'N;pondcr-rno 
nprnas, se 6 nxaLo Le1· eu í'eilo a indkacão do mou n o
mo pat·u qua·lquer commissiio da úamal'n. 
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Muito grato pela resposta que V. :Ex. se dignar 
offerecet-me, sou, de V. Ex. collega c admil'ador-. -
Generoso Ponce PUho." 
Obitive de S. Ex. essa resposla; 

"Prezado coUega e amigo Dt·. Generoso Ponc~ 
}!~ilha. 

Respondo <:om prazer a V. Ex. declando que, 
da sua pade, não recebi nenh·uma solicitacão pura en
trar em qualquer das commissõe~ da Camat•n, havendo 
V. Ev. observado a esse respeito a maior reserva c dis-
crecão. . . 

Foi por minha iniclaLiva ~xclu.siva, em homena
gem aos seus meritos e á representação mattogros
·SOnse, que seu nome foi íncluido entro os representates 
da Comm issão de Segurança Nacional. Autorizando V. 
Ex. a fa:&er desta deelaeação o uso que lhe convier sub
screvo-me, com estima e consideracüo, All.0 collega e 
admirador. -llaut Fernandes." . 

Sou profundamente grato ás expressões amaveis do 
-eminente tcadcr desta. Casa quando aos meus mcritoS'. Estes 
são, infelizmente para mim, multo pequenos, mas entre elle!3 
honro-me de contar o de ·ser um homem de dignidade, leal 
e in[lapaz i:le pL'O(ledimento da baixeza daquelle que, faltando 
absolutamente á verdade, o collega de representação, Sr. Al
fredo C. Pacheco, leve a audacia de affirma1·, com a sua assi
gnatura, mim jornal de meu Esludo! 

A' pnlav1·a de S. Ex. oppondo a do preclaro !eader da 
.Camura, na honrosà carta que me diL•igiu c farei incluir 
em meu discurso. 

Srs. Deputados, vou terminar. . 
Se quizésse esmiucar as atlitudes polit.ioas' desse col

loga, teria muito que dizer e, então, mostraria que a pala
Vl'a lealdade na sua bocca, é verdadeiro escaPneo e ironia, 
Fui obrigado, cnLreLanto, a esta defesa pesMal uma ve~ 
que, directa e grossoiramonLe, me vi atacado da tribuna, 
embora em tom mystet'ioso. Havendo aguardado, paciente
mente, quatorze <lias a fio, conti·nuasse S. Ex., a ora~:ão 
vindo eu <liariamento á Camara, esporo que, ·t>abendo da 
minha partida hoje para Matt0 ·Grosso, não <:lommetJ,a ;l 
supl'ema vilania de atacar-me pelas costas. Fiquo porém, 
S. Ex. cerLo do (JI.le, se assim fizct·, terá, logo que volte de 
meu Estado, cabal o esmngadora resposta. 

N:'io IH'OClll'P. S. Ex. levar· a discussão para o terreno 
pessoal, pot'Qnu nüo temo cmtfronto, quer na vida pUblica 
qlwt nu particular. Sou avcs~o n t'etuliacõos pos~oaes; mas 
~o ftir at'l"nsLado n tal tot'rono, sa·bm·ei, de uma vm: 1JOl' 
f.odus, fuzot· ealat• esse collogu, Pnt'a ls&o bnslando Lüo ~ó
mon1.c u. exposi\:ilo clat·a o simples da ver·dude J 

l~ru o t]\lo Unhar t\ ctízet-. (Muito bum.; mHüo beu~. O 
or•adm· é cnmpri111Cnlwio.) 

12 

O Sr. Waldemar RoUtdal - Peço a pnlavl'l\. 

O Sr. Presidente - Tem n patavt·a, pm·u explicaçJ.o IJC;;
soal, o uob1·c Deputado 

O Sr. Walt!emar Reikdl.\1 (Pura e;t:p!-lca(:c'io p~:.~ooal) 
Sr. Prcsil1unlo, St·s. DI'!Jlttutlus. Cotn0 é do conheDimen~o de 
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tod.a a pi>pulacão c~rloca, aliás d? Brasi~, os operaria~ ban
carias tiveram, ultimamente, um mov!rnonto grev1-stn, o 
qual terminou CO!Jl a viototia ~aqu~lle& eama_radas, co~
quislnndo urna can:a de aposentarod1as e pensoes, ou soJa. 
o instituto de seguro social. 

Essa orgn.ni~ação, entretanto, não .s·ei por que, já não 
merece a approvacão dos senhores proprietarios de banco& 
tanto que um destes - o .Banco do Commercial do Estado de 
São Paulo - procuro crear caixa á parte para seus fun
ccional'ios. 

Podem-os adenlnr que a grande maioria daquelles com
panhe·kos, quando da greve dos bancarios, á mesma adhe
riu convencida de que iria pleitear algo em seu benefici~. 
Hoje ,no entanto, forcados por innuméras ox:igencias dos es
tabelecimentos bancarios, estão assignando convenções para 
a formação, como declai•ei, (!e uma caixa indcpendento. 

Existe em meu .poder, Sr. Presidente - e peco a respe
ctiva transcripçiio nos Annaoes desta. Casa - um manifesto, 
bast.ante ponderado, do Syndicato dos Bancarias de S. Pau
lo, e no qual os camaradas justificam 0 seu proceder plei
teando a uni'Ciado do instHtito de seguro socai para os ban
carias 

A pluralidade seria, nnLuraimente, um dos meios de· 
que se valeriam os pati'ões pnra embaraçar o desenvolvi
mento da caixa de seguro sooial. Parece, todavia, que já 
existe um projeoto sobre à mesa, enviado por alguem, 
creando esta. nova instUiêão, com a qual . O$ camaradas han• 
cari·OS absolutamente não podem concordar. 

A pluralidade no meio op·erario, Sr. Presidente, encon. 
tra seguramente a nossa r epulsa, porquanto não podemos 
concordar com a attitude esphaceladora, aliás, já assuMi
da por està Casa, quanto á pluralidade syndical, e instlgada 
por elementos divisionist.as no seio dos bancarias, el~mentos 
que não obedecem a outro principio que não o de "dividi!' 
para reinar". 

Se a pluralidade syndical é um mal, a pluraLidade de 
caixas para urna mesma classé não constitue mal menor. 

Acho, portanto, razoavcl a altitude dos companheiros 
e, .como disse h a pouco, t•equeiro a. transcripção n os Annaea 
do manifesto que redigiram. . 

Aproveitando a opportunidade, Sr. Presidente, peco li
cenca pura Hlr o telegramma, que acabo de receber dos com•· 
panhciros bnncnrios de Santos, cujo theo1· é o seguinte: 

"Rognmos prezado companhell·o, junt-amente de
mais elementos minoria trabalhista, pedir leitura pie,.. 
nado telcgl'amma acabamos dirigir presidente essa 
moL·elissima. Casa, sob1·e caixa pa1·ticulnr Eanco Com
murci:ll, que combateremos até ullima brecha. Sau
cltlçõcs pt•oletarins. Eancnrios de Santos." 

. Parece-me, lambem, Sr. Presidente, que deixou do ser-
lido,_ no expediente, um prolo'Sto desses camaradas contra a 
poss1_vcl. pl mnlidadc da caixa, o que espe1·o seja feito na 
p rox1mn sessão, afim de que t.enhumos nomp!elo conhcci
meur.? do con.lcudo elo l'cl'cl'ido pr otesto. 

Sr. l'resldtntc, o Partido SocialM.a Proletario do BrasiL 
ao qual tenho a honra do pertencer, pede-me que proccdn á 
lcllurn do um manifesto ao lll'oleLarindo do mo da Janeiro, 
lançado pela Liga Communi~lu In t!lrnacionalis ta, inclusive 
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uma carta em resposta á sua adhesão á frente uniea. prole ... 
taria para as futuras eleições: ComeÇo pefa. leitura da oartà ~ 

"Rio de JanéiX'O, 27 de Agosto de 1934. 
Ao Dircctol'io Central Provisorio do Partido &>.· 

cialista Prolett~rio do Brasil. 
Companheiros. 
Accusamos, em nosso poder, vosso offioio de 22· 

do rnez em transito, traduzindo uma proposta para. 
formação de ·uma frente unica eléíloral de caracter 
~ransitorio, na base de um programmº' minimo de rei
vindicações ~ommuns a ser elaborado . 

Acreditamos Sêr de vosso conbecimt>nto nossas 
posições do principio e origem. De fracção de esquerda 
Pal'Lido Communista, que combatia a dcgenerescencia 
burocl'atica da Tcrceit·a Int.ernacional, cuja exprP.ssão. 
doutrinaria é a theot'ia stalianiana do socilllismo num 
só paiz, consliluimo-nos recentemente em novo par
tido, que defende o marxismo revolucionaria e o in
teruacionnl!(:ínó na base dns thescs o resolucões da 
'fcrceira Intemaoional, anteriores á sua degenerescen-· 
cia. i;;to é, as lhese~ e resoluções dos seus quatro prl
meiros congressos . Só depois da eapitutncão da bu
rocracia stulinista deante de Hitler,: só uma y ez perdi· 
dns todas as esperancas nn. l'eg·encra:óüo da Téroeira In
ternacional é que lnncúmOs 1> paJavra de ordem da 
Quarta Internnoionnl e nos constituímos em par tídC. 
i ndep~nd(!nte. 

Consequeiltemenie, nâo ignoraes nossa posicão de. 
principio em face ti!l cteloõcs e ~o parlntnento da qual 
deprehendercis, bem como dCI manifesto junto, qua 
as cadeiras da cocheira parlamentar não rept·esentam 
para nós interesse fundamental, que, as disputando;. 
·.1samos unicamente a educação política do prole
tartado e o seu afastamento dos partidos burgueses 

Dcnnto da debilidade das nossas organizações só 
ã · frente unica póde .attlnglt- tal dcsideralum com 
maior offíciencia . 

Ponsamos, pois, quo a frent.o unica eleitoral devo 
ter um cal·ncter genuinamente de classe, excluindo 
accordos o caníba!achos com organir.acõcs burgnezas,. 
ou sem caracter rlc classe de~erminado, e quo a base 
p rogrurnmalica do ttH frente unica só pô{lé ser um 
p!•ograrnmil do ·rcivindicttções immcd iatas, livres de 
qualquer civa de colnborncionismo, o que mmluirin 
immed iatamonle a 110Ssii.J íl ídaclo de nossa p:.rrticipa
ção. Corno . m·gatli:mcão revoluc ionaria. do proletnria
clo não podemos uccc!Lnt•, sob fól·ma alguma, qual
quct· collnborucão com a classe dominante, mesmo com· 
a burguczia radical . 

Constatamos, infelizmente, que as suggestões por 
vós apretlcntudus pura o Pl'ogramma rninimu rcflo
ctcm um cspirito muito diffcronle do nosso o a dif
fm·ença ·dos 110ssos pros-rnmmas maximos . Assim, por 
exemplo: 

Quando r o!".Ll'i ng is a 1·oiv indir.açiío da autonomia· 
syndica! n· "scguranca dn liberdade dos s!lus asso~ 
ciados"; 
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Quando, em diversos "itêíi.s" do programma, dis
solveis o proleLnriado no povo; 

Quando propugnais a colltlboraoão do proletaria
do na legislação burgueza pelo •re(erendun~; 

Quando, no "item" quinze, reivindicais um syslc~ 
ma tribulario utopico, porque em regime capitalista 
o imposto é sempre d e facto pago pelos li'abalhadores, 
que são os unicos que produzem; 

Quando propugnais vagamente, sem condições de
terminadas, uma regulamentação do trabalhõ pelo Es
tado, isto é, pela burguezia . 

Na base de um programma minimo immcdiato, 
sem cat·acter collaboraoionista, formuladO, clara e con .. 
eretamente e não vagamente, acce itamos vossa pro
posta para formo.cão de uma frente unica eleitoral no 
proximo pleito·. 

Esperamos {!Ue, confirmando a honestidade po
Htica de vossa proposta, fare is lôt· da tribuna parla
mentar a presente resposta ao vosso officio o o ma
nifesto junto, por nós ·lançado, paro. que se carecteri
zem as posições politicas das nossas organizacões e 
sua intransigencia doutrinaria, distinguindo-as doJ 
conchavos e cambalachos eleiloralistas, proprios aos 
JJO!iticos profissionaes. 

f:;audações prolatarias . Pela Commissão Regio
nal da Liga Communista Internacionalista (bolchevi
ques-lenfníslas) - Antonio Telles, Secreta"rià." 

O manifesto da Liga Comnmnista Interno.cionalista é o se
-guinte: 

Ao Proletariado do Rio de Janeiro 

Camaradas: 

Estamos á.s portas das eleições; a burguezia, pelos seus 
partidos, pela sua imprensa, pelo clel'O, desenvolve já toda sua 
aotividade porn aeaudi1har os operarias n r eboque de seus 
p artidos, _escolehndo aquelles que devam, no par lamento, de
fendei' os interesses burguezes. O Parlan'lànto é fórma typica 
do dominio político da burguezià . Gontt•apomlo~se n o lia, só 
os sovietes (conselhos de opet•ados, camponezes, soldàdos. e 
marinheiros) podct·ão ser a fót•ma do l'Opresentação legitima 
-do prolcta!'Ü\do . A classe dominante, pol·ém, se serve das elei
ções c do Parl.umento para mislificat• o pt'oletarindo com uma 
}lseudo rcpt·escn!.ncão parn arrastai-o atraz de si, atra.z de setts 
partidos e impedil-os que se organiz~ no seu partido de olns 
M - no parlido que representa a sua aspi r.ncüo fundameu tnl, 
- a i111plunlação revolucionada da dicladUt·a do proletariado 
€ a consoquenle trau~formaciio da sociedade capitalisi l\ numa 
·sociedade sem classes e sem JWOPt'iedade privada. 

Disputando as el~icões, como classe e niio a reboQuo da 
hurguezia, o proletariado nõ.o faz o jogo desta, mas o seu 
proprio jogo; organiza-se como classe independente <íUC se 
propce. à transformacão da o~dem social exis~cnt~. faz <t pro
paganda de suas proprias idóas, o~perimenta suas forças, e, 
dentro do PL1rlamenlo, desmascaru os parti dos burguezes. 

O Pl'Ole!.flt•i!J.do precisa, pois, participai' N \S cleicões como 
classe, oppondo~se a todos os partidos da 'burguezia. 
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· Nem um voto operario para os partidos burguezes I A 
Liga Communista Internacionalista, reconhecendo .a nece!'ísida
de de impedir que o proletariado siga a reboque ~~s seus ini
migos de classe, constatado o fraccionamento pohttco do. pro
letariado em diversos grupos, concita t.odôs os operartos e· 
todas as organizações que se proclamam do -proletariado, . a se· 
unirem numa chapa unica, sob a mesma legenda, para a 
disputa eleitoral, (salvaguardando os princípios de cada. or-· 
ganização} na base das seguintes reivindicaÇões: · 

1} plena autonomia syndical: 2) liberdade de imprensa 
o abolição da censura para a imprensa proletaria; 3) liber
dade de organização para os partidoo proletarios, mesmo aos 
que se proponham á tr.ansformacã.o revolucié>naria da ordem 
social ou filiados á. organizações internacionaes; 4) direito de 
voto a todós os maiores de dezoito annos, analphabetos ou não, 
sem dislincção de sexto ou nacionalidade, incluisve aos mari
nheiros e ás praças de pret; 5) combate ao integtalismo e ao 
fascismo em todas as suas manifestações; G) organização de
milícias Gperarias de defesa contra os mesmos: '7) abolicã.o 
do ensino religioso, separação, de facto do Estado da Igreja • . 
abolioão da representação diplomatica junta á Santà Sé; 8) 
dissolucã& das organizações de repressão policial (policia es
pecial c politica) ; 9) abolição dos impostos indirectos; 10) 
seguro a cargo do Estado e do patronato para os velhos. en
fermos e desempregado-s; H) ensino primario gratuito, obri ... 
gatorio; 12) jornada maxima de oito horas par.a os operario3 
urbanos e ruraes; i3} Fixação do salario minimo, afim de 
elevar as condições physicas e cuUuraes do proletariado. 

Pela irente unica do proletariado em Wrrtõ destns reivin ... 
dicações l 

Nem um ,·oto opt:>rnrio nos partidos da burguezia I 

Pela revolucüo prolelaria mundial I 

A Liga Communisla Internacionalista (Bolchevique Loni
nistn). (Região do Rio). 

Eis, Sr. Presidente, a resposta que nos dérum os oom.:.
panheiros da Liga Gommunista Internacionalista, para a 
!ormacâo da ft·entc unica, que está preotsamente combinada. 
entro os diversos partidos proletarios. 

O proletariado brnRileiro, especialm<!de o carioca, 
pleiteará cadeiras á futura Camara, não mais somente 
atrnvc?. da t•epr_csentacão do classes, que pai'a muitos tomou 
mesmo t) caracter de obsequio, de favor, que não devemos a 
ningucm. 

Como, entretnnlo, alguns assim entendem, o proletariado 
procurará de hoje em deante conquistai-a atrnvez do voto.. 
pondo aqUI seus lidimos representantes, sem flc.ar devendo 
generosidades a quet• quer <tue seja. Aliás, nãc devemos esse 
favor, porql1e a representn~ão de classes é obra da luta que 
ha muitos nnnos vem trnvando o proiP.tanr.<lo, cujas con
quistas traduzem um complemento das necesfidndes sociaes· 
da hora nct.ual. 

A representacâo de classes 
trolar o tJrolotariado que, sem 
iria muito mais longe nos seus 
be1n). 

tem como finalidade con
clla, revo1uc.ionariamente. 
ideais. (Mttito. bem; muito-
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o sr. Presidente - Estarão amanhã sobte a mesa, afim 
~e receberem emendas, em 2e~ discussão; os projectos de or~ 
çamenlo" hoje dísh·ibuidos. 

O Sr. Adolpho Bel"gamini - Peoo a palavra. 

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

O S:r. Adolpho Der!lamini (Peta ordem) - Sr. Presi
dente, perguntaria a V. Ex. s~ as tabellas tambem ficam 
sobre a mesa para esclarecimento dos Srs. Deputados que 
desejarem offerecer emendas. 

O SI\. PRESIOI!:NTE - As labellas ficam sobre a mesa. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI- Agradecidc> a V. Ex. 

O Sr. Presidente -Vou levantar a sessão, designando 
para a de amanhã u mesma 

ORDEM DO DIA 

Primeira parte 

Sessão secreta, para. discussão o votacão da mensagem 
·do Sr. Presidente da Republica, sobre a nomeação do Chefe 
da Mlssão Diplomntica na Hollanda. 

Segunda parte 

Votaçfl.o do proje.clo n. 16, de i93oi, estabelecendo que os 
gover nos ctos Estndos sejam exercidos pelos Presidentes dos 
·resp~ctívos Tribunnf'.!' da JusUçn, até que verifiquem as 
eleições rle que. trnta o art. a· de "Disposi~ões Transitl)-

. Tias", da Cõnstiluictl.o Federal (em virtude de urgencia) (i• 
discussão} • 

Votncüo dos requerimentos dos Srs. Ferreira de Souza a 
Adoipho flcl'gumilli offerecidos no projecto n. 6, de i934. 
·estnbf.'!eceudo providencill6 para a realização das tn·oximas 
eleições. 

Votuç!ío do pnreoer n. t, de 1934, negando lioenca pedida 
1)arn pro~eguimenlo do processo instam•ado contra o De.pu
·tndo Joüo Villnsbôns (discusõti.o unica). 

Vot.acüo do parecer n. 2, de i9S4, declarando que o Pi'O
soguimento do processo criminal instaurado contra o doutor 
·'Luiz Vieira de Mello, independa de licença da Camara 
(discu.ssao unica). 

Votaçü\l do parecer n. 3, de :1934. declarando que inde
Pe.Dd!=J de .ltcenca da Cu mura o proseguimento do processo 

·cr1mmal msLnurado aontra o Sr. Nunoio So!lres da Silv& 
(di3C1(Ssão u·nico.) • 
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Votação do requerimento n. 37, de 1934, do Sr. Mozar~ 
Lago, indagando por que motivo os sargentos ~onitores do 
.Collegio Militar rtão percebem diarias que a le1 estabelece 
;{discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 38, de 1934, do Sr. João 
Vitaca e outrós, pedindo informações sobre reconhecimento 
.da União Sovietica, pelo Brasil (discussão unioa) . 

Votação do requerimento n. 39, de i934, do Sr. Acyr 
Medeiros e out.ros, }Jedindo informações sobre o resultado a 
que chegou a Commissão Liquidante da Divida Fluctuanle 

-da União {discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 40, de 1934, do Sr. Thiers 
'Perissé e out.ro, pedindo informações sobt·e obras no Thentro 
Municip~l (discussão unica) • 

Votação do rêquerimento n. 41, de 1934, do Sr. Alcan
tara Machado, pedindo infm·mações sobre reintegração do 

·tenente-coronel Bimedicto Alves do Nascimento (discussão 
ttnica). 

Votação do requerimento n. 42, de i934, do Sr. Acyr 
Medeiros e outros, do informações sobre prisão de operarios 

.empregados em padarias (discussão ttnica) . 

Votação do requerimento n. 4.3, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outros, de informações sobre prisões de opet·a

··rios, que enumera (di$Cttssão unica) • 

Votação do requéritnent.o n • .U, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues ~ outros, de informações sobre demissão de um 

-empregado da Escola Sete de Setembro (discussão unica), 

Votação do requerimento n. 45, de 1934, do Sr. Thiers 
Perissé, de informaoões sobra se no Estado do Paraná está 
sendo cumprido o disposto no art. ió4, iellra e da Consti

·tuicão vigente (discussão unica) • 

· Vota1icío do requerimffila n. <16, de t93~. do Sr. Adolpho 
·Bergamini, de informações sobro se nas Estradas de F'erro 
· dn União continua sendo cobrada a taxa de vinQí.io federal 
(discussão ttnioa) . 

Votação do t•cquorlmlffito n . :.1, do 1934, do Sr. AntoniCJ 
~Rodrigues e outro, de informações no Minislcrio dn Agrioul
-turn sobre colonios de pesca (itiscussao unicu) . 

Votn«,;iio do t•equorimonto n . 48, do 1934, do Sr. ·Aom•cio 
·Torres, do informações nos Minisl.ol'Íos dn .Tustlcn e Vi nono, 
·sobro operarias envólvidos no movimento S'i'OVistu ela u do 
setembro corrente (discussão unica) , 

Votação do requerimento n. 49. de 1934, do S1·. Acurcio 
· Torres, de itJformncõcs ao Mittislei'io do 'l'rabalho sobre um 
recurso interposto pm· operarias do Syndicalo dos 'l't·nba~ 
lhadot·cs da Companhia do Cimento "Portland" (discussão 

: Uiliéit) . 

Votncão do t·equArimento n . 50, de 1934, do Sr. .Jo:io 
-villnsbóas, do informações ao Ministerio da Gue1·ra, sobre a 
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1mssao chefiada pelo General Leite de Castro, na Euro]Jnr 
(discussão t.mica) • 

Votação do r~uerlmento n. 5f, de !934, do Sr. MoZárt 
Lago1 de informacões sobre reversão de um offieíal do Exer-
cito (discussão unica) • · 

Votação do requerimento n. 52, de !931, do Sr . Alcan
tara Machado, de informacões ao · Ministerio da Viaoão e 
Obras Publicas, sobre r'einlegracão de um funccíonario da 
Inspectot·ia de Seccas (discussão unica) • 

Votação do requer imento n. 53, de 1934, do Sr. Cunha. 
Vasconcellos, pedindo ao Ministeri<J da Viação e Obras Pu
blicas eop!as dos pureceres dos Consultores Techiiico e Ju
rídico do.quellc Ministerio sobt·e a Cllll'lpanhia Paulista de 
Estrada de Ferro (discussão ttnica) . 

Levanta-se a Sessão ás 15 hor.as e 25 mi-
nutàs. 
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46" Sessãu, em 13 de Setembro de 1934 

Presidencia dos Srs. Christovão Barcellos, 2" Vice-Presidente, 
e Thomaz Lobo, f• Secretario 

1 

A's 14 horas comparecem os Sl'S. : 

Christovão Bal·cellos, Thomaz Lobo, \Valdemar Motta, 
Albet·io Diulz, Adolpho ·soares, Hugo Napoleão, Kerginaldo 
Calvacarrii, Alberto Hoselli, Auguslo Cavalcanti, Simões Bat·
bosa, Osorio Borba, Góes Monteiro, Valente de Lima, Guedes 
Nogueira, Rodrigues Doria, Deodato Maia, Paulo F ilho, Hen
rique Dodsworth, Amaral Peixoto, Sampaio Corrêa, Olegario 
Mariano, Adolpho Bsrgamini, Prado Kelly, Acurcio 'l'õr'l"es, 
Cardoso de Mello, Francisco Marcondes, Negrão . da Lima, 
MnU.a Machado, Polycarpo VioLli, Daniel de Carvalho, Bueno 
Br::mdão, José Christíano, Moraes Andrade, João Villasbôas, 
Antonio Jorge, .A,arão Rebello, Carlos Gomes, Annes Dias 
João Simplicio, Renato Barbosa, Minuano do Moura, AdM
uct·lo COIT~n. AlherLo Diniz, Antonio Rodeigues, \Valdemar 
Rciltdal, ScbnsWío tio Oliveit·n, Edwald Possolo, Alvaro Ven
Lu ra, Pedr·o l-tache, Hoberlo Simonsen, Oliveira Passos, '.rhicrs 
llct·issé (52) . 

O Sr. Presidente - A lisln de presença accusa o compa
recimento do 62 Sr!'. Deputados. 

Est.<i. abut•Ln a Scssüo. 

O Sr. Alberto Diniz (Sll1>plcllk .. ~r.rvimln de 2" Sccrrta-
1'iO) pt•occLil• ú luiltH'a dtl Ac ta da Sossão nnlecodento, a qual 
ó, stnn ohsot'VUl~Õc~. npprovadu. 

O Sr. Pretlitlcnto -- l'aMa-so l\ leitura do Expediente. 

EXPllllWN'I'll 

2 
Offic.io . 
Do St•. Deputado Alvaro Ma ia, !In ·12 do corrente, com

mnnicandt• quo se nusontae1í dcsLa cupital, mni~ ou menos, 
por üO dins. 

- Inteirada. 

3 
ncpresonlução: 
Da Aeção Paulista elo E ngenharia Pratica, sobt•e a. tc

gulameutação da pr ofissão do engenheiro. 
- A' Commi&SÜ() de Educação e ~ultura, 
Q. D . - VOLUME IV .1~ 
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4 

De Curityba - Presidente Camara Doputados ~ Rio. 
A Congregaciio da Faculdade de Engenharia do Paraná, 

~nteirarnente solidaria Congregação Escola Polytechnica Rio, 
vem manifestar seu. apoio ao telegramma enviado V. Ex. 
e demais membros Camara por aquella Congregacão, solici
tando que não seia convertido em tei o pro}ecto alterandt> o 
decreto n. 23.569, que regulamentou as profissões dos en
genheiros m•chitectos e agrimensores. Attenciosos cutnpri
mentM. - Pela Congreg:J.ção da Faculdade do Engenharia 
do Paraná, Arnaldo Bec/c~rt, Director. 

- Inleirada. 

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

5 

Tem a palavra o Sr-. Hugo Napoleão. 

O Sr. Hugu Napoleão requer e obtem permissão para 
falar da bancada. 

O Sr. H":'go Napoleão (Peto. ordem) - Sr. Presidente, 
pedi a palavra apena!l para, prosegUindo no programma que 
me tracei, de trazet• ao conheciment(! da Camara as trope
lias eleitoraes que vão sendo praticada pel\J interventor fe
deral no Piauhy, divulgar factos que me são communicados 
ininterruptamente e constam dos telegrammas que passo a 
ler: 

"De_ Jotio Pessoa. (Piauhy), 8 de Setembro de 
193 4 - Dr. Hugo Napoleão - O prefeito local, Tote 
Oliveira, regressou, recentemente, da Capital do Es
tado, acompanhado de for-te destacamento policial, 
destinado a cffectuar p1•isões nossos amigos. H on
tem população revoltadn, assistiu cinco policiao$ ar
rastnrBm plena rua est(l. Vitla commercinnte Anto
nio Soma Lima (t. cndeüt IlUbHco., onde t.e acha en
curcerarlo sem nenhuma garantia cidad!io, simples 
facto ser solidario Partido Pt·ogl'cssisLu, üheiindo pOr' 
V. Ex. Mesmo prefeito se presLnndo Estado perse
guir nos908 nmigos, principnlmnnto nn~ tH'Oximirla
dos das cloiç;ões de Qutubro. Como dologndo mesmo 
PnrtTrJo. int~rmedio V. lsx., p~~·o mi!H~tt>o Jusli~~a 
gnl'unliu$, Saudações. - Joaqttim Gonçulve11." 

~no Pieos (Pi::mby). 8 do Setembro do 193~. -
Dr'. Hugo Nupolefw - vim aqut communicar V. Ex. 
em meu nome, nomo meu pae Josin~ AnLiio e outros 
membros fumilin., urbiLraricdades commetlidas escrí
-vão eleitornl Patrocínio. Ha poucos dias fui posto 
:fórn DUJ'tol'io momenlo acompanhava insoripcl\o tres 
amigos parentes. Attendendo interesses pollticos 
prnprios, vem praticando toda sorte i~rcgu!aridades, 
cnltninando com n inscripçâo analphubetos. Agora 
plane.ium divisfio zona (!Jelto!'al em sec~~íío pelo inte
rior pal'n maior facilidade futuras eltüçües. Não te
mos pat•a quem aDpellar visto como manejam todos 
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poderes. Pedimos interceder junto autoríd~de Repu
blica. Saudações. - José Josia! de CarvaLho . 

. o 1oaquim Tavora (Pia.uhy), 2 do Setembro de 
1{1::14-Dr. Hugo Napoleão-Os infra assignados lt>v3m 
ao conhecimento V. Ex. prooessos postos em pt•ati
<:a pelos po!Hicos que presentemente !lll arvoram do
nalarios desta pobre terra avançando, assustadora
mente, a passos largos, na seara da instruoçíí.o ou~ 
trora não respeitada. População lamenta uiUroos 
actos director instrucção Dr. Anisio Bi·íto, não se 
~oilocando nível si"lu íntellccto vive acenos tl.a poliU
calha de aldeia, abandonando regulamento, fazendo 
. nomeações professoras leigas, ineptas e desprovidas 
de intellecto, em substituicão professoras normalis-

·tas, licenciadas, para distribuírem por espiriro as 
innocentes crianças, hoje victimas dos caprichos de 
um desherdado filho da terra que se diz dirigente 

_ politico local. Não tendo para Quem &ppellar aqui no 
Estado, vimos l)erante V. Ex., confiados sejamos at
tendidos. - João Francisco Carvalho. - Domf.naos 
Rubens Ucht3a. - Raymundo Pires de Carvalho. -

.José Mendes. - Francisco Carvalho. -Gerson Car
valho Ca.~tallo Branco. - Ge1·acinda Carvatho. -
Francisco Rodriuues Candeíra. - Zenobia Mende.t • 

. - Octavio Spinola. ~ Emvgdio Casta. - Francitc[J 
Castello Branco UcMa. - Camillo Le4o. - Rau-
1nundo Cnr1lalho. - Alcides IU(]o Laoes. - Yaud 
Lages. - Anibi"osio Leão. - Anna de Araujo LelJo.• 

De Therezina {Piauhy), 4 de Setembro de !D:U • 
. - Dr. liugo Napoleão - Communico que, !1Pe3ar 
· minha attitude independente município Castello, ten

do procurado ultiillú3 dias prazo alista~· meus amigos, 
fui embaraçado, inicialmentE:, facoiosidade juiz Ab
dias Varas, mesmo que foi nomeado contra voto Tri
bunal. Tambem governistas forcaram phologt•apho 
t'Dmper oompromisso photogra.phar meus amigos 
Delegado tenente Gumercindo, que t.entára evitar sa
crifício meus eleitores, foi demit.tido chamado urgen
te esta cnpilal. Política Caste!to orientada oapitüo 
GHyoso, que lá eslá apoiando compressão. Saudacões. 
- Raym:undo Cardoso. " 

"De São João do Piauhy (Piauhy), i O de .Setem
bro de i!:/34. - Dr. Hugo Napoleão - Acaba ser es
pancado barbár:tm~;nte um meu trabalhador. Levei 
queixas delcgnúo, ficando impune, vist..~ tratar-se 
pessôa delle protegida. Peoo garantias. - Domin{jos 
Mit-anda, lavrador." 

Eram estes, Sr. Presidente, os lolcgrammas que eu U
-nho. para lêr e sobre os quaes me abstenho de fa~er com
meMarios, deixando apenas o registro nos Annaes da ca
maru. (illuito be1tt; muito bem.) 

6 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Minuano de 
Mouru. 

O Sr. Minuano de Moura - Sr•_ Presidente, Srs. Depu
ciar.los. Não pretendo, de modo algum, como talvez suppo-
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hlm; occupar a a tLenção da Camara e de meus nobt·es col
legas, enfatuada.mente, tt·atando do minha propria JlOssóa . 
Vou, sim, versa\' sobre pratic.as c virtud~s de umfi grande 
agremíütj Üo polil,ica, qual seja o Partido Libed.1dor, qu·c 
tão remarcado relevo teve nos acto.s e factos que collima
ram na revolução de i9:~o . .. 

O Sn. ADALBEn·ro Conn~A ~ Muito bem. 

O SR. MINOANO DE MOURA - .. . c na nova ordem: 
<lc causas dahi decorrente para o Paiz . 

As r enuncias dns Srs, flfauricio Cardoso e Adl'oaldo 
Co~ln, representantes da F'renle Unioa do Rio Grande do Sul, 
C(ttc commigo compunham a bancada opposicil)nista dtL
quellc grande EstadO) com assento na Constituinll!, obri
·gam-mc a urna apreciação rtelalhnda em tbt·no do caso, t.an
to mais qu~. dissentindo daquellcs dois conspícuos campa-· 
nhciros, Innnlivc-mc e inantenho-me nu exercício do man
dato que recebi das urnas, continuando na rota invariavel 
que sempre segui, de grande deSpl'f;mdimento m:.ücr·ial e de 
absoluta re~;Udão moral ·e poliliou. 

O Sn. ADALUEn.To ConntA - Nobre altitude polnica. 

O SR. MINUANO DE :MOURA - Muito obrigado a 
V. Ex. · 

Logo que regr·r.ssci do meu Estado pretendia occup:1r a 
nttençiio da Carnat·a, cumprintlo o quo annunciára aos meus 
correliglonal'ios, ou, fiel ao .Partido Libort:.a.dor, saberia, 
cofll o desassombro que mo ó costumeiro, defender as pra
Lica~ e Uil virtud~~ da no~sa agr-3miação. Quando a.qui che
guei, por~rn. ainda não se tinham offectivado as renuncias 
dos Srs. Mauricio Cardoso e Adroaldo Costa. Ag-u:u'Ciei-as, 
c c!las se verificaram no d ia 3 do corrente. Espm·oi, entlío, 
a renuncia cios SUl)plentes convocãdos, os dois nobres e va
lorosos companheiros de Partido, Drs. Bruno do Mendon
ça Lima o Osc:\r Carneiro dn Fontoura. Por outro lado, cu 
v iera do ·sul sob a pressão de innumeros appellos. de gran
des e verdadeiros amigos para que silenciasse na hol'u amar- . 
gn em qua se constat:1va um dissídio dentro das fileil·ns do 
nosst) pt•oprio Partido. 

Quanto á diver·gcnoüt doutl'inal'iu. que ~e delinoár·a em 
uma deci~:;i\0 da Commissão Mixlu da Frente Unicn. po~t.o
riol'mct1le ratificad;:1 pelo supposto Directoriu Contrai do 
Par·tido Libel'tador, preciso c~clm·eccr Jogo; qno ~;c tornát·a 
pcs~onl, nois esse dit·cctorio, autoridade creada na lei or
~nnica do Partidt' para uirigil~o, hoje singulurmcnto não 
oxislo, E Jtiio existe porque essa autoridade se . renova da 
tt•es om tr·os anuos, e doviu te1· sidil oscolhida enr i5 de Abril 
do ·J 9:l4. Não o . foi, a dcspdto clus pruvidcn(:ias em Março 
tomadas p:l!'n que o Congrosso do \lttt•Lido, nn fórmn da mcs~ 
111:1 lei ot·ganicn, so rounisso nn t1poca opportuna. 

O quo eslou dizendo não é ltovidade ptu-a os ulting-idos, 
como vorlío os St·s . Deputados, através d::\ documentação 
lJ ue irei e:xhibir. 

Jà t ivera ensejo de proclnmn r· aos propr·io!' compnnh~it·os 
n grnnde verdade de que nü{) deviam prefendel' qualquer 
actuução. forrados na qualidade de membro~ do Directorio 
Central. que ora não passava de uma aut.or·;r:ludo cnduca e 
usurpnnt.s. 

Os appellos <)UC mo foeam feitos no meu E~tudo, eonti
nuat·am u ser dh'1gidos pl'\l'l.l. o Hio. ftesolvera en. cntr~lnnto . 
ltão csDerar o pron.uneiumento dos outros suppleulés, porque 
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.a dcmóra poderia não só prejudicar até o ponto salutar da 
argumentação, comó retardar u minha solenne declaracão de 
não pcrmiWr fosse o meu notne inoluido na futura chapa a 
ser proclamada pela Frente Unica. 

Resoivi, assim; falar segunda-feira passada. No sabbado, 
por ém, rer:ebia dos meus amigos da cidade de Cachoeira um 
appello para que retardasse o meu diseuroo. 

Respondi do seguinte modo: 

"Meu diseurso delil>erado para segunda-fe!ra. 
Continuo firmemonte compenetrado imperioso dever 
de rlel'endcr com peculiar desassombro a virtude das 
praticas parlidarias ot·a cons{)t:rcada!.'. Dando, porém. 
definitiva prova de que Ludo fiz p::mt evitar de~cala
bro. agu:u·dal'ei ul6 quinta imr)rclcrivelmr.n tc, pob ne
cessilo falar antes da proclamação dos candidatos, an
nunCüicla· para 14 do eorl'ente". 

E, agot·a, no momento em que devia assomnr á lribuna, 
recebo um ontro telcgramma em que se rpe pede adiar até 
·18 do corrente meu discu rso, porque em c:n·ta Mrca, a. che
g::rr neste> pt·oximos dias, tudo será elucidado. 

Srs. , preciso ass i{l'nnlat• que. pesando os appcllos, tudo 
-O que se fez e se discuLin, jámais pur. em. causa n minha ex
clusiva pessôa. Dando, entretanto, nm balanço in Limo vi que 
~e nnnu isse •. se accordassc, nnquillo que se faz e se pretende 
fazer. iria ferir não já a minha ptópria dignidade, mas os 

·Sadios poslu!udos da minha ng-gremiação. 
O Sn. Ao .. \l.BtmTo CoRn~A - Muito bem . No etntanto. 

hoje, para os prezados chefes dos libertadores os postulados 
valem menos que os odios ou os inter esse!!. 

0 SR. 1\UNUANO DE MOURA - Já hontem, os .io1·nncs 
liivulguram uma resposta do supplenle Dr . Bruno de Men

. donr;a I.Jima, atinunciando os motivos pot• que não vinha. 
nqui, accudir ao convite do Presidente desta Casa. investin
do-se no mandato que lhe conferiram os c!citores do Rio 
Grande do Sul.. 

Acredito que todos lenbam I ido esse telegrumma . E'. 
nolot•inmcntc, uma peça de gcnt.ilcza, e podemos mc~mo dize1· 
:até qnas i de humildnde, porque o Dr. Dt•tmo Lima, pro
fCS$0l' dt.J Direito, que é, pnrcc.e que no seu telegramma está 
npcuas pedindo dosonlpa de pcns:\1', como pensa. 

Ao despacho do Dr. 13l'uno T_,ima não tenho rétíttró a 
ínzer. E' uma opinião respeitavel, ·como respeitavel devem 
ser torlas nquellns, trnzidas (\ d('ba t e ao sei.o de uma orgaJ1i
zação democz·atica, como n nossa. 

Folgo em vel-u incluid:t nos Annacs desta Casa. Narlu 
tenho a cli~er seniío !J.tlc 11 respeito dolln opponllo o meu 
ponto de V!>;l.n. Um nsclnrcoimcnto poderia fnzet· o set·ia 
este : . no meu rr.gl'csso, de Pol't.o Alegre para esta C::tpitat. 
!HtSSf)l PlH' Pe!oLa:;. pnHJUl'nndl! Lr·aL:u· elo caso corri o doulot· 

· B~_:mo Li!lut, por .il'i~o que repul? muito valiosa a sua opi
mao. Alh chogue1, porém, no rha em que se encerrava o 
alisLamcnlo elcit.m·nl. e ttãc• lll\1 fo i possível lrocae com 
S. Ex., maiores pnlav1·ns a rospcito do o.ssntrtpLo. 

, Afih·mou-mc que conhcoiu c aca tava o meu ponto do 
V1sLa e, qunnl.o a cllo, aTtena~: ngua['{luva orclctís quo pedira 
lt Pol'to Alrgrc, ao Dr. nnnl ·rilla, afim de sa ber corno dev ia 
deliberar. l!lschwece\\-mo t\indn qno Laes insLt'tJCcões nüo 
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haviam chegado. Calcul-o Qüe o telegramma reflicta o resul-· 
tado dollas, e nada maifi. 

Descendo ás minucias do assumpto não vou, porém, comO> 
possa parecer á pl'lrneíra vista, lavar a roupa suja, ás vezes,. 
commum ás collectividades, · e muito embora a do meu Par-· 
tido venha sendo empilhada, desd<' o seu ultimo Congresso 
em 193:f, em Porto Alegt•e, no sacco das contingencias impe
riosa::~, quando não de meras opportunidades, baptisadas dt} 
conveniencias politicas, pela labia dos aproveitadoros. Fa
lando nessa occasião, não posso alienar a.quellà qual ida.de· 
que me caracteriza, muit.o notoria entre os meus correligio
narios o já mesmo reconhecida nesta Casa, qual seja a mi
nha leal e por vezes rude franqueza, qualidade esta que tive 
sempre festejada, nas mais arduas lutas profissioruies e po-· 
titicas, como sendo exacta manifestacão de rec.onhecido d<~s
assombro. Não tenho duvida na psychologia de taes applau
sos. Chovem da boca dos espectantes quando sentem quo ae 
, ·isa apenas o adversa rio. Não se o tolera, p~rém, tiUãfido· 
traduzindo apenas a verdade. haja que se fixat• na nossa pro
pria communhão. 

AS RENUNCIAS 

As renuncias em causa. desde muito, vinham sendo de
batidas o apreciadas, ora nos conciliabulos da intimidade,. 
ora em cpistolns de companheiros e tambem em notas da im
prensa. O assumpto, em si, isto é, a renuncia de um óü outro· 
Deputado, a começar pela minha propria, sempre reputei 
facto sccundario e sem nenhuma i'elevnnr.ia, tanto mais que 
pelo Codigo Eleitoral isso não importaria, com o ingresso 
de supplei:ltes, na extinccão da voz partidaria. A do i:\io
Gr·ande do Sul, porém, feita como se vinha pretendendo e nas 
condições em que o foi, é facto polilico que exige completa 
elucidação do assumpto, para que bem o julguf}m ~ .• Jdos· 
aquclles que dclle tiverClm conhecimento a mnximé o eleito
rado opposicionis tn do meu Estado. As r enuncias alludidas. 
não foram motivadas como se póde verificar pelo documento· 
Lt·azído ao conhecimento ::la Camara, em 3 do col'l'entc, sub
scripto pelos renunciantes. Nem de publ ico abordoram elle.~ 
o cn~b. Em tne!> · condlcoes perdura cle$conhecida 11 causa,. 
como deixaram bem certo commentatios doR .iomaes, entre· 
elles o "Jornal do Bt·a;;il'' de 4 do conenlo, Que nlludindo ao 
facto, e não o ligando1 pelo retardamento. ás renuncias do.; 
Srs. Fernando de 1\lngalhãos e Lovi Carneiro, logo após a 
posse do Sr. Gelulio Vargas, no Oovct'no Const itucional do 
l>aiz, sobte clla assim se manifestou: 

"Crn, so os Srs . Mauricio Cardoso e Adroaldo \1~ 
Mesqui ta niio renunc.inl'am naquclla época, J lÍ agora 
a altitude de SS. EEx. não iom aq nello eleYndo mo
tivo que tiio bem os cl r. ixnl'ia perante a opiu ião pu
blica. Como .iusli ficat•, pois, a renuncia do Lüa brilhan
tes combalon(es quando ainda na Cnmam permanece 
o Sr. Minuano de Moura, l'ClH'osuntnnLc lambem, e dos 
mais destcmePosos, dn pujante opposiçüo dos pam
pas? 

Principias ? 
Mas se a questão é de princi[lios. o Sr. Minuano 

dn Mour a deve ser compeli ido u romwcinr e a Frente 
Unica elo Rio Grttndo não poderá mais dat• subs~itutos 
aos renunciantes . 
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E neste cas:o, a opposiçã.o entregu ao ndversarid 
as 'uni'cas trinchsirns que ainda possuia e até onde não 
poderiam chegar, por forca das immurtidades, os 1m-
petas aggressivos da exãttn_ção partid_aria. . 

Outros, por certo, serao os motivos da renunc1a 
dos Srs. Mauricio Cnrdoso e Adroaldo de Mesquita." 

ATTI1'UDES 

O certo, porém, é que se procurou, fóra desta Casa, que 
reputo bem capacitada das aLtitUdes, emprestar aos l'Cnun
cianLes uma aureota de desprendimeüto e á renuncia o ca
racter de uma fidelidade a decisões partidarias. Ao mesmo 
t.empo decorreria para o discrepante da orilmtação seguida, 
e nesse caso, eu proprio, ao menos emquanto o assumpto per
durasse nüo esclarecido, uma prP.sumpção de 1tWitadsmo o 
rebeldia. Em absoluta tranquillidade de oonsciencia pela ma
xnna rectidão que sempt·e impuz uos meus acLos e certo do 
moao por que sou conhecido em meu Estado; jámais tiva 
maiores preoccupações, sobre a inlel'Pl'ctaçúo pesso~l do caso. 

Devo aqui dizer e aecrescontar, Sr. Presidente, que 
quando as idéas estão em jogo, jámais vi qualquer impeoilho 
mesmo em provaveis inconveniencias, e vou relatar nm facto 
occorrido na fundação do Partido Libertador, na cidudo de 
Bagé, no anno de 1928. Ali nos encontl·avamos, collimand() 
um grandioso fim, varias matizes politicos do Estado. H!!.
via um nucieo de democí'atas, partido que annos atrús exis• 
tira, em opposicão ao Governo, havia um grupo de s:lissidentcs 
deste, ou da politica republicana do Estado, como tambem ali 
estava a grande herança dos gloriosos "maragatosn. Reunidos 
em congresso,. como esta vamos, logo appareoeram os manei~ 
t·õsos, que tudo queriam fundir, mesmo, pondo de lacló idóJ.S 
e principias. Eu, senhores, nascet·u e me creuru na escola do 
presidencialismo; levava para o Congresso este acet·vo de 
irléas e, quando muitos desejavam que se n5o esmerilhasse 
o programma a ser seguido, e nem a ideologia dos partidos 
politicos, que se deviam então congregar, no Rio Grande; uns 
com orientação presidenc.ialisLa, o outros com finalidades 
parlamcnlnrista.s; cu, movido pela vontade de sor nel aos 
postulados a que me consagt·úra, levantei, nesse sentído, n mi
nha vot. no congresso quu so rea!i:r,ava. A meu lado o dou
tor Heitor do FreHas M ereio e o Dr. Thomaz CoHm·es, que, 
depois, foi fiictl oompnnhciro do I'cprosontucão opposicionish.\ 
na Assernb!én do Estado, uo verificarem o meu proposlto t':X:
ctamavnm considerat· pet·dido todo o trabalho do. oppo.siciio. 
Fiz sot•enamento a defesa dns minhas rdóus, sustcntundv (:ue
rcr• definidos os pl'inoipios quo rios. not'Lear'inm nu ngt·e·
miacüo pn!ilica (Juo se funduva. NosLn Gapitul existl)m ''llt'ins 
e iduuous t.osf.omnnhns elo cus o, Flntro ollus os DL'S. Wo11cos!áo 
Escobar e Antunes Muciot e o Exmo. Sr·. Minish•o Pliuio Ca
sado. Aqncllcs dois, por· signnl. prooodcrnm-mo nu tribuna, 
t~·atundo f.ambcm dr1 assnmpl.o. Em st~gu iun o Dr. Assis Bni
SJ!, Dom a ~mu alln nut01•idítdll, definiu as linhas doull'iilurias 
do pu!·lamontarisrnl) e do prosiclrm~inlismo. E depois disto, 
em bnlhanlo e culOl·osa peça OI'aLorw, o profcs30l' Wnlclemur 
lP~r:reim, de Siio Paulo, quo ent.lío nos levava a sua honros1! 
v1s ttu e o upoio do Ptll'Lido Democratico da· •1el!e grande Es-

. t~do, punha ponto final nu questão, solucionudu nnm entên
dnl?ento e~mpleto, Slnc~ro c ;;ol_wicLo. Convimos todos nnquollo 
q?!Ul medtum, de _pr•esJd(nwwhsmo c Jnu·lurnonturismo. l~m 
Loruo dollo ot•gtmlzumos o nosso pt•ogrammu; e eu me senU 
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bem no Partido, como bem ·se sentiram todos os ompanhei
l'OS, que nclle ingressaram; 

Quero com isso dctnóilslrar aos meus collegas Qtt:! as 
idéas járnttis fiZeram de mim um escravo a conveniencias 
de quaesquer esoecie.s. 

A MINHA OPINIÃO 

A minha opiniã(l, sobre as renuncias enl curso, lOl'ilara- sc . 
conhecida etn sua meridiana clar-ivide:twia, por collegas c pes
soas de minhas relMües, a começar pelos proprios dois com
panheiros de quem dissentia e manifestada ella mesmo antes 
que se proporcionasse o seu supposto e apparentc motivo. 
O pretexto que fundamentaria a r t'.nttocia seria o oa proro
gacão ou transformação da A"sembléa, em Camara ordinaria. 
Anteriol'mcote, como se tornou notoJ'io, ao se tratar na As
scmbléa Constituinte da inversão dos trabalhos con<;tlluoio
noos, já a opposiçlio deliberara e em i'üássa renunciar os seus 
x:ostos. Nessa occasiã.o o Sr. Mauricio Cardoso, naturalmen
te, não querendó arcar com as consequencias de uma tão re
J~vante d eliberação, reuniu nesl:a Capital amigos e politicos 
<lo Rio Grande, que aqui fC encontravam, pat·a d elles colher 
opinião . Muito embora não fos~e Constituinte, e nem o sup
puzesse ser, pois, o Sr. A~sis Brasil ainda não renunciara o 
seu mandato, cuja substiluicão caberia, aliás, ao lib<wtador 
mais votado em todo o Estado, quo seria o meu saudoso cal
lega e amigo, Sr. João Gonl)ttlves Vianna . Ignorava P.U ~ntão, 
em absol~tlo, o precario estado do saúde em que ellti i.:•J 
achava. Fui, porém, convocado para alludida reunião c niio 
tendo sido encontrado a deliberação se fez, sem que nella 
collaboeusse. Mns, no · dia seguinte, o meu presado am.igo 
professor Fausto de Freitas e Castr-o, que della pat•ticipat'a, 
inleirOU-'-me do occorrido. Ao pat• da resolu()ão tomada e-'lpnz 
ímmcdiatamente a minha prompta discordancia do que se 
resolvera, pois, jámais reputei arma de combate a I'Cnuncia 
de qualquer n'lttndato, maximé, como no cas:o, em quo a alti
tude imporlaria, apenas, em abandono de deveres c ·lhriga
ções, po1· parte da opposicflo, que não póde nunca deser lm· 
dos postos de combate e muito menos pautar a sua linha de 
conducta pela itnmoralidade que venha a attrihuir, cu de
COI'i'à de qunlrwer acLo da maioria . Tenho oomo ce1·to qne 
a minot'ia vigilante e activa deve até se desdobrar na propor
crio em que a maioria sõ desvie ou cot·I·ompa, sem que de 
modo algum isso n màcttle. Caber-lhe-ia nessa hypolheso, por 
menor e innis isolada quo fosse, tornar-se, com à pureza de 
seus propositos c com a energia do sun~ atliludel:l, uma ver~ 
dadeirn c.arcereirn dn maiot·ia trnnsvialitt, e pot' lnl pri
sionr.irn da Nação. 

Zelan do por tal pensamento, ,já o mc8mo affirmnm eu 
em uma pnlesLra (neste I'CGio\o) no .iói•nill nA Datnlhn". no 
ditl em que se inic-iava n vof.a!iiiO coul'til.ucional. Pm· orltl''-' 
lado isso 1mconi eavu escola em qna~i reconte uttitudo. po-:
Jlal'lo da repre~cntação do Bio Gr ttnd(1 do Sul. O rrc.onheci
mcnto dos Deputados da Put·nhybn, repntndo tJ.t.é enliio o 
maior escaildnlo que se praticara no Congt'esso, não ~ncon
tr•ou seqtH!r geslu rle ensaiada rN1unt:iu pot· parLe dos Depu
t.arlos da AlliarH;a Liberal. Se tt>i\tttli:iu fosse meio de corri
git• e sanar mnz.ellas, oerto terin sido en!ão ctfectiva<la. prin-· 
cipalmcnlc, pelo Rio Granuc do Sul. onde dada a união exis
tente, 1wnhum l10SI.o . seria perdirlo ou usurpado, Fazendo 
essa ligcit•a apreciação fot'I'o- mc com o id~neo test.emunho 
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-·do professor Freitas e _Castro, para deixar bem claro qui! 
--anteriormente, ao meu ingresso ttesta Gasa, é antes mesmo 
de suppor viria a exercer o mandato, jó. tinha invari nvel 

·opinião no assumpLo. Posteriormente, em dez de Abr-i!, pelo 
·apparecimento da mensagem do Exmo. Sr. Chefe do Go
verno Provisol'io, solicitando lei~ complementares da As
sembJéa Cons tituinte, é que se começou a ventilar a hypo
these de vir a ter a Coustituinto um prazo de funcciona
mento, além do que fi.xal'a o decreto couvocat.ol'io da sua 
reunião . Ainda nessa época, prcocoupada como se achava· 
a Assembléa, com a. discussão de assumptos de materia 
constitucional; não houve maior reparo quanto á mensagem 
e seus effeitos. Só mais tarde, qnando a ~uh-cem missão 
i'elatot·a do Capitulo das Disposicões Transitarias, aprcsen• 
.tou o seu tz·abalho, em fins · de Abril, é qu'e ·se poderia al
cançar o inluilo du _prorogação da Assembléa, em Cam:u·a 
ordinuria. Depois, ainda, e após Let·crn sido tornados e legi
ovais o Dictador c os Inlot'V<.mtores, ó qUe passou a ser objc~ 
elo de consideracõe.s a ·pr·ojeciada transformacão contida no 
purecet· relatado pelo illust.z·e z·cprescntante de Minas Geraes, 
o Sr. João Beralr!o. Finalmente, só a 19 dl~ Junho é que a 
:A.sscmbléa decidiu do sou proprio destino, votando entre 
est-repitosos applausos a quedu dos chamados decretos-leis 
e a sua consequonlc prorogação, em Camara ordinaria, até 
a organização da futura, a ser eleita em Outul.Jro proximo, 
oonjunctamente com as A~sembléas E staduacs . 

Em consonancia com os applausos qu~:~ coroaram a de~ 
cisão do :19 de Junho o Paiz recebeu com os mnis calot•osos 
elogios a medida assentada. 

Delles participavan'l vozes das mais autorizadas do meu 
Partido, como a do illustre Dr. Bruno Lima, a quem ha 
pOUco me referi, secretario do Congresso él':ri Rivera, can
didato Libcrtadot' á Constituinte, jornalista e director da 
:Faculdade do Dil•eito de Pelolas, que falando por cs~e meu 
abençoado torrilo, sem favor séde da ·elilc opposicionista do 
Estado, contes tando a noticia quo lhe déra da prorogaçiío 
da Assembléa c da quóda dos decretos-leis, aseim me · iele-
graphnva: ·' 

"Deputado Minunno de l\fonrn - Palacio Tiradentes -
Rio. De Jlelotns, 22 de Junho 1\134. A's 9-5. - Exultamos 
formiclnvcl victorin verdadeiros 1Jrincipios democrat icoll 
contt•a manobras Dictadura. Abt•aços. - B?·uno L ima". 

O Stt. AMLDJ;R't'o Conn1lA - Em vistn desse telcgramma 
será impossível jusliíicar politicamente a r enuncia. 

O SR . MINUANO úE MOURA - Dahi em deanto o caso 
limi tou-se a s-e t· considC'rado rmlrc m im, o St•. Mnm·icio 
Carllosn c outros cot!egas da Camat•a. Dcstlc logo tomei 
inr.<tttivoco o meu IJCnsamcnto, a re~spoHo, só oncon{.t·anrio 
npplausos para n rniuhn nf.liturle. snlvo, é clat·o, a opinião 
divergnnlr.- desse meu ntlndido o ilhtstro companhciL·o do re~ 
Ill'CsnnLação. S. Ex., pot·ém, e.omo c;o verificará da UJH'C~ 
cinf,)iíu quo von :í:tzm·, oito cnoonl.t·nvn meios seguros, nem 
nsscnlnva 'Clll base~ unicns ê proccrlontos, a linhn quo lr·a
cm·a, 1)(\l'fi si c (Jfil'(l os demais l'Cpt'esuntanles da F l·cnto 
IJnica, aliá~, nem sequer consu!Lados • 

. FIDELIDADE P i\ll'J'IDAR r A 

lrei dmnons l,t•n,. á Cnnw.t•a, e desta 1ribunn ao Pai;-; in
teii.'O e rnaxim6 nos mt~us COl'l'!'ligionarios, qtül sou, n osl tl 
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bora, o unico desprllndido e tnmbem o unioo que se subjuga.• 
e dobra á fidelidade da ideologia. partida.ria e aos preceitõs·-· 
dos seus mandan;tentos. 

Através das Ol)iniões e correspotldenoia trocadas, veri-· 
ficarão todos a fii'meza oom que defendia eu o princípio sa- · 
lutar de que a opposiçã() não deserta nunca e quo renun
cias só cabem de regalias ~ jámais de deveres e obrigações. 
Disso poderá, quando muito, alguem se afastar, por moti
vos .imperiosos, e nunca de "motu proprio '', e foi por assim·
enteoder que me conservo e me conservarei no meu :posto, 
até final, na defesa do programma e dos adeptos do meu 
Partido. Nem se me culpe dli restriccão que íaco ao pro
prio mandato . .Sozinho na accão, em defesa do oppooicionis
mo do meu Esta<io, continuarei agora -sozinbo na arena. 

No exacto cumprimento das minhas funcções electivas, .. 
jc\mais encontrei o menor empecilho. Vim de improviso 
para uma Con:;tiluínte e nem nesse momento as _difficulda
des me assaltaram, -porque pert'enço a um Partida, que até· 
agora Linha sido escola de verdadeiros gladiadores do civis
mo nacional. Ni.sso não fazia milagre nlgum; disse a outros 
aqui neste recinto, quo brilhantes serlai.Jl os representrm~ · 
tes da agremiação politica a que pertenco, quaesquer que 
!ossem, tirados ~lles dentre a mocidade fulgente e viva, ou 
da madureza sábia; que lá estaria no Rio Qrande do Sul, ser
vindo oom desprendimento a g-rande ideplogia do Parti
do Libertador . De rntmifestacão dessa ordem recordo, e · 
com oerta emoéiio, é facto, o momento em que o nosso in
signe e saudoso collega professor M,igu(ll Gouto, na biblio
tbeca desta Casa, me convidava a assignar a sua emenda 
quanto á immlgração. Respondi-lhe .que não podia acudir 
á solicitacão. Estava <n·ienta.dô no assumpto na fórma do · 
qué pensava o meu Partido, e se tai fosse urnll necessidade 
para o Paiz, julgava-a já previ~ta dentro da propria Consti
iuicão qne esta vamos votando. Dizia. eu então: "Professor· 
Miguél Couto teria <l maximo p1'azcr em dar o meu concur
so á uma sua emenda, mas devo dizer que aqui voto estatu
Lariamente, de ac1l0rdo oom us pl'incipios e a ideologia. que 
inscrevemos, quer no programma partidario, que nos rege; 
quer na pla!Afat·ma que impomos aos r e-present-antes a obri-
gação de dBfender". . 

Passei então a lhe relat..ar o -que era o meu Partido, de
clal"undQ-se àqUelle eminente profc::soi' admirado de haver 
uma orgtu'lizacão oom tão perfeitas normas po!iUc·as, delle· 
recebendo elogios para ella e applausos pará a minha alti
tude. 

A DOOUMENTAQÃO 

~cohndo esse parentesis, devo rlizer que o caso das re
nuncms piLSsou a ser tratado de um modo aotivo e· 
mais dil·ncto entre mim c varios correligionarios. Antes tal 
nüo acontecera, pois dis)l et·sos como se uchavam, u por moti
vos notorios, val'ios deste!'. e lambem por achar-me eu urgi
do de affazcres, tai possibilidade_ só occot·rcu depois quo o 
D1·. Firmino Torolly, em éat·ta <l€1 17 de Maio }larlicipava
mo nchnr-so altcndendo aos negocias partidarios em virt.ude · 
do fnlleoim1mto do grundo e innovildavcl oompanllCÍI'b Dr. 
Urbano Garcia. 

P.l'in:ullt•umont.e recebera flU , carla do Sr. Mario Arnnro 
da Silveirn, um dos l'Cpr eséntant.es libertador<:s na Com~ 
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missão Central Mixta, eD,viando-m~ cópia da acta laVI·ada:-. 
a. próposito das pretendidas renuncias. Essa oatta que tem• 
a data de 25. de AbrH, só muito depois me chegou ás rnãosr 
vem repleta de ejogios á minha adua.ção como Constituintó · 
Libertador, c sobre o assumpl.o da renuncia diz o seguinte: 

"Do Dr. Mauricio recebemos um-ª" c ar la o quo consul
tava a Dírecr,:ão Mixtu. da Frente Unica ~obre a aLtitude a 
tomarem os seus represenlantes na Constituinte, caso se· 
désse a sua prorogação em obediencia á Mensagem do se
nl:lor GêLtilió Vargas, solicHau:do a votat;l!o de leis ordina
rias. Dizia o Dr. MalLrkio QlLc sobre o asst~mpto não tinha· 
tido opportunidade ainda de the falar, 17UIS, que, em pensa
mento delle o do Adroaldo, caso se désse a pt·ot·ogaciío, re
nunciarem os seus mandatos e que o acto d.:>Ues dth;eria ser
secundado por todos os Depu.tndos e stLpplefl.tes da Frente 
Unica nio-grandensl!. Em attencão á consulta do "Leader ... 
da Jl'rcnte Unica, reuniu-se a Commissão Contra! e a essa. 
reunião cst.ev.c presente o Dl'. Fil·mino Torelly, presidente 
em exercício do Diteclor io Central do nosso Partido, que 
fez, na reunião, as declaraJiões que a neta regisla. Vimos 
quo havia perfeita identidade de pensamen to éntre o nosso· 
D. C. e a ala Libertauora da C. M. da Frente Unica. Para 
conhecim~nto tlo amigo aqui indv.o cópia da acta aUudü!u. e 
delta envial'ci cópia ao Pilla, Luzardo, Bruno Lima, c de-· 
ma.is pt•ate1·es tibe1·tadores". 

O missivistn que Msim se me dirigia em assumpto de 
tanta magnitude, em que só eu, como mandatario, deveria 
rllSolvor, é UIJl respeitava! anciãQ e dcvolád<> luct.ador, ohoio 
de ·serviço~ á ()pposicão rio-grandense, merecedor de t.odo o • 
meu respeito, e só por- isso deixei sem resposta e -udequàda 
critiç_~ a carta que mo ex:tviara, conjunLamenla com a acta 
re!et·1da, de :18 do Abril. 

Ultcl'iol·montc dirigi-me ao Dr. Fil·mino 'forclly refe~ 
rintlo o modo pot>que estava a rc-pre:~cntacão da Frente 
Unica combatendo a pretendida transformacão da Con~li
tuinte e fazendo t•ef~reuclas não só ao discurso que, sobro o· 
assumpto eu proferira, como ás renuncias, dizia: 

"Eu e o Mauricio embora aocordados em tudo isso, es
tamos divergent~s. porém, na cousequencia. Prétcnde elle 
ronuncia:r, desejando que o mesmo o :façam ()S supplentes . .. 
Em sum.ma, como cu ihe disse, entt-egar o mandato aos Li
beraes: Sou visceralmcmte coníra isso, p ois, importará na 
morle da opposic;\io rtiograndense: ao menos, no séertario na
cionaL O meu pont.o de vista, aU:ls, esl.á ampt\l'ado e applau- . 
<lido pm· innumel'OS companheiros dE> ovposicão da Assem
lJléa, e u não ser o Maurioio nüo encontro ninguom que dis
corde. As minorias quo renunciarem t~erd.orão, não ha du
vida, todas as posições cornbalivas. Ao suicídio polilico do 
meu Purli !}o ninguom mo arrastará. Supponho eu quo a 
llluul'icio it·tt fioal' isola"do no seu l'adicalismo. Caso venb{l. 
n se vel"ificnr essa hypothese e seu con'sequento dosast\'O, te
nho apenas a solicitur ao pi·ezado amigo que in~ervenha. 
junto da Commissüo Mixta (ou qualquer outro orgllo colli!
ct.ivo) , vam quo não rcproduzam a cl't'ada e i ndis~ulpavel 
ntLiLude, de deliberarem em assnmpt.o de tantn magnitude. 
como da outra vez, em Qaso id"'ntico ( 18 de Abt•il) sem mo · 
ouvirem. 'J'enho esse din•ito. pois. sou mnnrla t;Jr•io ponnlrt:• 
<' não i'ecebo investldUl'a polilicn impet•aLiva e. além de tudo, 
~upponho poder esclarecei- os, para bem decidirem. Julgo que· 
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a attltndc do Mauricio jâ seja abi conhecida e tenha l evado 
·de!",mimo ús uo.~sns hostes. Dah"i Já me ~em vindo allusõe~, 
até cet•to ponto Jogícn~;, e consequencla provav~l de tal atti,.. 
tudc, no niio comnarcc!mt'nto da. Frente Onica ao pleit-o con
slitncional clrJ l!isl~lCio. Não creio pot•ém nesse tamanho novo 
erro". El'sa cm·ln ô rlo H de Junho. 

JJe uul.t'U. l'•~tl.u ~t·auuHJo tio a.ssumplo appellava para :t 
autor idade. sohet•ann do Pnrtírlo ~u~ é o Congresso e d izia. 
que quanlo a a\l.itude da Curnmissiio Mis.la, e em prova do 
meu apt·coo para com os seus mernbt'os, a unica attitutlo que . 
podia tomar era a de suppor que nunca tives!:tem elles de
lilJcrado c subscriplo o que se continha na rcl'et·ida acta d~ 
18 de Abril, que é a .seguinte: 

"Aos dozoiLo dias do mez de Abril do anno rle mi l nov~
centos l.l trwta u qual!~o. l'CUIWJ05, os memht·os ela Commis
são Central Ilfixta da F'rento 'lJnica St·s . Mario Amaro da 
Silveira. Oswaldo Vergara, LoLHeiro Lima, Camillo Martins 

·-Costa, Gabino da Fonseca, João Oswaldo Rentzsch, Edgar 
.Luiz Schneider, .Toão Soares, Alfl'edo Si mch, Aure lio Py ~ 
o Sr .. Fi müno '.rorclly, presidcnt.e em exercício do DirecLorio 
Central do Partido Libertador, tomaram conhecimento da 
proposta. fcil.a , om carta, pelo Sr. Mauricio Garcloso, illus
tre reprrsentanll! da Ft·eule Unica Rio Grandeme na Assem
bléa Nacional Gon~tituinte, no sentido de r enunciarem todo3 
os rcpt·csci1Liii1tcr- ft·entislns logo que se torne cffecLiva a 
prot•oga~'i\0 do ntatulalll JH'ojccladu, a pret-exto dr: dccretnr a 
Asscmblén as IPis r.omplcmentares especificadas em Mensa
gem do Cltcl'e do Go\'ct·no P t·ovisorlo. 

l!:xnmin:Hió ó nssumpl.o, resolveu a Commissão Central 
Mixla apnln\1flit· n 5\IS'G'I'~Uio do precllwo representante fren
t-ista St•. l\lmH·!cio Cnnioso, mesmo que aquel!a altitude im
porte, pura a ormo~iç:io riograndense, na perda de sua re
presentação no Parlamento, por julgar que é preferível não 
.ter reprP.!'l'n lnnlcs a lei-os com um mandato que represen
taria, aos olhos do Paiz, urna usurpação disfarçada com o:; 
pr·etext.os constantes da nlladida mensagem. 

Tal res.oluc flo imporln no compromisso de renunciarem 
não só os .ac\naes Depuladr•S tomo os se\JS supplentes a quem 
as dirccçõcs dos pnrt.idos que constiluem a Frente Unico. Rio
Grandense communicaríio a resolução tomnda . 

Ficou, nitHlü resolvido que a renuncia s6 se cffectu ará 
depois de cumpridas pela Assembl6n ns tres finalidades para. 
que foi convocada: · 

10, votncüo dn Constituição ; 
2o, cxnme dos nelas rio Chefe do Governo Provisorio; 
3°, clcioã o do Presidente dn Hcpublicn. 
O St•. Fh·mino Torctiy, no oxcrcicio da presidcncia do 

Dtrer.Lorío Central cto Pnrlido I.iberlactor, Pl'csentc t\ sessão, 
communicoll rpte o assumpto Já fllm tra larlo na ull.imn. re
un ião do Dil'd'tot'io Centrnl do seu Pnrt.ido realisndu em 
ftivem. l.t•tHio ~ido 11 nt·r;~t) suiJeriur de dit·ee r,ão rio l1 ar tido 
LibN'Utdot•, t.:llttbcm, rle f\::tt' t'CCl' que a nnic[\. condncla pos
sível no nn>o de pi•orogru;:âo elo mandato, s~ria a I' enunc:b . 

.E. \):11'(1. 1\<lllSI.ar . {'\\ JOSI~ Diogo Brcflhndo lla nocha, Se
crel:nin Geral d o l'tu·t.idn ltcJ)ublíNtno Rio Gt·andense, Sll!' 
vincto !111 8ee-r e lm·in, fi1. lavt'lH' :i presenLc ucln qUo assigno 
com todos os JH·esentes". 

O Stt, PnEsnmN1'l~ -- Lembro ao nobre orndor quo está 
osgottt-dn u -hm·a do Exped iente. 
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o sn. MINUANO DE MOURA - Nesse caso, Sr. Presi-
dente; peço a V. Ex. inscrcvei·-me para falar êrn explicação· 
pessoal. 

O Sn. PRESIDENTE ~ Communico ao nobre Deputado que 
poderá falar em explicacão pcs8oal, em segundo !ogar, por jâ · 
haver oulro inscripto. 

O SR. MINUANO DE MO UTIA ~Agradecido a V. Ex. 

O Sr . i'resideJJte - Ttmho sobre a mesa seis requeri
mentos que vüo ser lidos. 

São, succéssivamenle, lidos, apoiados e postos · 
em discus~ão 03 segllintc.> 

P.EQUBR IMI>NTOS 

7 

N. 55- 11)::H 

Requeremos, por inlermedio da Mesa, ouvida a. Camara 
dos Deputados, que o Ministerio da Educar;ão, · informe: 

Quaes os molivos que delcrminarnm n dispensa de gran
de numeJ'O de P-ill))regnrlolc' no f'iP.rYic-o ó:t Febre Ama rena: 

Sala das Sessõas, 12 do Scíomhro do HJ31. - -- rhltonio ' 
Rotlri(Juas, - Waldemar R ailrrlal. ' 

Encerrada. o discussáiJ e adiada a votaciio._ 

s 
N. 5e- 1934 

Requeremos, por intermedio ela !\lesa, ouvida a Camarn. 
do3 Deputados. que o Mini.stcrio do Trabalho, Industria e 
Co?nrncrcio, informe: 

Se sabe qua(>.s os motivos que !evan<m a Companhia 
Canlareira de Viação Fluminense a demltUr o SI'. Agenor 
Pite~. machinisln ria nllndirla empre~a. 

. Sala das Sessões, 12 do Se Lembro de 1934. -- Antonio•· 
'Rodl't(ltce/J. - W aldemar Reilcdal. 

Encerrada Q. discussão e adiad~ a votação. 

N. 57 - 1934 
Requer emos. por intermedio da l\lesa, que o Sr. Ministro 

da Jtts tiça informe: 

a) se as nomen~ões. mesmo para pl'eenchimP-nto de va
gas, deverão ou niio obedecer o expo~;-to no n. 2 do art. 170, 
da Constituiçüo Feder al; 

· b) se, por offeito de reformas que precodoram a pt•omul-· 
gnção da Constituição. ns nomencões que se fizerem depois, 
deverão Oll nfio ilttendsr OS preOeitOS nella contidos; 

c) se a idade minima de 18 e maximn de 35 nnnos oonti- · 
m;nm ou não a vigor:u• parii effcito d;;..:; mesmas. 
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O art. 170 da Constitulcl!.o da Republiea diz: O Poder 
Legislativo votarã o Estatuto do~ Funceionarioe Publico8, 

.obedecendo ás seguintes normasr desde já em vigor: 
1°, o quadro dos funccionarios . publicas comprehenderá 

todos os que exerca.m cargos publicas, seja qual fOr a fórma 
-do pagamento; · 

2°, a primeira investidura nos postos de carreira das 
·repartições administrativas, e nos demais Qlié a lel deter
minar, effectuar--se-á depois de exame de sanidade e con~ 
curso de provas ou de tuulos. 

Ora, na Asslstencia Municipal, insf.ituição affeota á Pre
feitura do Districlo Federal, por effeito de uma reforma. 

·-sem delimitação do numero de funceionarios para a forma-
ção do quadro, as nomeações continuam a ser feitas sem o 

··menor respeito ao que estabelece a Constituição, ferindo, as
.-sirn, direitos que poderão redundar em graves consequenctas 
.·.á tranquilidade do Governo. 

Respondendo a esta consulta, o Sr. Ministro da JustlCI\, 
· que bem conhece as responsabilidades do posto que oooupa, 
virá em auxilio da !aboriosa classe medica, no sentido de se 
apurar os valor-es, por meio de concursos, unico caminho 

·verdadeiro e honesto, do Qual não se deverão desviar quaes
. quer Directores de rel)ârtíções publicas em face á neoessl• 
dade de accrescimo dos serviços quo dirigem. 

Sala das Sessões, H de Setembro de 193-i . - Thiers Pe.., 
;msé. - Adolpho Bergamin(. 

Encerrada a discussão e adiada a votaçllo. 

10 

N. 58-:193-4 

Requeiro, por interll!~dio da Mesa, ouvida a Camara dos 
.Deputados, informem os Ministerios: 

a) da Marinha. em relação ao Centro de Aviação Naval, 
. com séde na Ilha do Governador; e da Justiça, em relação ã 
. Escola do Reforma João I.uiz Alves, na mesma ilha: em que 
. condicões foram adquiridos os terrénos em que se acham 
installudos os i'eferidos proprios naoionaes? 

b) nas llypolhese$ do doação ·ou de desapropriação por 
utilidade publica, qurtes os documentos que serviram para 
a legnlizacúo respectiva, quando e oudc foram publlcados tnes 

· documentos? 
Sala da~ Se~sõcs da Camara dos Deputados. 
Rio de Janeiro, f3 de Setembro de 193-i. - Moio:rt Laoo. 

J"USTIFICAÇÁO 

Poderosa C()mpnnhia estabelecida n;t flha do Governador, 
vem ameaçando eom despejos em massa a numerosíssimos 

·xnoradores dos terrenos adjacentes naquclies propt"ios uacio
·naes. Est.á consignado na. Consliluiciío em vigor, - Cnpi
·. tu!o II, art. i i3, inciso i"7 -- um sabia disposiLivo que póde 
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-•f!er Invocado em favor dos bumildos brasileir-os que habitam. 
aquella zona ha Í(Jngos annos, e qiie inereoom se preoccupe 
alguem com a sua sorte, pois que silo pa1.1perrimos, não po

.dem manter advogndos, nem pleitear perante a nossa cãris
slma justiça. O requerimento visa e!'clare"er a questão, para 

.ulteriores provideneins concilintoria!:' dos interesses da Com
panhia, se legitimo~. e do l\rnparo indispensavel á wass:t 

~trabalhadora ameaçada de ficar sem teoto. 

Encerrada a discussão e adiada a votacão. 

11 

N. 59 - 1934 

Requeiro, ouvidn a Camara dos Deputados. S!~jam .;;ol!
citadas ao Minislerio do Trabalho, Jndustl'ia e IJommerolo, 
por inlermedio da Mesa; na Sl?!,'"llinteB informações: -· 

Sobre se o t•espectivo titular te\-e scielicia d~ que o In
terventor do Districto Federal, fez, r(;centcmente, cinc.o no
meações para cargos technicos da Contabilidade da Prefei
tura Municipal, com itifringencia clara P. insophismavel da 

-deoroto n. 20.158, de 30 de Junho de t93f, e do pP.ragrapho 
uni co do artigo ::12 da lei n. 24. 694, quL• dispõe sobre os 
l:>yndicalos Profisslonaes, e na hypothese affirmativa, 1!9 
S. Ex. levou o facto ao conhecimento do Sr. Presidente d:& 
ll<?publica, de quem aquella altii autoridade oariocn é del~
gado de confiança, para a restauracão dos direitos violado;< 
dós contarlores legalmente registrados e ~Yndicalizadoe. 

Sala das Sessões, f3 de Setembro de 193,. - Morârt 
lJaoo _ 

Justificõ.Çlló 

Com toda a rar.ão o Syndicnto de Contadot·es desta Ca
pital .iá pi'OlcsLou, de publico, lloatra as nomeações dos 

· Srs. Elmano Rodrigues Alves Barbosa, Attila Onofr~ do? 
Bar~os, Elias Oberg e . outros; nomendos rC'centemeule para 
a Prefeitura, com inteiro desrespeito da lcgislncão em vi
gOr. E' pt•eciso, porém, para honra e prf'stigio do Ministo
rio do Trabalhá, a quem incumbe o controle ·geral dos Syn
dicatos, que as referidas ille~alidades tenham coN·ect Ivo 

':Immedütto. Isso se o illusLre Sr. Agatnomnon de Magalhães, 
titular dn pasta, quer eonservar a força moral indispênsavet 
pura exigir dos syndicalizados de todas as profissões e clas
ses, que acatem sua autoridade e respeitem . as decisões do 
grande departamento que dirigo. O Governo deve dar o 
exemplo da cega obedienoia á lei, e fazer nquelln boa jusli-

, ca que o povo diz que com oca por casa. 

Encerrada a discuss iio e adiada a v olnçii.o. 

12 

N. 60- 1934 

Requeiro, ouvida n Camnra dos Depul.ados, sejam soll
. cilndas ao Ministcrio da Justiça, pol' !ntermedio du Mesa, as 
· seguintes informnções: 

a.) Com fundatnetllos om que lei o Sr. lnterventor do 
.. D istriclo F edera l, oonforrno se vO no orgiío official da Pre-
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feitura Municipal, de 5 e 6 do corr•mte mez, está fazendo. 
nomcacões de medicas para as Directorias Geraes de Assis
tencia 'de Propaganda e Ji.ducacão, inrleptmdentemente de 
quulqt~er prova publica de habilitação dos cidadãos nomea
dos? 

b) Se o referido Interventor baseou em lei as alludidas 
nomoaçiíes, não estará essa lei no numero daquellas a que 
se referiu o Sr. Minislro da Justiça, nn sua recente circular 
ás Jnlerven~.orias Federaes, e que não poderiam continuar 
em vigor por collidirem com a Constituição de ió de Julho 
ou com qualquer decreto do extinclo Governo Provisorio? 

c) Terá o liitct·vcntor carioca verificado, nas nomea
ções feitas, se eram syndicalizados os medicas a que deu 
prder•encia '? 

Sala das Sessões, 13 de Setembro de 193L - .Mo;,o.rt 
La11o. 

Justi{icaçao 

E' o propt'io Syndicalo Medico desta Capital que reclama 
cont ra a libet·aliclade do Sr. Interventor do Disll'icto. :\. 
S. Ex., precisamente. no dia 5 do corl'Qnte, o eminente Dr. 
Jay!lle Poggi, respectivo Preside11te, envinu o seguinte offi
cio, que é um pt'imor de bom-senso. 

"Exmo. Sr. Dr. Pedro Ernesto, DD. Interventor dtJ 
Dish·icto Federal - Tenho a hai:J.l'tl de pass::lt' ás müos da 
V. Ex. a dcliberaçfio abaixo tt·att:script.a e approVuda nnani
~v .. T···u:,nt,.. f?TY! C::PC:"f\o rlo ConsPl h o npfj h"'"., ~~V'") rl ~ ~~-~.,; .... , '" 

Medico Bt·asilcil·o, tcalizada em 27 de Junho do corrente
urlllo:" no momenLo em que a crise economir:a . atorment.a 
as tlrofíssões liberaes. e os medi cus têm o seu carn po cte acli
víd;id~ rcslr íngirlo pda creacuo das diversas caixas e asso
d:l~·ões bencfíeehtcs. nm emprego publico constitue a con
qui sta do relaliva tranqullidade economica. A igualdade do 
dil'eiLo de a~pit·ar essa conqttista deve ser a fuueção peect
pua da on:;nniza~:uo syndioal. A dE>~pr·oporcão nunwl'ica 
enl t•o o~ rtllldictut.os e as vagas, em opposicão ao desejo gel'al 
r~a ,I!Jtet:ção de um cargo publico, ímp[ie u substituição das
!H"llHS sulmlternas, mnnobructns á sombra, pelas armas bt•i
lhant es ctos lll"élio3 tivt·es e ú lu11 d-o dia. O Ryndicato Medico 
Rt'!l.Sil eí ro não porle distinguit· ent.re o:; seus socios os a.pn
ctriuhaclo~ e os ubanrlonados. mas deseja o prazel' e a honra. 
de ~olr.nnizur a victoria, conquistndn em luta renhida pelos 
candidatos classificttdos. E' t.ão justa es~a asj)iracão, tão 
moral a sua final idade, tão iner.ntiv<1nte rio estudo I) do tra
balho, e Lfio ôemoerntio11 n .0 tlll npplicncno, quo o Syndicato 
Medico Brasileiro tpm a cett.eza de poder inclnil-o enLt·e os 
que amhiciot1hrn lno devadr. prnUen udmini~trnliva. O Syn~ 
Jicctlo Med·ico Hrasile·iro rm oiJedieucin. d finniir/1uh' IJasü:a 
de .~ttrz rll'rJ(m-izaçr'in, )JCrie (W 1-:xnw. S1•. lnt~~··vrntm· 'lo Dis
trh•to l•'útlih;al, qlte o{(c1'P~':I t•-~ novos ltt{flll'es wt As~·istencia 
Mrm'ir·it>(ll fi l"!Un l.rul e franca ú.~s provas .rmlllicas, ainda o 
m•·llwl' "llM!IO de n;mtT'W" os direUos rios mndídi!to~ '1 da esco
l/ler ns mais l1abcis.'' - Pl'evnleço-me rio onscjo para opr~~ 
sentar a V. Ex. o~ meus melhores prol.eslns ele ~,;omider·adir' 
c apl'c:QO e ns homúiié\gens do Syndicato 1\ledieo Bt·asileiro." 

gsfllll'I:Pil-sc, no Pml·mto . ., <:•:nrii••'ll'1 M"di~"" (i.., ""
crelo n . ~-i. ütlll, dll 12. de Julho do Hl34, que asscuurou t~ p?·c
f en·ncia de t otla.~ as nom.e(l(:r)t's, em ?rma/1( {l(ie rlP. comtú;fm.\', 
pam os cidadãos &1Jndica~izados, e equipuron, 'Dm·a todos os 
e{{dtos (artigo 26), os crnpn!gadores, os em.preuados e qt~lm-
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tos e:r'!c!liem tr.a.hnlhn mrm.nnl, (ntellectttal ou terl~t~iN>. 
Nt!.•ta •IIHm.;, 'rP~n(lldín. n.lid.,. a lei lfliPrtn.~ ,.,n .•mrrn" " 1l1'in
cipin rrffirmn.do no Q'~'fÍ.fiO 123 da Constit11.icâõ viqt:?rife. 

Encerrada a discusaão e adiada a votação.J. 

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

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

Comparecem m:J.is os Srs. 

Alvaro Maia, Veiga Cabral, Leandro Pinheiro. Joaq,Iim 
Magalhães. Waldemar Falcão, Leão Sampaio, Figwiirerto Ro
drigues, Pontes Vieira, Xavier do Oliveira. S ilva. Leal, Fer
reira d~ Souza, Ilercctiano Zenaydo, Pereira Lyra, Ba!'l'cto 
Cnmpcllo, Solnno da Cunha, Arlindo L coni, Ruy Santiago, 
MozarL Lago, Nilo de Alva.l'P.>ng~, Raul Fernandes. Fabio 
Sodré, Soares Filho, João Penido. Vergueiro Cesnr. Cinr.innto 
Braga, Lacerda P into, Demctrio Xavier, Eugenio Monteiro do 
Bai'ros. Wa!l.er Goslinl\'. Angusf.o Gorsino, AlPxandr P. Sici
liano, Euvald o Lodi, Mllrio Ramos, Gastão rle Brito. Teb:eir:~. 
Leito, Dll,vid Meinicke, Abe la t·do Marinho, Moraes Paiva. · {38) 

Deíx:am de comparecer os Srs . : . 

Antonio Car los. Pacheco de Oliveira. Fernandns Tavo
ra, Mario Caiado. 1\lnnoel Re is, Cunha Mello, Luiz Tirelli, Al
fredo da. Matta, Ab@l Chermont, Mario Chermont. Mom'R Car
va lho, Llno Machado, Magalhães de Almeida, Costa Fernan
des, On.rios Reis, · Godofredo Vianna, 1\taximo Ferroiru. Arre
nor Monte, Pires G1lyosô, Frolre de Andrade, Luiz Sucupi
ra, JOSé dê Bi:ld)u, Jeho,rah 1\lottn, l\1arl.ins Ver-as, Velloso Bor
ges, Odon Bezerra, Tren Ao ,Toffily, J oão Alherto, Sout.o Filho, 
Arruda F alcão, Luiz Cedt·o, Mn.rio Domingues. Ar-ruda Ga
roara, Arnaldo Bastos, ,Tosé de St\, Aldo Sampaio. Humberto 
Mom•a, Izidt•o Yagconcdlo~. Sampaio Costa, Antonio Machado, 
Leandro Maciel, Au,!tusto Leite, J. J. Seabra, Prisco Paraíso, 
Clemente 1\fariani, 1\fagalhfies NcU.o, Medeiros Netto, Art.lm r 
NeiV.ã, Edgard SãMhes, Alfredo 1\iascnretlhtts, Leonr.io Gnh•río, 
Atti lu Amaral, Homero Pires. 1\fnnocl Novacs, Gilcno .Amaciá, 
Negreiros Fal~iio, AloYsio Fil110. Ft·nncisco Rol(:hn, Arnold Sil
va, Lnuro Passos, Nelson Xavier , Fernando de Abt•eu, Carlos 
L indilnbcrg, Godofrcdo 1\fonczcs, Lauro Sanlos, Jones Rocha, 
Pereira Carneiro. João Guimarães. Cesnr Tinoco, Alin io 
Costallnt, José Eduardo. Gwycr do AZflvedo. Buar que Na ... 
zurelh, I~emgruber Filho, Bias !fortes, Mello Franco, Rih tlil•o 
Jünqueira, José Braz; Adelio Mur.iel, Mm-Lins Soares. P <Hit•o 
Aleixo. Gabriel Passos, Augus~o Viégbs. Dnlphim !\foreira, 
.Tosé All\mim, Vieira Marques, Clementfl Medrado, Rnnl Sâ 
Simiio da Cunha, J oíi.o Boraldo, Furtado do Menozos, Cln·istia 
no Machado. Levindo Cot~ lho, Alolx o Pnl'agua~sú, 'Vuldomir o 
Magalhães, Bolmiro de Medeir.'os, Licurgo L e it.o, Celso r.Jn
Qhudo, Campos do Amarnl. Carnoko elo Rezende. Jncqtws 
l\fontandon, Anthero Botelho, João Alves, Plínio Con·ên da 
Oliveira, A.lciuitiu·n Machi.\iio, ThéoLon io · M<Jnteiro fie Bnl'rbs, 
Rodrigues Alvos, Barros. Pen~eado, . Almeida Cnmar~o. 1\f:J.rio 
Wbal.ely, Gunrncy Silveira, Hyppolito do n ego, Zoronstro 
Gouvein, .Tosé Ulpiano, Ca.t•lota 'lio Qm.1iroz, Abr<•u Sotlr é, 
Lacordn. '\Vernec.k, Antonio Covollo, C:n'doso dn M~•IIo Not.to, 
l\loraes Leme, Honriquo Bnyma, SampniQ Vidnl, José Ho7 

O, D. - :VOLUME IV i4 



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 08/10120151ll51- Página 18 00 56 

..:;,.. -2to _. 
norato, Domingos Vellaseo, Nero de Macedo; Generoso Ponce, 
Alf.redo . Pacheco, Francisco VH!ahova, Plin_io ~ourinho, 
ldálio Sardemberg, Ner~u Ramos, A1:1olpho Konder, Aarão Re• 
beiJo, Carlos Gomes, Simões Lopes, Frederico Wolfenbuttel, 
Victor · Russomanu, Ascanio Tubino, Pedro Vetgtlra, Fanfa . 

. Ribas, Raul Bittenoourt, Gaspar f:.sldanha, Cunha Va~on
ce!los, Acyr Medeiros, Ferreira Netto, Gilbert Gabeira, Vasco 
Toledo. Martins e Silva. Francisco Moura, João Vitaeu, Al
berto Surek, Armando Laydnur, Guilherme Plastf;lr, Edmar 
Carvalho, 1\far•o Manhães, Mi!tl)n Carvalho, Ricardo Machado, 
João Pinheiro, Horaoio Lafor. Paobeoo· -e Silva, .Rocha Faria. 
Pinheiro Lima, Nogueira Penido. (i61.) . 

ORDEM DO DL\ 

O Sr . Presidente - A lista do presenon accusa o c-ompa
recimento de 90 Srs . Deputados. 

Não ha numero para se proceder A vota;;ão da materia 
constante da Ordem do Dia. 

13 
Dou a palavra, para e:r:plicaoão pessoal, ao Sr. Alvaro 

Ventura. 

O Sr. Alvaro Ventnra- Sr. Presidente e Srs. Deputados. 
Mais uma vez occupo esta tribuna pa1·a externar a minha 
revolta e trazer ao conhecimento da população laboriosa 
de todo o Brasil, os factos que passo a expOr;, 

Segundo o noticiaria dos jornaes, acha-se dm Iililoli do 
1\linistro da Justiça a sorte de algumas dezenas de creanQas 
brasileiras, cujos paes estão ameaçados de expulsão do ter
rilorio nacional. -

Nada menos de uma de1;ena de honrados trabalhadores 
se acham · presos nas masmorras da rua Frei Caneca, á es- · 
pera da ordem de expulsão . Esses homens, na sua maioria 
opet•arios, com mais de '10, 20 e 30 annos. de permanencla. no 
Paiz, casados aqui e com numerosa prole aqui nascida, fo
ram ta::tados, peln policia · politica, de extr~mistas perigosos. 

Sr . PresidonLe - Esses operarias, a cuja phD.lange eu 
me honro de .Pertencer, outro crime não commetteram se
não o de partillipar de uma grévo, para conseguir melhorar 
a sua miseravel situaciio economioa. 

Se esses hones tos trabalhadores, pelo simples facto de 
serem grevistas, são passíveis da penn. do expulsão, entíio, 
Sr- Presidente, eu Yos pergunto, que pena devemos uppllonr 
a Mnt.!.nrazzo, Crespi c a todos os plutocratas paulistas que, 
·em t 932, desencadearam a maior onrnifioinn da Amerion do 
Sul, sorificando milhares de vidas de operarlos, campo
nozes o c;;t.udantes, lllctil. essa financiada pelos tubarões das 
fi~ancas nacionaes e estrangeiras? ..• Que ponn devemos ap
phcar nos senhores do Instituto do Café, que mancomunados 
com Lazard, Brothers & Comp, sonGgnram milhões de sue
cas, de café e as venderam em p l·ovoito proprio'l l • •. 

Dizei-me, Sr . Presidcnf.() e Srs. Deputados, em que ar
tigos do Codigo Penal incorreram os autores do esoandnlo· 
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da banha e, agora mesmo, cs aquinhoados com os 50 :000 
dollares dos armamentistas americanos? ..• 

Esses vendedóres dà morte violenta, esses traficantes de 
sangue humano, esses individuas sem escrupuios, veiiàés, 
que tudo vendem - a honra, a di~midade, a profissão, a na
cionalidade, a nac~o. esses que tudo entregam ao "Deus Mi
lhlio", que castigo merecem? ..• 

E' torva a justiça do ciasse. 
Para os trabalhadores. que pedem mais pão - (mdeia. 

ohanfalho e balas da policia, expulsão; para os magnntas de
tentores do capital - commendas, gnUões, embai:tadas, 
exílio dourado e commissões na Europa ... 

E' essa a triste, a desgraçada Vl.'lrdade da situação do 
Brasil. 

E' contra todas essns n'liserins, contra todas essas vena
Hdades, contra todas essas monstruosidades que eu pro
testo, em nome das classes . trabalhadoras, em nome dos 
õpprimidos, em nome do l'rielt t)Utlido, conclamando Oi! tra
balhadores do todo o Brasil, todos os explorados, a protestar 
energicamente com accão, oom greves de protesto, greves 
eoonomicas e politicas. 

Protesto igualmente contra a acção nefasta do Sr. 1\fen
donça Líma, na Central do Brasil, negando-se, pela terceira 
vez, a receber umn oommissão do onernrios daqnella ferro
via e ordenando espancnmentos e prisões a t.orto e a direilo. 

Protesto ainda contra esse 1\Iinisterio do mistificação, 
que é o Ministcrio do Trabalho. contra toda essa "tapeação", 
que vem fazendo no Caso da Cantareira. ludibriando os ttã
balhadores com nromessns ridículas e manhosas. 

O meu Pai'tido protõSta, energicamente, con tra as vio
lenoias que estão sendo praticadas contra os grévistl:ls do 
Bello Horizonte, pela policia do Sr. Benedicto Valladares e 
tràz, por mau intermedió e atravós desta tribuna, aos heroi
cos companheiros em lucta os protestos do sua mais firme 
o inquobrantavol solidariedade. 

O meu Partido protesta, com t.odas as sUas f(}rcas, con
tra o infame nttentado aqui praticado, em pleno largo de 
Siio F rancisco, contra os estudantes da Escola P olytechnica 
e diz, a esses joven<; comp\\nheiros, que J)l'O!<igam em suas 
luct.as por suas reivindicações mais sentidas, certos, porém, 
de que sómente luctando se conseguirá um governo para o 
qual a instrucção deixará de ser pr'ivil egio dos ricos o em 
que deixaremos de assistir a esse contraste deprimente do 
se parnlysarem, por faHa de verba, as obras r.Io reconsh•occiío 
do uma escola cmquanto os Miràndns, onnnli7.am, para sous 
bolsos, através do suborno e ôa cor rupc11o dos chefes de ga
binete das mais altas aut.oridndes, milhões .de contos desti
nados ú oompra dA material hetlioo e á compra dessas mes
mas bombas ds gazes lacrymogenios cum quo a policia es
pecial aggrcdiu, estupidamente, os ,iovens oompRnhoiros da 
PolyLcchnica. 

o meu Partidõ concita todos éSsGS ootnpanMiros aa 
Central, da Cnntareira. da Leopoldina. dos transportos em 
geral, todos os estudantes, todos os intellectnncs pobres, toda 
n população oppr imida o explorada, a protestar eliatgica
mento oonLrn todas essas arbitl•nriedades, contra a t omo o 
contra a reaocão. 

()uoro protestar ainda contra o ronoionnrio Governo do 
Rio Grande do Sul, pois, Lilmbom ello, pr endo o deport-3 
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inoftenslvos trabalhadores; ·co11torine uma ea.rta em meu 
poder e que vou Iêr : · 

"Camarada Alvaro ·Ventura - Rio de Janeiro . 
o fim da presente, sem prefacias nem delongas, é pa-ra 

dizer-vos que aqui {l reaccão policial allingiu o npice, 
Organizada a "Liga Eleitoral Prolataria", orgão genui

namente trabalhista, a massa opprimida desta capital, em 
assembléà. publioa, constituiu uma caravana oomposta dos 
camaradas Polycarpo H . Machado, Angelo Plastina, Leopol
do Machado e Euclydes Souza, que percorreu _diversas loc!l
lidades rio Estado. Ao chegar a caravana em Santa Marta, 
onde a polilica fascis ta constitue um feudo oppressot• do ca
pitalismo clerical, foi presa como se fosse um grupo dos 
peioros faccinoras. _ 

Não obstante ter a "Liga Eleito I· ai Prolataria" perso
. nulidade jurídica, reconhecida pelo Tribunal Eleitoral, foi 

commettida essa brutal reaccão. 
A furia policinl deste Es~ado, em vista do operariado 

consciente arregimentar-se, desenvolve-se em toda sua sa
nha! infernal. Um grupo de camaradas, quando se :>cl'tava 
em reunião intima, tratando de assumptos sociaes, confor
me diz a propria iml)ronlla burgueza, foi assaltado, e após tres 
dias de pris!ío em uma masmorra, foram es~es camaradas 
postos· no navio "Itaimbé" e conduzidos via essa capital para 
sorem lan(;ados ningnem sabe aonde. São elles os camaradas 
Mario Couto, Hamilton Vieírá, Salomão Chapiro, Milton 
Krafeltz e Alberto Fernandez. Pelo acima exposto, o ca
marada bem pode concluir da oppressão capitalista que 
reduziu o Brasil numa senzala éttl que férbzes cil'ptl.Ulzes do 
povo, set•vindo de lacaios ao imperialismo do dinheiro e~
trangeiro. descandeia n. pe)or das rAaccões que se póde cal
cular, contra os fámintos, que, pelo simples facto de pedi.; 
rem um pedaço de pão, têm como resposta as cadeias in
fectas ou o chanfalho snnguinario. 

P-edimos ao oamarada, que, do alto dessa tribuna. não 
só proteste contra os representantes féüdaés burguozos, 
como lambem fazer o possivel no sentido da libertncão des
ses camaradas, que, talvez, vão -encher as ilbas e ns frontei
ras, porque p edem pão, terra e liberdade. 

Sem outro assumpto, subscr!lvemo-nos ooon 

~nudacões prolatarias. ~ Polvcarpo H. Machado, pre~ 
sidentc. 

Em tempo: Os cntnaradii.s presos, devom ter embarcado 
nqui :no dia 14. 

Feito cssl' protesto, quero fnlnr sobrA o oscandalo dn 
v~nda fiA nrmnmonto~ no governo do Brasil. Qunnno, onh·o 
rtm. u Mesa dostn Cnmnrn mo cassou a pnlaVl'n, ir\ .instn
mcnlo ;'\[)rofnndru·-mo na quesllio. Nüo noixa, p ortnnto, do 
SN· Olll'lOs a osso coinuidoncia do desnbar, sobre a minha. pcs
sõn, l i\o . s'rando tompostndo precisamente no momento em 
quo on 111 mo rnfcrir n_ uma fins quoslõca mais escabrosns 
da acl~Ja lidado. Bm pr!meit·o logo r, quero dei:xm· bem olnro 
que mt_o vou, á moda dos Deputados da minot•ia trabalhls
ln, pcd1r no governo do St'. Got.ulio Vn.rgns qne me infm·me 
se, de facto, hu. gr{)ssá n egociata nessa venda da armalncnto 
ou se se l.!·aln apenas de bonlos de jot·naes. Em segundo 
l~gnr, CJUOro del:<::ar bom clnr<:i que, nhsolutamenta, não nero
dito que dêm (}l.lnlquer ra~ultado os inqueriLos quo, porven~ 
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tura, se ,venham a pl'Oceder <lm torno do assumpto. Todos 
se i'ecordam do escandalo da ban:m que besunLou mmta 
gent.e grauda; inclusive muitos dos qUe investem furiosos 
contra mim, chamando-me de desrespcitndor dos sagrados 
direitos da. Iamilia, da moral feudal-burgueza. Pois bem. 
Estão na cadeia os responsavcis por esse roubo cyníco, por 
esse assalta despudorado aos cofres publicas, praticado com 
todos os ritos e sacramentos de um furto premeditado ele
vado a effeilo com o maior desembaraço? Não estão. Em 
compensação, estão na cudeiu grevistas, operarias que lu
tam por mais um pedaço de pão. Nós não temos, portanto, 
illu~ões snbre o desfecho desses inqueritos, ainda que 
elles cheguem a realizar-se . Quando muito, será escolhido 
um bode expiatorio e sóbi·e elles descarregará á hypocrila 
e fingida indignação, emquanto os verdadeiros responsa
veis, esses continuarão gosando a vida. Nós sabemos qu~, sob 
os regimes de exploração do homem pelo homem, os escau
dalos como esse semp1·e existiram. Sabemos, porém, que, o 
que sobret.udo caruclet•iza esses e~candalos, no actual peril)
do do Cl'ise geral do regime capitalista, é, ao lado de sua 
11mplitude, que bem denota o gt·au de ctcc01nposiçiio desse 
regime, a ancia com que os exploradores prucut·a>lfl th·ar 
partido dellBS e os uLilisam como instrumento de fascisli
zação, esforcando-se: pol' semeat· na massa a illusão de que, 
taes escandalos, são frutos não do pt·opl'io regime em si 
mas da libet·al-l.lemooracia, como diz o general Góes Mon
teiro, e que, portanto, o remedio é - não det't'llbar esse re
gime apodrecido, mas "aperfeiçoai-o", extirpando delle o 
oaum'o do ''liberalismo". Nessa lavagêm de i·oupa Sl1ja h a 
sempre o jogo de interesses dos gl'Upos de oppressores que 
di~putam a hegemonia do poder, e eis porque dizwmos a 
todos elles: não nos enganaes com o vosso sensacionalismo; 
todos vós sois vinhos da mesma pipà e a unica difficuldatlc 
que temos é saber precisar com exaclidüu qual do vós é 
mais ou menos llapaz da l'Oalização de laes proezas. 

No caso actual, do escandnlo du venda do armamentos 
ao governo do Brasil; escnndalo contra o qual ainda não se 
levantqu nenhuma so ·das vozes puritanas, que aqui se in~ 
dignaram com as minhas expressões anti-parlrumeutares, 
nenhuma .surpresa elle nos causa, porquanto não é do hoje 
que vimos denunciando essas oomptàs clandestinas e fa
bulosas de material bellico. O que queremos é mostrar aos 
trabalhadores em quo é gasto o dinheiro arrancado ás suas 
costas, ai'récadãdo áo ~eu süoi', ao seü sací'ificio, Uó seu 
sangue, u~ravés dos impostos pesados, do roubo dos sala
rios, das extorsões de toda a especio, cmquanto clles e suas 
familias mort·em nas favcltas, nos mocambos e nos eitos 
das faztlndas. Milhõos de contos do réis f;ão gastos assim, 
nnm momento em que o propl'io governo confessa a sua 
fallencia, no instante em quo o ministro da Fazonda pedu 
tJ. Nacuo novos sacrifícios pal'n cobrir o dr,{icit ot·cumeuta
rio, ua hora C!Ol quo o Sr. Getulio Va.rgus nu o vacilla \Jm 
pet!Jr nos brasilolros quo continuem cortando nu pl'opl'ia 
carno. 

Etnquanto isto, os Ilois elo Capila\ Fimmoeit·o, os ne
gu!lis tas de tu·mamonlos, os l'icuços ostrungci!'os vi vom de 
sugar o nosso snnguo, continuam nos vendendo 110.vios, 
aviões, cnnhües, rneLt·alhndol'tlS e fuzis para. nos massacrar 
a nós proprios ou mass~crnr nosso~ irmiios de outros pui
zos nas gu·erl'as de rapina, que esse:; bandidos esLílo forjan
do como sallida á crise de .;eu regime. Não ha dinheiro 
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para augmentar sularios, nem para diminuir impostos, nem 
para melhorar, de qualquer mo<ló, a vida das massas tra
balhadoras. Mas, ha dinheiro para comprar armamentos a 
granel. O meu Partido, apontando, . esses factos ba~t~nte 
ex.prãs!>iVos Ms trabalhadores, ~oncüa-os a c~rrar f!le1ras 
em torno da luta contra a guerra imperialísta e os golpes 
armados, á sabotagem organizada dos transportes guerrei
ros c da preparação do material bellico, e a exigir dos go
vernos quo as verbas destinadas a despesas de caracter ml
litar sejam applioadas em auxílios aos desempregados e 
ilagellados. · 

Por fim, quero referir-me ú. entrada. da União Sovie
tica para a Liga das Nações. E' esse, sem duvida, o acon
tecimento mais importante destes ultimas tempos, na are
na inLernacional. Que significa a entrada da URSS :para a 
Liga das Nações? Significa que, mesmo os seus mais encar
niçados inimigos l.;éconhecem, hoje, que eUa é o mais po
deroso fnctor de !lUZ no mundo. Significa que a burguezia 
internacional, unte a granctiosidade da edifh;ação socialis
ta numa sext<J. parte do globo, se viu impotente para con
tim:ar sua poliLica de isolamento da União Sovietica. Si
gnifica que, a burguezia inl'3rnacional se viu forç&da a re
conhecer que o~ problemas do mundo não podem mais ser 
discutidos sem a audiencia da URSS, reconhecendo, pois, 
implicitamente a forca e a importanoia do podei." dos So
vioLs. Significa que a correlação de forças enkD os dois 
mundos - o mundo socialista em ascensão e o mundo ca
pitalista em decomlJosi~;ão - pende sensivelmenté para o 
primeiro. E', pois, uma victoria form~davel . da União So
vietiDa. E por que esta entrou para n Liga? Primeiro, para 
mostml." a todos os povos que a sua política de paz é con
sequente e sincera e que, n.ésse terreno, ella está. disposta a 
cooperar mesmo com seus mais ferozes immigos. Segundo, 
porque, como explicou muito bem em Genebra o camarada 
Litvinof, o convite feito á URSS implica no reconhecimento 
do principio da não - intervenção, e essa é uma arma po
derosa que a GnHJ.o Sovietica sabcró. csgl'imir no momento 
justo contra os seus adversa.rios, que faltarem á palavra 
solennemcnte empenhada. 'l'erceiro, porque fazem parte da 
Líga; numerosas pequenas naçõ·es que, :por seus proprios in
teresses, desej ctm a paz, neste momento. A retirada da Liga. 
do .Tapão e da Allemanha - neste instante os dois maio
res e mais IJerigosos e ostensivos factores e provo(}adores 
de guorra - dá a essuq pequenas nações maiores possibi-
1idadEls de agirem em sua defesa, desde que tonha.m o :tpoio 
do urna. granno potcnciu, como a Uniii.o Sovie~ica, sinccra
nion~o a serviço da puz. Dialccticamentc; o. Liga; llreacta 
IHH'a servit· de inslrttm' ··to aos appotites dos imperialistas, 
se Lrun~forma, desse modo, num instrumento que pódo de 
um em·to modo concorrer, na situacão aoLual, para froinr o 
espil'iLo do aventura guerreira ·ctas camarilhas militar-fas
cistas dos pnizllS capitalistas. Um logur porrmmente na So
ciodnde Jus Nações dll. ainda ó. URSS a possibilidn·dc de um 
conlrole e de uma fi·sonlizncüo mais di!·ectos o irnmediatos 
das uct.ividniles dos agentes dnquellas que fazem justnmen~ 
to ,do ºonebra o campo do manobras de suas intrigas e ma~ 
chml\çoes o, dessa maneira, a possibilidndo de dosmascn~ 
ral:-~ e~ tompo o com mn.ior efficiencia. A Liga ser·á, para a 
UnlUO Sovwtwu, um posLa avançado em que, sentinella vi
gilante, ella denunciará ao mundo inteiro todas as manori 
hr·us dos provoc-adores do guerl'n, Será uma tribuna ntra~ 
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'\rés da quab a URSS fará diariamente o confronto de suíi 
politíea de paz r.evolucionaría Mll:l a política gueneira 
reaccionaria dos que procuram arrastar os povos a uma 
nova carnificina, mil vezes peior do . que a de 1914-1918. 

Nós somos realistas políticos e nii.o ulopista.s vulgares. 
Somos dialectas o é, dialecticamente., que analysemos os fa
ctos e constatamos as pors[iflctivas que e!les nos abrem. 
Por isso, protesto contra a declaracão de voto feita aqui 
pelo Sr. Waldema.r Reikdal a proposito da entrada URSS 
para a Liga das Nacões, declaração que não faz senão en
cobrir com sophismas a campanha de calumnia feita con-. 
tra a gloriosa Unilio Sov!elioa pelos trotskistas contra-re
volucionarias. A União Sovielica dispensa cssés falsos àmi
gos, que assim tão inconfessavelmente deturpam o verdadei
ro sentido do sua politica de paz revolucionaria, tendo 
ainda a coragem de invocat• para isso o nome de Lenine _ A 
Uniüo SovieLioa sabe que seus amigos 6 defensores verda
deiros e sinceros são o proletar-iado e as massas laboriosas 
das cidades e dos campos, que no mundo oapitalisla lulam 
através de greves e batalhas het·oicas por ~uu pruprla 11-
bertação e não os amarcllos, furões de greves, que vivem 
nas ante-salas do .Minislerio do T rabalho, que vão á São 
Paulo ajuc!ar a furar a greve da Sorocabana, que pedem a 
deportação de grevistas . 

Era o que tinha a dizer perante esta Camara reaccio
naria. (Muito bem; muito bem.) 

14 

O Sr. Presidentê -Tem a palavra, para explioacão pes" 
soai, o Sr. Deputado Minuuno de Moura. 

. O Sr. Minuano de Moura (Para e:zplicacão pessoal) 
Sr. Presidente, vindo aqui, trazido palas phalanges da oppo
sição, voz levantada no .Paiz contra os detentores llo puue1', 
antes de continuar o meu discurso, quero não ~ó lamentar 1) 

incidente occorrido com o representante classista, Sr . Al
'"aro Ventm·a como profilsnr o procedimento de quant.os nâ:l 
saibam respeitar o decOro da Casa e a culrninancia de5ta 
tribuna. Como membro da Camara., sempre disposto ao de
bate, não posso porém deixar de ôomintingur com todos aquel
les que pensam Que a pugna das idéus se tornat·ia pouco di
gna, quando o combate importns~e. n apenas, em insultar as 
dos outros. (Muito bem.) Ninguem accordurA n isso, dado in
negavelmente o a llo gráo ·a que j á attingiu a nossa educacão 
cívica e parlamentar . Julgo assi~ ..• bem interpretar o senti~· 
dos meus collegas, louvando a actuncão com que se houve. 
na !órma regimental, o Exmo. Sr. Pre$idente dos . nossos 
trabalhos. (b111ito bem.) 

AINDA A DOGUlltEN'rAQ,\0 

Pt•osigo nns nprcllincões que vinha bordando. Ao flndnr 
o meu ultimo discurso. qunnclo o Sr. Presidente nnnunciára 
1'ind:t n hm·a em que me fôra pet•mitlido falar, acllbarn da 
ler, kazondo tiO (ionhecimento da ·Casa, a neta da i8 de Abril 
da Commissão l\1lxta dn F rente Unica. O assumpt.o passou 
!\ dormitar, ctalJ.i em diante, levemente acordado por pa
lestras neste recinto, e commentat·ios da imprensa, até QtB 
o St•. Baptista Luznrdo, que commigo, epislolarmente, se 
,rnolosl:ára, por ter eu mnndado dizer, que, em face do mo-
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tnenLo polilico nacionnl, tnnto elle como os demais emigra
dos do Prata, estavam no mundo da lUa, interferiu tnmbem 
no assurnpto, fimdado, creio eu; apenas, nas oredenciaes das 
nossas relações e no nosso companpeirismo pnrttdarío, as
sim mo escl'evendo: 

"Buenos Aires - :1.6-6·3-i Meu caro Minuano. _:_ 
Saudc. El'a meu praposito nüo te volta~: a esc1·ever, sem pi:i
meiro receber contestucâo de duas ou t.res cartas que te di
l'tgi. - Não acho explicação para. esse teu silencio, por 
muito que os debates parlamentares te tomem muito tempo. 
Venho, hoje, á. tua presença, para dizer-te quo os jorna.es 
pu!Jlil}am nestes u ltimos dias os nomes dos Deputados que 
vflo renunciar caso seja transformada em Camara otdiilària 
a Al>sernbléa Constituinte, com a e:Xclusão do teu. Hoje, ou
tros, dizem que agwu·darás instrueções do D. Central. Pois 
bem, o Directorio em sua reunião ult1rna de Rivera, consi
derou o caso e votou unanimemente pela renuncia. 'reiís 
abl, rJara o teu govel'Do, a dcli.berução da. dirccção suprema 
do nos~o Pái'l!do. Em teu proveito deves desde logo assumir 
aWtude franca ao lado dos t.eus dois companheiros e não 
deixar crescer a. impressão de que eslás divergindo dos dois 
rcpubl i canos. O nosso regresso aos pagos será nos dias im
mediu los a promulgacüo da ConstitUição. Saudades de todos 
nó:! e nlé breve. Abraços do Luzardo.n 

O Sn. AoALBE:RTo Cormll:A - "Em Leu provetto" é con
selho á. moda Rcpublióa Velha. 

O SR. l\liNUANÕ DE MOURA - Essa carta foi assim 
respondida: 

"!li a de Janeit'O, 19 de Junho do i934. - P·rezadó Luzar
du _ 1-teecbi a Lua. llo 16. Como us ó\\Lr'ãs, niuiLo interessaa
tc. P<ll'ti. rt<spandcl-as n5o disponho de tempo sufficiente. 
Ou digo tudo ou não digo nada. Preciso descer· a detalllcs 
para demonstt·ar o quanto andas· desarrazoado . Assim, jt\ 
inil\iei uma, recomecuda pot· vezes, mas, ainda, por fmdar. 
!Jeslo hHido, parece que só nos entenderemos no proximo 
Congresso regular do Partido, quo so annunoia. Quanlo ac 
assumplo de lia, não se l~:uLu de impressão . O meu modo de 

. cntemtcr com applausos c som contmdiclor cs é conhecido 
de toda a Gamara, e, pela lealdade que mo caracteriza, prinoi-. 
]mlmenlc, pelos meus dois !:mpposlos companheiros. Digo · 
suppo~los, porque o Adroaldf1 não por·tenoe li. FrenLo Unica, 
na tJllUL nem volou. (De tudo esteve sempre inteirado o 
Gnmillo Mal'lins Costa). l!'cz-mc h ontcm esta revelação sen
sacwnal, que até testemunhei com o R~nulo Barbosa . Es
tou ce t't.i~imo ú fil'lho na divergennia. Nlio renuncio, nüo 
tlc~t!rlo. 1\Iuil.o agnuloço o qu o dizes . fllZOr em meu pt·ovei
lo . J;'Lmais Livc oull·o que ~ diguitluuo e a gmndczn do nos
!io purt.i<ln, o qual julgo, o niio ó sem tempo, j á posso. rc
!:'ll lYI!t' aigun1i\ eoist~, mui~ ou muno::; acertada. Conscio dos 
tueus tlnwre~, quanto do~ muus dit·c i los, sei como cxet•cm· 
o _meu mandato. Ouv ido l<:rci UJJI)l'OvnçfHJ o npplnusos, sP.m 
d wct·c!Jtulet·t, do~ huns iil)l11'lallorcs, entre ellcs V. , a quem 
env1o, uomo uos dem:üs emig1:ados, al'focl clDsos ltbracos com 
urilentcs vulo~ do !Wumplo o feliz rcgrósso á Patrin Alé 
Já. .61 imumo." • 

Essr:. cada e~ct·ipla a i O, isto ~. no mesmo din em que 
Sü voLnva u prut·ogu~;uu o a qued~ d.os cteci·eto~ leis, antes 
ile ~·o;-a nu l~onew, amda t1ve cns•!JO ae :;rn nddeudo, aan-
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do noticia do occonido, o qual findavt~. com o seguinte com~ 
mentario: "'Ao meu lado o Fernando de Magalhães (pre
tenso renuncHtnte restricto, pois a sua vaga seria aprovei
tada por um supplént·e de seu Partido) exclti.ma: Seu Mau
ricio diante dessa envergadura da Assembléa, não pode
moo abandonal-al Antevejo o triurllpho do .bom seru>o, sem 
excepções". 

INovo interregno aberto, e só mais tarde em 6 de Julho 
é que recebo Ual! mâos do :::i!', J.ilaul'lClO LiUJ.'UOSO, nestu !'C
cinto, a segun: .. te carta, do Sr. Raul l'illa sobt'e o mesmo as
sumpto: ''Porto Alegra, 2 da .Julho de 1934. -Caro Minuu.
no. Escrevo-h: estaa linhas não só para t·enovar-te as ml
·uhas congratulações pela conducta combativa que tens t1do, 
mas tambél'll para failer-te chegar a minha voz de compa
nheiro e amigo no caso or~ado pela. renuncia aos nossos 
rept·csentan~c:;. Comecal'ei fazcndo-t, notu.r e eu tamuem 
sou contrario á projeotada renuncia. Não me parece quo 
t:lla. se justifique suffioientemente em face da prorogaçào, 
por mais alguns mezes, do funccionamen.to da Assembléa 
Constituinte. Mas não ~ propriamente do meritr, da questáo 
que se trata agora, pois o assumpto já foi resolvido pelo 
poder compt:!tente {a Commissão M.txta e o Dü·ectorio do 
P. L.), a resolução tomada acaba de ser mantida pela U. 
M., e o nosso ponto de vista esta vencido, .Nada mais nos 
resta senão cm·va1·mo-nos ao deliberado .. 

Dirás, porém, que a solucõ.o adoptadr. trará prejuizos. 
De accordo. Mas muito maiores serão oi:! malefícios de um 
neto de rebeldia é indiSciplina, que nos mostrará aos olhos 
de adversarios a nlliados como oorr01dos po1• dissenções m
testinas. Nem creio que, conhecedor· como és da psycllolo
gia do nosso partido, 1JOssa.s ter illusões sobre o aculfiimen
to que teria tal gesLo. O maior de Lodos nós que se oppu
Eesse formalmente a uma resolução regularmente tomada 
pela direcçâo partidaria não escaparia ao ana.thema. do nos
so g.remio. 

E', pois, como correligionario e amigo que te faço um 
caloroso appello para qul;l acctlites a resoluçáo assentada, 
boa. ou má que seja. O muis que podemos e dev~mos fazer, 
em semelhantes coojuncturas, é L'BSsal v ar a nossa respon
sabilidade pessqal, . 

Certo de qu6 levârás a bem estas consideraçües, aqui 
te deixo .o meu cordial abraco ........ Do Pilla." 

Na mesma occasião em que recebi tal carta, e desta 
proprio recinto, assim a contes~ei, pot• telegt•arnma de ti dO 
Julho: "Dr. Raul !Ji!la - Porto Alegro - Estupofacto acabo 
rocellet· tua curta de dms oon·en~tJ. Gonhe~eelur eomo é;~ 
da minha dignidade pessoal e politica, jámuis farias a. in
jm•ia do suppor que admittisse cu qualquer resolucuo so
bro meu m1.mdato, sem quo l'o~so previamente ouvido .. Fir
me e t•esolu to não dcsertUl'ei certo de que sabc:·ei com idea
lismo o palriolieumente cumpt·ir a mmha rtu~süo. DenLl'O 
em brava prazo os Liboi·tadot·es e todo o Pnü: l unhcoerào a 
minha attttude, como sempre, nobre, materialmente des
pt·er.dida, o moralmente retJtu. Aviiío ~erca mandarei dett\
lhes em leal adverttmcia, desde já poróin me eximo do 
quaiquer responsnbilidado uns oonsequencias de tiío desas
trada, quauto in~olih delibet·acüo, obt•igando-me 4 corrcs
ponUente 1·epulM., Abraços, - Minum~o.,.. 
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A resposta telegmphica de 9 de Julh<t, foi a seguinte: 

"Estou inteirado . Saudacões . - PiUa." 
Em face dessa correspondencia o Sr • .1\aul Pilla deixou 

de novo o sccnario que passou a ser occupado outrn Vt:lli pelo 
Sr. Fü•mino Torelly de quem receb1 em 22 de Julho, o Ge~ 
guiute t.elegrarnma: "Tenho honra convidar-vos. comparec.er 
rcun iiio directorio central effectuar-.se tres Agost.o Pq_rto Ale
gre. Saudações cordiaes, - Firmino Torelly". 

Em seguida, esse outro: "Reunião DirecLorio Cenltal roi 
transferida para. cinco de Agosto. Saudações. - .Firmino 
Torelly". 

A esse reiterado convite, e na supposíção de que so tra
tava de uma medida pro-deliberada e já assentada, poudo por 
is$õ, a tnii'lh:i duvida em accudil- a, •·espondi, em carta aérea 
de 25 de Julho, cujos principaes topicos são os seguintes: 

A carta do Pilla de 2, respondi telcgraphicamenle, no 
mesmo momento em quo me foi entregue, pelo Mauricio. 
A este e ao Adroaldo mostrei o. copia, para que ficassem 
lealmente inteirados. No tclegramma ao Pilla, e noutro ao 
Felix Garcia, que lambem me escreveu, prometti minuoiar 
em cm·ta as minhas r·azões. Não cumpri a promtmsa. Isso 
pelo facto de suppor que descendo aos detalhes, com o vigor 
c a sinceridade, com que os aprecio, importava em tor-:1ar, 
desde logo, il'l'emediavel o dissídio, o que, aliás, não desejo, 
de modo algum, mas, absolutamente, não ~emo. Coin a lnes
ma tecla recebi, hontelíl, caNa do Mario Amaro, a quem ::-ogo 
dizer terá mil'!ha gentil e cabal resposta, ahi, tambam, de 
viva voz. Desde já adianto que o seu ennunciado ·J~tá tão 
errado quanto a conclusão. O ma.is que posso fazer, a bem 
dos amigos componentes da Mixta ê, apenas, jama1s acredi
tát que tivessem elles deliberado a desastrada e desproposi-
tada resolução de i8 de Abril. · 

O Mauricio pat·tiu, ante- bótüem, completamente "grog
gy", via Süo Paulo. Só soube depois. Fallamos segunda-fei
l'a, a noite, na Central, quando alli fui para me axcuS8l' de 
não poder ir á Paulioéa, ao banquete do Casper Libero, ao 
que estava obrigado, por especial convite. Disse-me que 

. il•ia pelo Ara, de bo,le e t inha at-é . uma la1•ga -chusma d-e t-e• 
Jegt•ammas, de felicitm,:ões, para nós dois. Desc(}nheco ·Oi! e 
por isso estou privado de respondel-o8. Caso identifique 
algum remottente, desculpe-me. "O Jornal" nolioiou que a 
sua renur.cía só seria deliberada após a reunião da F. U., 
pois, comquanto. não tencione voltat• á Camara n 5ua ausencia 
ó reputada prejudicial pela sua aggreroiacão p~utillaria. 
Ao :Sampaio Corrêa, que lhe dir igiu um appe!lo para () 
"J.o~ico", contestou que nfio podia voltar att·az, pois, agm em 
virLudo de uma. delibenwão do Partido! A aota no emtanto 
diz que foi elle quem propoz e suggeriu tudo I? Au "Djat'io 
de .Noticias" elle declarou no dia da eleicão presid•mcml Q'.JO 
se ria !U'I'astado á renuncia, pelo modo como a A.ss<~mblé~ 
ll'llL:'trn o Borges. Nota-se, assim, que o Mauricio não actlrb 
numa justifica tiva poudernvel. A H l!l nttitude, e para quero 
o. conhe?e bem, como eu, resulta unt.es de tudo, do vo•.uul!l-
1'10 cnstJ~ó com que se Lor nu escravo do que diz, e da iu
conveniencia impoliticu que, :ís vezes, eommette d-3 fallur na 
vespera, quando o devc1·a fazer no dia seguint.s. A isso 
ncorcscu-so a fn ltu- de tenlpera para lutar. Nfto t.em vocação 
para martyr. TOda renUncia, maximé para a opposi(}ào equl
' 'alé apenas a desert.ar, e não encontra nenhum motivo quo 
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a fundamente. Na verdade, do ponto de vista jul'idico e dou= 
trinnrio, na ampla discussão travada a respeito da Lransfor
maoão, jamais restcu duvida que o decreto convooatOi'iO es
tava errado e que a ConatiLuinte . era podet· unico i3 oCberano 
para organizar juridicamente o Paiz. (Vide meu discm·so e 
ou demais proferidos na occasião). Nem os partJ.:iarios dol 
Governo, tiveram opinião diffe•·ente. O decreto convocatorio, 
até hoje, só encontrou applausos e submissão na 'conside
randa" da a c ta da M.ixta ll?? Pelo lado de facto, o acto, da 
Constituinte, resolvendo, como resolveu, a prorogac.;ão me
receu o mais significativo applauso, de todo o J>ni1: que 
l.;putou essa !'esolucü.o digna e patriotieu. Nem masmo os 
renunciante discreparam nesse pronunciamento. O Leyy Car
neiro, com a sua alta autoddade assim se manife~tou: 

"Reconheco que a resolução da Assembléa sobre o ter
mino de ' suas funccões foi pratic.amenl.e acertada e obedeceu 
aos mais nobres proposil.os". Tanto isso é e:xacto que ne
nhum Partido ou oollcctividade política abandonou os seus 
postos na Camara. Não houve, nao ha, nem haverá quai
quer renuncia nesse estylo, e se houvesse não seria motivo 
para que seguíssemos o erro. Apenas, renunciaram os não po
liticos que alli estavam, com passagem para a posteridade, 
como o Levy, o Fernando de Magalhães, o Leitão da Cunha, 
e nesse numero tambem estaria o grande e saudoso Miguel 
Couto, se vivesse. Todos elles, porém, foram substituídos 
pelos respectivos supplentes. Outras renuncias occorreram, 
por interesse funccional e em virtude de incompatibilida
des, como a de um juiz no Maranhão e a do Oscar W ein
chenck. Todós, tambem, stibstituidos e não detet•minando o 
eclipse. das correntes da opinião que representam. Nenhu
ma. dellas, porém, arrostou os sacl'ificios da opposiçãCJ rio
grandense, para se fazer ouvir na Assembléa, e nenhuma 
dellas tem a lutar como nós, contra tão aguerrido e feroz 
adversario. 

Procuram todos tercar armas contra o inimigo, no cam
po a isso mais propicio, na hora act.ual, que é o Legislativo 
.Federal, de grande repercussão em todo o Paiz, e doLado de 
inuumeros attributos, ora accresoidos com os do Senado. 
Ninguem deserta, e do Rio Grande, sempre tão bravo quanlo 
indornítõ é que vem essa attitude, triste e isolada, ainda 
mais chocante quando parte de uma opposieão que ficaria 
assim impossibilitada de clamar contra as compressões e 
violencias a quo vêm sendo submettidos os seus componen
tes, e dictado tudo isso á revelia dos mesmos, contra a tra
dição da tet•ra e .a aspiraciío da s·ento intrepida do Sul, por 
uma direccíio carluca e ustwpante. O Pilla na carta que me 
escreveu reoClnheoe ser um erro a renuncia, mas erro pem•, 
acha e \lo, será a nossa publica e notaria divergencia. 

Não eslou, ainda, do aocordo com elle. Não atino como 
possa o.lguem, e por qunlqtlct· modo, mmdoscender com o~ 
desatinos que se vom p•·aticllndo, capuzes do transformar a 
opposicüo l'io-grandonso em ala do Partido Liberal. Por ou
tt'o lado, militando na opposição sempre o fiz por visar o 
cr'itm·io du quulidude, e nunca da quantidnde, molivo pm·quo 
não cuido de diminuiciío, rnns, npouas, quando não do nper
í'eicoamento, ao menos. da mnnutcncão das nossas virtudes 
partidarias. Por tudo isso que venho dizendo, simples pro
logo, méro enunciado, comprehenderá quo estou firme e ir
rcduotivel no meu ponlo de vista. Ahi irei na hypoLhese do 
que o dissídio, com as minhas contribuições e preciosos es~ 
clarecimentos, seja evito.do. Até hoJe estou por encontrur 
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(l:uem dé mim dissinta, uma vez que bem aprecíe, e de boa 
fé; a questão. Commigo estão todos os minoristas da Assem
i:lléa, sendo que os mineiros, na occasião do embarque do 
.Mauricio, por intermcdio do Christiano Machado, fizeram
lhe sentir o quanto andava errado. 

Caso julgue que nada ile conseguirá pura induzir no 
bom caminho os que teimam em desviar a opposicão do Rio 
Grande, rogo avisar-me pois será desnecessaria a minha ida 
que, aliás, como anterwrmente mandei dizer, desejaria que 
coincidisse com a do Congresso Libertador, onde tudo ex
poria. Embora se trate de reunião diffm·cnte e de menor 
autoridade estou disposto ao sacrit'icio da viagêm, uma vez 
que a seu criterio seja ella conveniente aos nossos communs 
desejos de completa cordialidade. Devo accentuar que par
ticular, individual e intencionalmente rec-onheço em todos 
os membros das diroccões, pol" mim acoimadas, meritos e 
virtudes a. que rendo homenagens, e que por isso mesmo es.
pero collaborem para o e:xitr. da nossa communhão. Caso 
tudb seja improficuo, lá não ix·ei agora, aguardando aquí ôs 
pt•onunciamenlos, em attitude de legitima defesa propria e 
do Pai'ttdo, que exeroitat'ei na tribuna, que para outra causa 
nrw me deram os correligionarios, cujo patrimonio sagndu 
defenderei étn todo o sentido, ató que se me e:~Cgolern as for
cas ou o curso do tempo que me fór dado fallar, ao termino 
do qual não tenho duv1da em encerrar honrosamonte, a mi
nha carreira p(tlitioa, tão breve quanto cheia de sacrificios, 
e o farei irnpavida e orgulhosamente quite cem as idéas, bem 
colll a accão e melhor com a Patria. 

Essa carta, lida na reunião socrota de P. Aleg.·e, se
gundo me informou o seu secretario, Sr. Fay de Azevedo, 
conteslou"me telcgraphicumente, o Dr. Firmino Torelly, em 
2H de julho, dízendó; "Sua pre~ença necessaria, afim de que o 
Directorio n ouça. Abraoos." Não julgando aindã muito firme 
a resl)Osta que me dera o Dr. Firmino Torelly, procurei, 
evHar a minha ida a Capital do Estado, solicitando que se 
prorognsse a reuniii.o . annunciada, pois, só poderia partü· 
para Pot•to Alegre na ~erça-feira seguinte ou mais prova
velmente na quinta. O Dr. Torelly respondeu em telegram
ma: "Não podendo prorogar mu.i::l reunião, esperamos amigo 
venha ter~a-feira." Como não seguira, novo telegramma e 
nova resposta nos seguintes termos: "Em virtude vosso te
ll;lgramma. ullimo Dü·ectorio vos ag\lát·dará ató quinta-feira.. 
Su udações . " · 

A REUNIÃO DE PORTO ALEGRE 

Finulment.e, renlisou-sc n minha ida á Capital do Esta
do. Ali dcsomlHlrquoi quinlr.-feira, 9 de Julho, I'Mehido pelos 
Srs. Firmino 'l'orellr e l~elix Garcia, em nome do Directo
t•io. Esse continuava l'tJ\mido e a. essa reunião oompareci im
rni.ldiafnrnento, a despeito da fadiga da viagem. Ouvido em 
inteiro silencio, e:xpuz minnoiosamenle, a minha opinião so
bre 'o ussumpto, na i'órma .i:i conhecida. Após o meu minu
cioso detalhe, o St'. Baptista Luturdo tomou a palavra, af
firmaudo oll"l resumo que se lratnv(l. (como aliás j:l tambom 
uffirmúru em em· la o Sr. Mario Amaro da Silveii.'a) de uma 
resolução do illustre "leader" da l!"i"ente Unicu, Sr. Maul'i
c-io Cardoso. Não :futa felíz S. Ex., em assim oomeçnr. Dos<IJ 
logo dava a idéu de que ocoorria, o que eu pensára, tratar
se da uma decisíl.o já deliberada. Iulerr\l!Dpi-o, desde logo 
iudusando sG o DirectOJ:io tinha. "leader" na Gon,stiLuiute t) 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 00:51 +Página 29 de 56 

se este niio devia ser escolhido pelos Deputados, e a-ccre
scentava que jámais fizera tal escolha, ignorando se o Se·
nhor Assis Brasil, li quem snbslituirã., tu! tivesso feito. De 
prompto, o Sr .. Luzardo corrigiu ou pret.endeu corrigir fl 
classificação dada, declarando que se tratava. apenas de um 
"leader" de facto, e o qual reputando a prorogação como uma 
méra usurpacão do Po.der Legislativo, nella não queria con
tinuar, motivo porque devia ser seguida pelos demais re
-presentantes d~ Frente Unica. 

Sustentei a minha discowlancia da opinião do Sr. Mau
rício Cardoso, ~ qual, embora muito respeitavel, fôra dissen
tida por toda a Camara, inclusive mesmo pela minoria qu~ 
della nilo se afaslárn. 

Não vou descer :is minucins rlesm apreciação, porque o 
Paiz inteiro e principalmente, a Cnmnra. as conhece de so
bra. Devo acoentnnl' que no momento recebendo ou acatan~ 
do a medida que lhe et•a imposta. pela autoridade da maio
ria. á qual n minoria teria que se submetter. eram consti
tucionalist.as os que assim se dobrnvam a contingencia im
periosa. Dieta t.oriulistas e.t•am aqtwllr~~ que cnm o encerra
mento da Con~lifuinte, no d ilemma impost.o. ncr:ordassem. e 
peior na sua declarada consequencia: a prerog-ntiva de con
f.inuar o Executivo expedindo decretos, com força de lei. 
Isto é, a prorogacão legal da Dictadura. Mesmo na aus'1n
cia dessa piei teada att.rihuição com o simplr.s encerramentrl 
da Constituinte, uinda eram diotaloriaes os pro~elytos de tal 
medida. Importava no desapprtrecimento de um dos tres po
deres em que se tripart.e o Governo demooratiotl e prinoi
J'ni.lmente, daquello unico oro que a opposicíio poderia inter-
ferir. ·. 

Desta modo a Frente Unica, das tres ttsnrnácões, adrnit
tidas como tal pela opposicão, t•ejeit.ava n nnicu _qu~ podia 
cohihir ou contrabalancar pela voz e peh\ a~tuncf~o de seu~ 
representantes, e acceitnva. sllm qunlque~ rccur.;;o, as duas 
outras, ne qu~ não se defendia. quaes fogsem a trnnsfor
macão do Dictador em Presidente a dos InLerventoros em 
Governadores. . 

O modo do v.gir por6m ou a justificativa aue se Pl'elen
din emprestar aos representrrntes cla F1·entc Unica, não er<l. 
sincero e e:xncto. Se a critcrio clella os que purmaner.eram 
nesta Casa tornaram-se, inclusive, portanto, os minorist.as, 
npotlas ab.iectos usurpadores. peior atlitude teriam tido 
uquclles quo hoje se ostontam como séus chofes. 

Ha poucos dias nesta Capital, or~nnisou-se nmn col
lignoão de chefes poli tir.os com o Intuito d!! regenerar ns 
pt·aticns pllrt.idariail. Nl'lla incluiram-so o,; fks. Borges rle 
Medeiros c nau! Píllá. Pois bérn. ois a rr.nlidade. esses ho
mens entregarem tão ~nl titnr missão ártnelle ou e seria no 
r.a~o. apenas. o usurpnrfor m~:.:imo. 011 ~o.in o "l(ladP.r" da mi
noria nnstn flnsa, o nobrP Drnn tnrlo g, .. Sampaio Corrêa. 

Proscguindo no t•olnto rlo qu..., sr~ pasgon nu reunião d•l 
Porto Alegre. devo dizer QUl' me diri~i nos n.:;;sist,cnt.es der.la
ranrJo qnr ali fóra. r.omo sabiam. com a minha 011inifin fir
marla, d prompto a debnt.el-a. com qua[fl\ler delles, Uoüvil 
silencio· o apenas me recordo aue dois dos presentes, ent.re 
clles nm medico, indagarn so nãa e1•a permiWrto an nirecto
rio Crmtral. qne indic.ára os canr:liclntos, const.rangcl-ns no 
nbanrlMo rlrt inves!.iclura. Esolnroci, dll il'nin f!rl irll.o. dizllnf!o 
quo ninp:ur.m me snpporio. nm 11Bnntado do Dil·eetorin Cen
iml. mrts ~im elo Pnrtirlo c 1!o Esl.ndo o ohnmanrio a nU.onf)ãl) 
du illush·c medico purn o cnso, nollresoi que, com a sua i::lx-
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perlencla, llàturalmente j!tma.is cottfundirln parteira oóm 
parturiente. (fUso.) 
· Satisfiz assim à curiosidade . Em seguida o Sr. Lucidln 
Ramos propoz que se me fizesse um a:ppollo. Retruquei que 
já recuSã.ra oub·os e não piJdia attender, áe modo nenhum, 
pois se isso fi:o:esse, cstariá convencido de concorrer para qu9 
se conscurpasscm as bóas praticas o virtudes da nossa aggre-
miacão. · . 

Oüvi de alguns dos presentes apartes de approvação á!l 
minl1ns atíitudes. assim como, no dia posterior alguns delles. 
pessoalmente, me procuraram pnra affirmar o quanto fôra 
convincente a minha exposícão. lamentando o faoto de não 
ser seguida, c isso pela h ypothesP. de que tal occorrendo, im
portasse na quebra da Fronte Unica. pelo dcsgost;o que te~ 
varia ao eletrtento republicano. Novamente annunéiei-me 
disposto ao debnte, ninguem n elle acudindo. Cõmo isso per
tlurasse, o Sr. P!lla convidou os presentes para deliberarem . 
Interrompi S. Ex .. dizendo - não querer. do modo algum. 
com a minha presenca. consU"anger os deliberantes, motivo 
por que pedia permissão para me retirar, o que fiz despe
dindo-mo cordialmente, do todos. 

Soube que examinaram longamente n qUestão, sem cbê
gnr a uma solnciío nesta tnrde. A rêuniiio prorogou-se pela 
noite á dentro e. finalmente. conhecera-se a solução pela narte 
da actn, no outro õia oublicnrta nos .iornaes. e que assim !\1) 

referiu ao caso: "O Dire~torio dP-cidiu: "ratificar a decisão 
da Commis~ão Mixta da Frcnto Uflica, no sentiõo da renun
cia dos seus r epresentantes." 

Com essa clec isão quizeram os mous companheiros con
quistàr o meu silencio a 'Nispeilo do caso. insistindo que im
norlava apenas em não desacatar a Cominisslto Mixta. da 
Frente Unir.a, ao mesmo tempo qnA outro tanto commigo 
faziam. pois. a respeito rln mi'nl1n attif.nde JZUardavãm silen
r.ío, n5o anprovnndo, nem desapprovnndo. o~ oue assim ar
gumentavam falavam até da expectntivn. sympathica com que 
n minha fttt.nra netuacüo seria anreciat:la e, -possivelmente, 
ziam. verificado já em va'rios partidos do Prata, e até mesm!) 

· no nosso. · 
Para mim a dilcisiio tornou-se cho~.ante. n ella reconhecendo 

auenas ttm me rito, (HJe era o de !.ornar rmtente · que o ·caso 
.ilimais fóra apreciado pelo Directorio Lihertndor. comfl se 
di :>.in, nois se n~sim nconl<>ces~c . esse não viria ratificar 
r.omo fez. o neto da dommi!>são 1\l h:La, mas. ao contrario, esta 
é que ratific.nria o dntf\1élle; 

Em fare rln solu1'ão. mtvino TJP.IO "Dinrio de NoUoins", 
de Porto Alep;rl\. a cll(\ rlnclnrP-i one e!'tivsrn. estava e es
taria na lir,a. Nfio remmciavn porque 'não ~e írntnndo de re
~alias. não Mhia á oppo!;icão oon.iul!."nr tal vet·bo . Não de
~er!.nv;L Ficaria com o Pn.rLido e i·ria r!Elmonstrnr da. tri
lmnn da Camnra aue estava apenas numa -luta tif.nnic11 om 
dofn~a da vil't.Udc dns nossas oraticns pnrt.irtnrio.s. E' prer,lt~::L
ment.n o que vou fazer nesta Casa, J:t que. ~~m resultado, 
i.\lso Len l.ci fazer nu intimidade do meu Partido . 

O Sn. ADALTmn'i'o Connf.IA - E' o que V. Ex. eslt.i fazen
do com olavacüo e dignid!lde. 

O PARTIDO LIBERTADOn 

O SR. MTNUANO nE MOURA - O Dirco!.orio Contra!, 
por convaniiJucias politicns, quo dov<lriio ser apuradas, doi~ 
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xóu escoar em suas mãos o mandato que recebera da auto
ridade soberana, isto é, o congresso partidario, realizado em 
abril de 1931, em Porto Alegre. Pela Lei Orgo.nlca estava 
obrigado a convocar a Assembléa de seus representantes, 
tanto mais nccessaria e ináclinvel, por nos acha:rtnos á pro
ximidade de um pleito, da relevancia da Constitninte esta
dual e da pt'imeira legislatura federal. na nova Republiea. 
Para esse fim o Dircctorio em sua ultima reunHi.ü de marco 
deste anno. em Rivera, tomou as providencias nomeando at6 
uma granrle commissão. 

Nesse congresso é que pretendia expor e debater as 
questões. Perante ellc, COliJo nartidntio e bom democrata é 
qne cu seria victorioso. ott sinr.nramrmte convencido, ou sem 
desdouro, vencido. nas iclóRs sustentadas. 

Não se fez porém, a despeito daR necessidades imperio
sas e da determinação 1!:-::pr.-e.ssn cln nossa lei interna, a con
vocacão que se espP:rava e não !'e fez. sómente, porque tudo 
nas fileiras opposicionist.as rio Rio Grande do Sul, vem sendo 
subvertido e subvertido pela intromis~ão indebit:'l e perni
"ciosa dos que, estranhos ás rt(Jssas fileiras, apparecem como 
seus opportunos e infelizes mentores. 

O Partido Libertador foi sempre nma entidade perfeita 
no sentido da sua legitima organização. nunca faltando a 
suas estrictas obrignoões, tanto assim que de uma feita, no 
anno passado, havendo que organizar a platf\forma dos can
didatos á Constituinte, o congresso pnrtidario reuniu-se até 
na cidade estrangeira de Rivera, para onde foram então, 
a despeito de todas as difficuldades, varias de seus delega
dos. iMlusive éU l)toprió. que ali representei sete dos prin
cipaes municípios liberfndores do men Estado. quaes fos
sem os rle Taquara, Santa Cruz, Rio Pardo, Candelaria, Ca
câpava, São 8éf}6 e Cachoeira. 

Agora que uma Constituicão foi promulgada. que os di
reitos individuaes foram restabelecidos, que a opposição 
campeia e at.é em verbos inflamadoR. a sua voz por varies 
recantos do Rio Grande, é qt1e se deixa dfl realizar, pela 
primeira ve:z:. numa '(lhase imperiosa, a rcuniíio do congresso 
do Partido. Tanto mais imperiosa por haver deliberacões 
importantíssimas a ser{lm to rnadas pela soberania (laquelle 
conclave. A sua falt.a importará na au~eucia de sanccão le
[dtima para iodos os netos qne so praticarem em nome da 
direccãQ partidarla e assim. disvirginnmlo-o na sua pureza. 
vne se llRnrpnr no Partlc1o, fnnr.ções capilaes e taxativas. por 
intermedio de uma autoridade caduca, cujos membros 
não mais seri.ín dirigentes, mas apenas donos absorventes 
do Partido. 

A sitnn(.'.ão irrisorii.\ é nnonns esta: p11ra co11demnllr 
11mn prorogaçüo, feit11 por untoridarle le!'itirnu, e .i:'i reves
ticln de f6ros de coisa ,inlgadn. a dil'ec(:.5o partidaria, sem 
qunlquot• desses requisitos, prorogn-se a si mesmo. 

A isto ó qne eu chamava a at.tencão dos meus campa~ 
nheiros, por intcrmedio do Dt·. Firmino Tore\ly, oom a 
ndver!.ntlêia que fazia na Ml'!n de 26 rlLl Julho pat·a que uma 
autoridade cadnca e usurpnnte se niío manifestasse sobre o 
assumpto. tdamos para o Congresso. Debateríamos ali a 
questüo. 

Seguiriamos ns nossas virtude~, bom precisas ao mais 
simples relato do quo era o 110sso gremio. 

O Pat•tído Libertudor, funrlado em 3 de 1\lf\rco do 1028, 
nttm congresso da cidade d'e Bngé, ora, antes de tudo, a ala 



c â"nara dos OepLtados- tm rr-esso em 08/1 012015 00:51- Página 32 de 56 

-224-

meridional do Partido Demooratico, cujo programma ndo.;. 
ptara aceresoido do sen proprio. Independente disso, tinha
mós ~ ternos. a lei orga!liCD. que rege os nosso! destinos in
ternos . Duns foram feitas até hoje, nesse espaço de tempo: 
uma. a 28, no Congresso de Bagé; out.T.'a, a 3i, no Congresso 
de Pórto Alegre. Participei da elaboraç!l.o de ambas, por
que hei sempre comparecido e destacadamente, a todos os 
Congressos de meu Partido. 

A lei organica de 3f é quasi a mesma que n de 28. di
vergindo apenas num ponto, aliás, importante: aquella es
tabelecia quo os candidatos ilos postos elect.ívos vies$em 
.i á amparados p elo bafejo popular. Adaptamos, como pra
tica, as eleições pr6vias .:...... os municípios as realizavam o a 
autoridade suprema do Partido as homologava. Medida 
cheia de defeitos e, como ntio houvesse corrcspondido ao 
re5ultado que dellu se esperava foi, depois do muito deba
tida. modificada na lei orgunica votada no Congresso de 
Porto Alegre. em 193i . O Directorio Cenlral do Partido L i
bertador passou a ter a ntlribuiciio de indicar os candidatos, 
auscnltando. porém. antes a vontade do Partido. 

Em summa, essas le is internas não differem uma da 
outra, salvo o caso referido, mas não dão, de modo algum. 
o mlnimo direito ao Directorio Central de interferir no 
exercício do mandato de qualquer representante. Se dés
sem, cu não seria já representante, mas, nem membro, s e
quer, desse Parlido. Isso não é novidade. porque coisa nova 
seria $C o inverso se verificasse, e nessa bypotbese o Par
tido Liberturlor crcarin uma figura singular e repudiada 
pelas boas nor mas pollticas, do representante com mandato 
imperativo . 

O man~at.ario. jn pela propria escolha, é ,justamente a 
pessoa indicada, como n que se acha em tr\elhores condições 
rlc bem defender a ideologia partidaria. Assim, porém, não 
o fa1.endo, caberia so possivel, a cassação do mandato, 
e nunca, em hypothese alguma a intervenção do Directorio 
Central. 

Se isso occorre no Directot•io Central. como poderia 
existir essa autoridade na tal Commissão Mixta da Fronte 
Unicn, organir.nda, quando muito, â sua somb1•a, e orgão com~ 
Unica, organizada, quando muito, a sua sobra, e orgão com
pletamente cslr anho ao Partido, creada numa cmergencin 
excepcional e com o unico e preciso fito de com·denadot· 
eleitoral? 

O Sr. Maurioio Ca1·doso. por ém, não querendo acarretar 
com n r esponsabilirlado tia decisão, consultou e t·radamente 
tiquolla Cornmissiio Mixla. quo resolveu o caso, mas, sem nu
tol'idade. o infringindo duplamente o nosso estatuto parti
daria. Pl'imeiro, porque não tinha essa autoridade; segundo, 
porque n;1o dísoutiu a providencia e homologou simples
monte a sugl-\'ustiio do Sr. Mamicio Cardoso, por intermcdio 
das có pias successiva.mento tiradas da. act~, e enviadas aos 
demais Deputados e supplentcs. p nra que u cumprissem, 
sem vacillaçõ(lS o sem nudienoia ao Direotorio a. do l>artido-. 

IMPOSIÇÃO 

Assim explanado o nssnmpto som mesmo ser neccssnrio 
quo Cl'i!.il1uo a (fOl'ument.ncuo QUO enfiloh•e i. pondero-se o 
Pxnmine-so .a Acla do fS do Abril, a onrt.a do Sr. 1\Ial'io Amaro 
du Sllvoü·a, ns cat'lns dos Srs . Lm::m·cto e Raul l~ illa, u nUa-
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gadu deliberação do Dircctorio, a s ua final decisão de ractifi
ca!· a resolução da Comissão MixLa, para de tudo se conc.luit· 
que pretendiam apenas fazot·=rnc uma imposição descabida, 
â qual nunca me submelti,·· nem poderia me submeller a nfto 
ser que abrisse mão lia duplu dignidade pessoal c política. 

Dada a minha decidida reacoão, as attitudos modifica
ram-se, pura admittir na miuba conducla não jú. uma re
beldia, mas um dcsculpave l ponlo de vista doutrinat•io, que 
poderia sustentar o mesmo explicar da tribuna da Camaru, 
expondo a minha dive1•gencia, continuandio pacificamente no 
exercício do m·andato, sem qualquct• nwlindt·c da suposLa di
recção do parti((O. 

Em tal sentido, eram os appcllos successivos que me fa
ziam, ás insinuações sem rcbucos que me aprcseritavam, to
dos aquelles que con~idcravam tle gr·aves projuizos, para o 
proximo I> lei Lo eleilural, o nosso publico e irreconsilliavcl 
dissídio. 

Isso poderia aLLcnder c solver, (J.csde Jogo, o exercício 
pacifico (\a minha funcüo, isto é, o lado mataria! do caso. 
Dislo nunca Lt·alei e nem siquet• longinquamente cogitei. 
Nos t.ermos desso alvitre regt·essando Rio Granoo do Sul, 
deveria eu, apenas, subir á tribuna da Camara para declaral~ 
que OCCOL'rt:ra SÓ uma diVtH'I:í8llCik UOULl'illal'in, {JeltSll!HlO 
eu de um determinado modo e o Dircolorio do meu l'artido 
de outro, sem que com isso Livessemos entrado em luta, o 
que comprovaria com o E!loqut>ute silencio qun pr!rduraria, n 
respeito da minha ntmud~. na fórma da nota distribuída á 
imprensa. 

Dcsnecessal'io scní dL.!i?!" Que l~5o repudie i, como torne 
eloquenle com n minha actuacüo, e principalmente ~ot·que 
já.mais tive em vista a minha pessoa, qualquer pt•ovento ou 
com modismo, e sim tts virtudes das pl'athms pm-liflarias. Por 
mais que tentasse e quizesse, a éllas não porlel'ia ntmlla fu
gir, motivo pot· (Jtle, ora aqui estou na dcfessa dos princí
pios ideoiog icm: e dos di spo~ilivo::; ot·ganicos do meu pnl'tido. 

VENENO DO ''B ORGlf:.l\!0" 

.. _ . E agora é que rtevc a[lp:H'CCOl' o ·niulivo cnpilal, funda
mental do dissídio. qt\e ·nuo cuidarlnnwnle observado; podetia 
parecer méru lempeslaqe em que copo dagua ou assumpto 
;;ccundal'iamente pessoal e utilitario. Pretendia-se assim, 
apenas at•rnnear ao soli ltH·io t·ept·esenl.ant.e do um grande par
tido, n11m impo.l'tanle conoltlvc a sua precípua c unica con
dição do exi:;,tir·, qual fosse o direito do pensar c de resul
ver. Sob esse intuito vario:;: ct'am os tutores Que se apresen
tavam, pt·clNtdeHtlo nfto jú, collahol'llr ou assislil~o na deci
são, mas abusiva o inLromtlLt.idnrncn!.o, pot• cllc rlccidir . Para 
outra comprovação niio servem os pn~ciosos docutncnl.os com 
quo ltlustro o meu discut·so. Nra, pude mos assim a!'fitmat', 
o veneno do Bm·gismo, que iufilt.t·ndo, pour-o a pouco, nas 
nossns hastes, vinh:1 oontumitwndo o~ mui~ bellos e ~xpressi
vus cxpot•ntos do Pnr·lido Libertador . O venono do Borgismo, 
Senhoi'tls, crn um mal qur prolil'et•on por muito tempo na 
organização politíca ol'ficial do Rio Gt·ande elo Sul, e con
sistia em Qlle os ho:rwns, llHJi\TJJO os qu e sn ncha.~scm inves
tidos nus mais culrninnnles pu~ ições, nüo podiam pcnsttr, n om 
deliberar, a m ínima causa., a não sut• pela cabeça e:o:olusiva 
do seu r.hefo. Er:l o quo agot•a, NHTl g'l'ttndo eR'p:mto, o não 
mcn01' tr isteza, v inha en ar.nhn1· de vei'ifiear nas no~sas fi
leil·ns. Livt·ci-mo du "picnda", rc:tg indo aló o fim, não n(}-

o. D. - VOLUME lV 15 
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mitlindo a imposicão, porque como refere Clausewitz, I'epu
tavu "indclevel a mácula vergonhosa de urna submis.são co
varde" e que essa gotta de veneno passaria por forca á 
posteridade, paralysan.do e destruindo o nucleo vital das tra
diccões de a!Livez e de dignidade do meu Partido .. Esle será 
para o pequeno grupo, que de rnirn dissentiu, o meu grande 
crime. Pura a generalidade do par lido, e para a quasi tpta
lidnde dos meus companheiros, embora não já, mas, mau~ 
tarde, quando lhes :fOr permittido serenitiade de apreciação, 
a minha grande virtude e o meu maio.r fiarão de glorias, na 
min!Ja curta vida parlamentar. 

Que[l1 assim reagia, era um mandaLario que se achava 
no scenario dos acontecimentos, compenetrado tanto dos seus 
deveres como dos seus âireitos, não tendo nunca na seve
ridade dnquelles ou na regalia destes, cedido ou ultrapassado 
a minimn linha. 

A MINHA AUTORIDADE 

A minlJa autoridade exclusiva e eloqnenle, não vinha de 
uma teimosia contra oult·as que assim instassem. Nascia sim. 
do t:\)nhecimento perfeito e da cornpenetracão segura dos 
postulados da minhu aggt·emi<H;fío, e assim tamhem da fideli
dade á disciplina partidaria que, para mim, sempre emer
geria de tiio pura fonte, e nunca do arbítrio ou da prepoten
cia dos mandões, tanto mais repudiuveis, quanto della se 
afastavam. 

Como iria admittir que ern março, o Directorio Liberta
dal' em. Rivera, que em 18 de Abril a Commissüo ~{i::da. em 
i)orlo Aiegre, tivessem, por qualque1' modo deliberado em 
assumpto crue a mim· exclus:vamente com-peteria resolvei' e 
que como rnandalario resolvi, e isso em i 9 de junho'! 

Como admiLliria que a suggestão dê urn c':dl'auhD ao rneu 
Partido, se me impuzesse como norma partictnrin. e no as
pecto de causa julg·ada. Por todas as clrcumslancias de facto 
em que o assumplo se encarasse, a deliberação jamais pode
t•ia ser fon1ada sem o meu concurso. Em todas circumstancias 
partidurias e de direito, o assumpto só poderia ser resolvido 
pela min!Ja propria deliberação. 

O progr·umma do Partido Libertador, a respeito da actua
ção dos seus oompouentos e da respectiva disciplina. partida
ria, diz o seguinte: 

"Na ordem poliLica, continuará a propugna1· as 
reivindit;nçücs de libm·dade e Liignidade civiua, que 
oonstit.ucm il•t•epudiavel Ll'adição dos element.os Que, 
legitima affinh.ladc em tudo quanto é substancial á. 
cxistencia de um partido poli ti co; l'Cconhcoe, natw·al
r•!cnte, ao ~ado da necessidade da disdplina partida
na, plena ltb~l'dttde a catla um dQ_s seus membros pa·
l'tl aventar, d1south· e propOr os meios que julgar vre
feridos prn· ou~onção elo .ideal· commum". (item IH.) 

:Ueeonheoeríio agora, como t"ra oxacta a vaiQyt•a quo on 
npplJctnrn em rllspostn ao Sr·. H.o.ul Pilla, rli11endo-me u~t.tt
pafncln. 8. :mx. era o Presidente do bircctorio CenL1'al e 
não POodi·n de~wnlHJCer as lei.~ quo nos l'Bgem 110m ignorar o 
seu Pt'OJ?t'am~n!-1, no qnal collr~bol'ou, e lho incumbia zelar. 
. 'Ü rl!SpO~l·LlVO elo it,cm 3° do programma, está fielmente 
mtorpreludo pela nuLot•idadc sobertuw, o nu fót·ma da lei in-
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Let•na, Que assim se exprime: "O Congresso dcliberaeá sobc
ranuzrwnte sobr·e .qualquer malel'ia ,que affeclc o Pat•tido." 

Niio ca:iste, porlunto, autoridade, mais alta. Nessa culmi
nacia é íiUC se forra a mínln autoridade com as seguintes 
credcnoíaes: 

"<O Dircdurio Central do Pat'tido Libertador, usando das 
attdlmições quo lhe confel'\L o ar·Ugo 1° da Lei Otganica, r. 
inspirado nas conclusões <~Plll'ovadas em assembléa de repre
sentantes do Parlido, reunida em Rivera e hoje encenada, 
det.et"mina que a acção dos Deputados Liber·tadores na As
sernbléa Gons LiLuinte seja guiada pela escruimlosa obsm:van
cia dos principias eslabclecidos no progt·amma prn·tidar•io e 
pelas seguintes pruposiçõel:', que se destinam a suppl'ir os 
p onlos etn que o progt'amma é indefinido ou omisso, resalva
da p!ena liberdade de (tCÇllo tiOS deputados libertadores, em 
1vlaçcio ás mate1•ius nao úe{endulas na p1•cs(mte plata{o1'1JUt. 
Rivera - (1\epnblica Ot'ienlal do Uruguay), 19 d!l Abril de 
1933. Pelo Dit·eclorio Central do ParLido Libertador. - fl(atl 
Pilla, vre3idenle." E' copia fiel do original, em meu Pl.ldct•. 
- B1•urw Lima, secr·et.ario da reunião d~ nivcra." 

E é o quo justamente occorriu. O dissídio se deu sobre 
matel'ia não clefinhlu, quer no pt·ogramma, quer na plata
formu. 

Deste mocto esphmado o assumvto, verifica-se a auto
ridade de Lll\e me achava revestido, auLo!'idade enorme, 
po!'quo a minha aclu[lçào eslava fundada no mandato do Par
tido, é dê morlo nenhum podia ser t'CSLl'ingida. Ella devin ser 
amp[a, comp[cla o u!Jsolutn, sem nenhum oui.t·o im]Jet•at.ivo se
não o qne deconcsse da idco!Dgia purliduria, de accôr'<i.o oom 
u pla1.:J furma e p1·ogra-\llma existentes. 

A MINHA A:CTUAÇ.lü 

Pois br.m, vou agora dizer, vou rcpeLü· á Caso, aquillo 
quu ellu sabo. A minha uct.uaçl\o donlt•o da Assembl·éa Con
stituinte, pautou-se rigida e sulJmissamentc. por tudo isto. 

Quando iliiü'essei na Constit.uinte, na qualidad~ de sup
pleuLe do Sr·. Assis Bras\t, por força da preferot\Ci~ qne me 
del'U o eleitorado do meu E~tado, collocnüdo-me no segundo 
lo~Fll' çle Loda ll chapa libertadot·a, os tmLalhos de tão augus
ta As~umbléa já pendiam para o uccuso e o tempo não foi 
su ffioiente, sequer, mesmo, para conlwoer de todas as omon
das quo exisliam. Pw outro lado o numet'o de GonstiLuinLes 
in~el'iptos para occupar· a tl'ibunu, ern lão numOL'oso o, om
bol'a, !HJL!Vt!S~e cu me in~cl'ÍlJLo pr.n·a esse fim, no mesmo dia 
da posse, não m.ais me ~Ot'ia 1)0ssivo1 fal!U'. 

A golpos ele etwr·gia, pÜt•a Lt•ttzrr á A~sembléa a voz op
posicioni..;ta do Rio Gt·ando, :fui melhorando dia a dia n mi
nha in~cripi,ião, chl•gandó, ainda com esse fito, a apresentar 
um projccLo de reforma rogimeuLal, que impot'tassc em não 
:o;o oomiJttbu·, no tempo rias nossas sessües, o que fosse gasto 
pelos minist.t·os, quo podcl'iam assim obstruiL' os Lt'abalh.os 
dos Constituintes. Foi esse o meu pr'imeh•o tl'ittmpho; c uma 
das pouo:1 s. sPnüo a uuicn, dag victorias tla minO!'ia nu dm·eza 
da nossa lei inlct•na. 

J~ogo que rnt'! foi possível, e om todas as orloasií3c;;; que 
se me proPDl'CiOJlOU a l'ig·idez do Regimento, pugnei scmpl"') 
vela nccfio, \lelo voLo o ])ela palavra, e de tocts as maneiras 
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muHiformes por que se modele a actividadc do ConsLiLuinte, 
por t.u!Jo quanto anhcluvum !l~ pos~ula.rJ o~ dg m~u Pa~Lido. 

Assim, bati-mo pelo regtme Ll'tbuLarJo, praticas flnan~ 
ceiras c orcamcntat·ias, preconi:6adas no seu fJrogramma. Pe
la juslica clcilot•al; pe!a garan~ia da magisLraiura; p ela analo~ 
gia e hat·monia de poderes entre a tJniãç e os ~sla~os; pela 
unidade do processo; pela autonomia dos mumclpios e do 
DislricLo Federal; pelo volo secreLo; pelo vo to feminino; Dela 
rem•cscntacüo pt•óporcional; pela Oommis~ão Permanente, na 
au~encia do Congresso pelo mandato de segurança; pela ple
nitude do kabeas~corpul; pelos pdncipios que traçaram a 
a'l'Uclriz d.:J ensino e no1·Leat•am a questão sm:iul, d<!lltt·o aa 
Constituição, de accordo com o . que discutimos o assentamos 
no Congresso de Rivera. r ela liberdade espiritual, dê !>ccortlo 
com o art. 72. parag!'aphos 6° e 70 da ConsLi ttJi~.üo de !H, 
sendo na Assembléa a vor. isolada do 1\io Orande QUI! se natia 
por aquellas conquistas que fi1.l!ram do Bnt:;il um Paiz r es
peitado e admirado, no modo por quo, sabi aml:!nte, soub1l re
!=iOI\·cr sua situação a respeito. :ia dia seguinte âquell~ em 
que proferi o meu voto, ncs.~e ~cntido, recebio em lclepho
nema de um eminente gaúcho. os mai8 calorosos e entbu
siaslicos applausos, com que apreciava elle o ~esta do soli
tario libertador, que na nova Constituinte Bt•nsilci r a viera 
exallar a obra grandiosa de Dcmetrio Ribeiro. 

Ainda, por fidelidar1 e á Ideologia partidaria, fiz-me con
trario aos impostos do importação e de transmissão Ja prc
priedade; ao vo to do~ militare:': â intervr.ncfio nos E s tados ; ao 
estado de sitio; ás ref'l eiçõcs dos poderes executivo:;, c ao 
Senado. 

Afóra isso, não encontrei descnnco nesta Caila. D í~.cuti, 
sempre que pe~·miUido, os nssumplos ventilados . A nmiiistia, 
a inelegibilidade dos interventores; os decrclos.-le is ; a ilp
proYaçüo rios netos do Governo Discricionaric; e tudo que, 
tnUio, se !1ehnl.cu, encontrou-me .sempro a postos, batnlhan1o. 

Não Unh::~ o intuito de conquistar, pot• não ~P-r vnidades1 
os npplausus r111c dr! facto recebi. 'l'ive fehc íLoçõe':', prnve
ni!mtes d e todos os l'ecantos do Hio Grnnde tJo Sul. A minha 
acLuução, la, foi bfiptiMdn desde o qualii.icado de ·'impccl'a
vcl" uté a nd.iccLivncüo dc1 " brilhant.issimu", que me manda· · 
varo uuLorb:ndos espectarlol'es. 

Uma ouLt'à cü·cumst.uncia me r·ccommondou ao t·~con.he
r.imenf.o elo llío Gl'ande do Sul, foi n de L<Jr vindo para esto 
t·coiili.Q isolado, c dcsl.ctlHn·oso nus minhas lula ~ t\orti a ban
cada libcr·al, Lruzm· a palnvr•fi de alLivcz o de soffi'imcn~o da 
hmilin opposicionisla do Estado. Nisso não tive . . iom(lis, o 
concm~o cio meus dois companheiros; 11uncu clles illnstt'<ll'ahi 
os meus diseursos. 

Aqui cslivcr·am scmpro no meu lado ns nobr~s l't'Pl'O
scnlaç.íics de São Paulo, Minas Gct·acs, do Dist!'ict.o Fe
dt.wnl e Lunlns oul.rns. Só o Rio Gl'ande da Frente Unica :lunca 
esteve ao lado do !li o Grande Libel'~ador. 
. Seni'Iot"c.s, estou falando num assumplo que acho defini-

tivo .vara mun o tnmbem defini t ivo para as vit·LtHies do m eu 
Pu.rl1do, · 

Anl.os de subir n esLa tribuna, não acudi aos u.ppellos 
para quo calasse, uuo por mim, qnc, com i~so, só fru iria pro
ventos o trnnquillidadc,, mns pulo meu Partido, que não qum·o 
de modo algum com;pnrcucto . 
. Se cllo fit.\nr na siluaciio actual, sr?. tiverem monicJo os 

IIbr.rl.n.dorcs, pois :;ó a _morLI:l us ul'asLtu·à dtl urn(t oon~onanc..iu 
<íe altJLudcs com a rn1nha, não duvido de uma l'CSIU'l'l'Í~IÜO, 
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muito proxima, dos que me ãjudarão bravam~nte a defender 
o acorvn do seu civismo e o Lhesouro de suas vJrLudes. 

Logico na minha altitude, valho-mo dó Codigo Eleitoral, 
quando Pl'Csereve qUe não póde ser inscriplo, por u_ma le
genda o candidato que a isso não der expresso assenttmentr., 
para 'proclamar que não pcrmitLo me facam candidato ~a 
Frente Unica do Rio Grande do Sul, porque ella está hoJe 
divorciada da todos os princípios que fizeram, sobretUdo, a 
grandeza e a dignidade do Partido Libertador. 

TRAH!ÇÃO E TRi\JHDORES 

Senhores, é preciso que se !liga, não se . está agiLando 
denLx·o do Rio Grande do Sul, na hora actual, uma campanha 
de idéas, pdncipios ou post.ulados; o que ora se apreg·l)a é 
uma divisão de homens. E, se ouvirmos os écos do Rio 
Grande, veriíicarçmos qiie lú se fechou toda a disrms;;ilo po
lilica, devnmos dizer, dentro da trahiçUo c perante o. figura 
de Uhl ~rahidol·. 

Isso multo significa, e pócle mesmo empanar c espírito 
de jusLica na alma sincera e altiva do gaúcho, que não tolera 
os homens que fa!Larn nos seus compromis.'>OS de honra. 

Agora, então, vou apreciar a at..liludo do Sr. general Flo
res da Uunha. Deolaro, antes de Lndo, que não vou ser o seu 
clefonsor; ellc nüo necessita de minha. defesa: é bacharel, tem 
talento, t.om intelligenr.ia, tem jor·nues, tem lribunuos de 
hoilt'a, e di~põc, sobrcluuo, da digna e brilhante bancada li
beral, dentro desta Gasn. 

Desejo, porém, Mcentuar que vou focalizar a sua per
sonalidado só para demonstrar que não são correctos c nem 
sinceros aqucllcs quo, abandonando princípios c pos tulados, 
querem OOilocar a questão politica do Rio Grande do Sul 
apenas nas conLingcncin;; pessoaes. E, não sendo si neGros, 
süo, ao mesmo tempo, babeis, na consequencia material do 
ca~o. Umu luta de idé:t~ jungit·ia os homens :l vida dos 
Pnrticlos, e a Partido de opposição, como o nos:~o , que 
ncnlmm aLtractivo oHcn:ce aos que já .;e acostumaram ás 
doçuras do Poder . Um dissídio ele homens, porém; pe rmiWt·(t 
que, desapplu·c.~iclos ou afastartog estes, tornem ao oppo Lccidf.> 
r·cgnco do Poder todos aquclles que, apenas nis!o, encon lm
vam forte obstaculo e grande empecilho, devolv~ndo-·10s de
pois, a nós ligcrtadores, ú primitiva posição do · inatel'in 
prímu opposicioni sla, que nüo mais twecisam muni r,mlne, os 
que t·do!'JH\rn a explorar o Governo. 

Uma rousu, stonhorcs, nnnca ,; e pódc, nem se poden\ 
pôr em duvida : o dcsassombt;o e n n!Livoz 1:orn quo eu corn
bllLi c venho combatendo a adminislt·ac:.ão rlo l\in Gt•uude do 
Sul. 011Lt-a causa lnmbern niio ~c pódo clizm·: quo nn ml
nha vlda. polilir.u, oombutondo CJIHll", o S1·. Uol'gos dr. ~T e
dciro::, quet· o Sr. Flot·es da Cunlt:L, it\mui s us cnout'el pelo 
a.spt'rto pc~:<oal. 

E ' J'ucto 1:otm·io, é sabido no meu E~lado - e nosln 
Casa nunua Pt.JVitt da minha bOt:ca, e slquet· do meu uompu
nheit·o Sr. Mauricio Cal'doso, qne c.onhece o n ~~umplu tão 
bem quanto ru - que o Sr . gene rui l!'loros da üunha fosse 
um !.rrridoi· . · 

Digo c !'I• piso; ;1ão faço a cteiesa do homem; ·vou mos
trur cru c n:1o h:.t siuceridadc: na bandeira de combate que 
SEI os te nla . 

. EssP p <> ··~on ali ~mo. t.anfo sepulLu as. idéas que pela prl
meu·a vll:r., 0 n~eu p:n·t.tdo vufl o. um pleüo sem ter r ealizado 
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o séu cong:-~sso e organizado a sua plataforma, comó era 
necessario. 

O Sn. AoAt.IlEnTo Con1tliA - Influencia dó borgísmo. 

o SR. MINUANO DE MOURA - E iudo isso, Sr. pre
sidente, sob o pre~exto d'e que os congressos virão depois. 
como se foss~ · possível reunir soldados para depois da bata
lha. Esses congressos estão s·endo evitados, como meio de 
melhor ludibr;ar os eleitores que deverão comparecer ás 
prn:;;:imas urnas de outubro. Talvez nis:;o não es lr·a:,llem 
os libertadores, pois, embora cons lituindo a grande mas~a 
éleiLot•al onPo~icionista do Estado, foram inteiramente lu
dibr iados no pleito constilucionill nãv tt·nzendo a essa. Assem
bláa uni u:J.iC( reprr.sentante, na expressão real do termo . 
O Sr. Mauricio Card~so tem, o orno demonstrou D(l. sua acção 
pnl'lamentar, uma ideologia completamente diversa, por 
var io5 aspectos do nosso partido, o que, aliús, não é de ad
mirar, pois, a cllc niio pert.e.nce. O St·. Adroaldo· da Costa, 
eandirlnto quP. nos fôl'a inculcado nu chapa, como elemento 
repLtblicanc. era apenas, um postulante caLholico nfio tendo 
siquer contr ibu íd o com o seu voto para n 11ossa legenda, 
muito embora essa falta de contribt:iCílo nfio impedisse de 
receber satisfeito, e consagrador·ca <le sua victoria, Lodos os 
votos dos libertadores, '!Ue desconheciam, é cerLo, a sua ex
clus ividade relig iosa . A situação singular desse candidato 
:t'az.ia com que, elle e os demais republkanos, e em desfavm: 
dos libcrtado!'cs, ingressem numa chapa de consorcio com 
os nossos lc!versat"ios, qual fôra a. de S. Revma., o bispo de 
Sanla Maria a do vigar io de Erechim .e outras. 

O Sr. Assis Brasil, Lalvez, já pela sua veneranda !dade. 
e vindo da Europa como viera, possivelmente, desconhecen
do até a plataforma, não agitou na Con~t.it.uinte nem esta, 
nem siqul!r .o programma parLidario, nem mesmo lá se 
cncon~rava, o seu rn·econizado bi-nomio. Por esses motivos 
deslcmbra<:o que os seus companheiros r,u stenta.vam ideo
logins diffêrentes, acompanhou-lhes em varias theses não 
sanec:ionudnf3 pelo nosso Partido. Assim, S. Ex . o que não 
esqueceu, oomprometteu. Se além não foi, isso se deve aos 
imperaWvos moram; que o levaram á renuncia e que, se
gundo os que, com elle então privaram, decorriam tln im
possibilidade de deixar de votat· no Dictador, paro. Presiden
te da Il.epnblica e da impossibilidade de is so reali zar como 
represei'llant.e do Partido Libertador. 

Antes do ple.ilo, as rdéas não devinrn, nunca ~cr J10s
ta~ de lado, antes cxigian1 t~mplo <lehalo . A Fl'l'lll.í~ Onir.a, 
11es~o aspecto de cotlfusfto dos eleiLOI'CS, n~rn lm11 motivos 
partt p recxis l..ir, em face do Godigo Eleitot·al. 

EsU1 crJ':tda pot·que, em se Lrntando do parLidos do 
idoologil\ differ.cnt~}, o quo dovel'iamos fazer, ne;ot·n, soria 
eadu um organtutr o seu congresso, dcbalct· ns stms idéns, 
aprinHH';Jl-fl> o quanto possivcl, indo :'ts urnn~; d onko do 
um_a ,nutut·nl -::m·dialidutlo, mas c:ada um com u sua !cgtmdn, 
J\ht e CJnc !:.~lít o ponto snbio rio Codigo Elcitot·al, pem1it
Lmdo a quulqum· padtdo fazct· tantos repr rscnLuntes q ltan
l.as vczc~ s~ poss!_tnl rnuniplionr no quocicttto elciloral, qtw, 
logo at.LmgJdo, uao [Htssn r. compulat• mais o concurso do 
votante. 

O Sn, Al•:\r,nr.HTn Connlh - O Diredol'in dn Pnl'tido 
de V. Ji)x. IL, tll I.'CC (~iu lle c;.ln..;ullut· o Gongri'ii~o, lJll\l só lJÓlle 
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ter- 11ma munifosLlu;ão, contraria á atitude do Sr. n.nul 
Pilla. 

O SR. JVIINUAJNO bE MOURA - Não duvido que, as
sim, acortt.ccesse, mas o que deve exis~ir peran te o Codígo 
Eleitora.! é cada po.t·lido dar a sua legenda. 

O Sn. AnALBEitTo Conrul:A - O Padiclo llepublicano nilo 
prítl(\ convocar congz·csso poi·quc não tem soldados; é um 
pnr'Lidu composto, no momento, só de meia d·mia de chefes 

O SR. MrNUANO DE MOURA - Eleitos os seus re
presentanLes , clles, fariam a ft·cntc Unica dá I'eprescnla
ção, umn vc7. rJlle lives~mm um fim commum a collimar. 

Uma cxcmplu fl'i~ante estA denko da propeia Consti
tuinte. como poderia cu submetter-me á "lcadcrarwa" (}o 

.81·. Mnurlcio Gar·doso, se S. Ex. pm· exemplo, er•a pela 
dualidaue do pl'ocesso, e eu pela unidade; se, na commissão 
coordenador·, S . .l!..'x. batalhou pela insLi luíi,iãO, do Setuldo 
e cu, (!ent.z·o do programma do partido .Líbel'l.udor·, o com
bati? 

O lHo Grande do Sul apresenta hoje esse a:;peclo, quo 
aL<1 pitl'<!C<J pi!!Jcr·ilt: o Partido Hepublicano Rio Grandense, 
aht nulical do presidencialismo na llupublica, ó actualmcnLe 
dirigido por um Intl'lamenlarista convicto e coúfc:;so - o 
Sr. Munriclo Cat•uoso; u o Partido I,iborlactm·, velha he
ran~.u uos g·lm·ionos maragatos, que &e fez no quid ·nwdium 
do presidencialismo c do pD ~·rameMarismo, mas que se fez, 
sobl'cludo, pelo sangue dos bt·avo~ gnuchos que lutaram nas 
campinas do Rio Grande do Sul, batendo-se contra o abuso 
ele att(ol'icfurle .c as reeleições cont.inwts, rcpresent.ad-ns na 
figut·a do S1·. Borges de MedciPos, esse parlido, que assim 
SE' fez segundo &o pensa, fclizmcnle, no quo não ncredilo, 
vin~ hoje mnpolgudo po1· dois homens qno se tomar·am os 
mo.iorr.~ "BurglstHs" do Rio G1·ande do Sul os Srs. Raul 
Pilla c Baptist:1 r~nzat•do. 

O Sn. ADAT.nE~\'t'o Cm\t\tlA Faz bem bem não <~Creditar 
em llommu"Lgem no nosso longo o glot·ioso passado ele lnllls 
conl r:.1 mesmissimo Ur. Borges. 

O ~11. MTNUANO DE MOUHA - Prcoi~o, [JMém, con
!inunt· ll<t :l])!'Hel~JI)ào dO~ factos -- O tenho QUe VOJl.ar Ú 
llovolu(;tín de São Pnülo. 

Nessa uccusiftu, eu mo manifcsLúrn, acudindo a um 
HtH:I!o do lUo de Jttnciro, em que se invocava n humildade 
tlil meu nomo pam que ficasse com a Dicladura. Hcspondi, 
iJllllJI'dinlttnwntt~, <Hzendo, com ~incct·idadc, que f(H'U sut·
prTlietHii(lo pnl:1 nevulução, eomo toLlo o Pio Gl'ane llo Sul; 
<illll t'OPdornnuvn ~~ ohl'a quo ~11 fizera. sem o conhecimento 
<lo~ pai·lithlt'ios o uttrihuia o i ncstlm·udo da lul.n, ao que eu 
!'liarllava o desvait'UJnenltJ Ilolitiüo dos dcmissionarios gan
dtu~. mas lJLHl HÜtJ ndlwi'iu. 

E~~a minha rnanit'eslação não tem apena,. a vidudo da. 
dnkt, qnc r; ~~ de 27 do Julho de i 932; lcm ouft·o mc1·ito 
umiot". l'oJ'a !lO!' i'niíí1 mosl1'ada e dclJat.idn, em tudo~ o:. del.a· 
lhus, ao f:\1·. nanl Pilla. Nns8a occasirto fui da rninlu~ 
eirlarln - Ca<lho•.dJ•n. - p:l!'ll Pol'lo Alegr:e, ul'lm rie PI'O
LUl't\1' a ~l\lssibilidado de dr:scet· ele nvião em Slln\.us, onde 
l.mrü1 a .Tt.l:lo N-ovofJ, meu padicu!at· amig·o, o nu peofossor 
\;v:tlduntat· Ferl'tJira. a.mizadll que t.umhcm cull.ivaYn dcRdO 
o \Jnngt·P~so t:l~ 13agt\ a cerlezu etc que SCto Paulo, nu o' so dr•i-
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xasse emba.ir, de modo algum, pelo concurso que lhe pro
meLLiam do llio Grande do Sul. 

A mim, advct·sario re~oluto da ac.cão polilicn. qu~ se
gnit'a n Dicludura, a RevOlücão veio cnconLrat·-me smgu
larmunle, como seu condcmnauor. lguorant!o-a, se ulla 
tdumphassc, não vit'ia, é t;orlo, condcmnal-a, Por esse prc
suppost.o, nn hot·a rJa al'Hiccão n5o subiria da minha lm
mildurk, na · pat·.a r eprovnr aqucll cs que angusLiados se 
aclt:wam. Dispuz-mc acompanhar a sorLe dos meu&
cornpanllcit'OS. Entretanto, nessa occasiúo, disc.uti, dolalha
durnen Le, o caso com 0 S t'. flunl Pilla, l'r isando o el't'o 
que .su havia tH'aUcado, decorrente do s igillo com que Lndo 
;;u perll r~L!'(u·a. Obt·a allucinada dos chefes, que esqueciam 
não l.et' poder pura assim compromoLLet•, num acto d essu 
ordem, c á revelia, lodos os seus pat•tidarios·. O proprio 
senhor Ra lt l Pilla não divergi:\ flessns propos ições, con
fe;;~andu-me que tudo esperava da accüo do Iutervenlot·, 
e se dclla não cslivcsse cl'lo, n em consentida na consp il·a
ção . . f" o docun,m lo a que aludo e que lho foi mostrado existe, 
q nau lu ao Sr. !,lori.!S da Cunha, n sc~;uinte passagem : "não 
posso r!at·, tlc prompto, a minha opiniúo defini Li v a sobre ~Jlle, 
qu e nliús della não prorisn, pois, os J10mens d!IS5e mom ento 
·~xecpcioua l terão n:~ h is to ria o g-alarim a que fizerem j ús. 
DellrJ om·i que foi t.rahido, e sei que até explica, co.rn logica, 
a :ma at.t.itudc ant.c t·iot· dis tribuindo at·mas e nmnioües, p or 
tiivur~os pontos do Estado, o <Jue demonst.rava a sua per
feita l'Ommuni.Jão com a corr ente constitucionalista, ind o ao 
ponlo d<' ludo preparar para sustentar o Getulio, caso 'enve
rorlll ~~c ellc, ncs~c caminho, a despeito do veto violento do 
tcnen l.i::;mo que ft•ttncumcnlo se esocava , P ot• tal modo, até 
quo~ os fa ctos sü Mlarcm, coutin'lnrei a ver no FIOt·es, essa 
:üll'[l hentc fi!flll'a de S'<lliCho, invn!'iavclmcntc leal c ft•anco, 
nas s uas allt Ludes, e cujo entranhado amor 6. sua t erra, 
nunca pude pôr em duvida." 

O que aqui se ex()õe era por mim discutido com o se
nhor Haul P illa, no proprio dia da cxpodkão du Lat·de de 27 
de Julho, no meu U[l!HU'tamcu lo, no Edificio La l'ot·la. Tn~ 
IJUiria, cnlào: como ú quo ~o envolvia o Pa t•tido num mo
vimento dessa on lem, om que tndo at·t·asluvu ao sangue . 
EllP , porém, Hunca se prouu nc.iou, nl•.rant.c n)im, l:umndq 
de ll'~l'tídoi· u Sr ~ - F lores da Cunha; niíu S l\ uppô1. a JHI!.Ia do 
IJtt o_• •·:>lú e~criplo. 

~l' •' l!lW lrnhido t· e!h~ fôl'n, i ~,;o j;í thwía e.;lttr dt~Iuon:-;
ll':td••. :-;,,~·u n r!n O~ J'a~LOS, t.a] l'\llllo ;;p piiH~:tl'atn , a lhiYOlU
\:ilO de !J d,. ,Ju lho tl ãn cuntnva, pl'lo IJIW sabiltnUJ~ 11 l:Llnhn
tdamo~. <!UIII l l ap uiu do. l n tct'\'l'lllm· 110 ltio O L':uule uo Sul. 
na t• idad~· <lU G:lt'.li ULIÍL'H, UIH.ID ~e fi't.Cl'tllll l'OlllliÕc~ ~UCCC~Si
V:I ,;, ol ••'.dt• 11 lJ pp[:th.>!;\1, :tl.1! du ll llli ll d11 IJUVU, a i"J"iJ' IIJ:I \' 1\111 CS
}JI.'C·t HdOJ'P .< d I'S!H'I'\'('l\Ídos (li H\ IJa \'ia di Vl' l 'S"!IHl~ Í i l I.Hilt•n () 6l!
JlhQt" Flot' l ~s da Cu nlin I' os qlln d o(loi;; apJHlt'<Hm t·am á f J.•cnLll 
do llll>Yill'H'nl.o . X eot·ta nltUJ'tl, 1111111 dos Ltll.ilno~ dias elo 
.Junl llt, •.·lniJa J•cava t' ll na (\id:llln dr (:anhooi l'n paru a v illa 
pl'nx imn dn Hão :1t!tJé, u ~et•v i \,'o pt·ofi:-;sional . Au tomal' o 
11'1'111, d•·~eia o S r . Synv:1 l Ral1lanha, quo l'ôt·a SPct·c~UL'Ío d o 
.l n l• ~ t'i<ll ' da lul l'l'VCnlol'in . . \':; !J l'ü:S~l\H t!cclitt•ou-mo clle o 
~~ ·g11 i n! " : i\'iio sou mais -~~crclat'io !lu Inlel' ÍCH'. 'c o Flores 
l'l'llú do nu lt·o lado . Ao mesmo Lom110, us jul'tlaes daqucllc 
rti a l.;·azi am Llnol tu·n•}Õn~ fir madas JlOt' c~t.o , pelos doma is 
''r' I' 1' 1' 1 :t l'i tJ,, nomrnandanle dtl Bl'ilo\"<Hla, Ch!nfe d o Pol ícia. ele., 
l' ll!\llli'Olnl' t._Londo-.;e u n ~sct;urn r a ol'dorn no Estado. Emm 
il l' ·~ l:tl'<.l(;íks quo, uaqucllc momml!.n, tinham t~npiln ! impot·-
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t::moin. Foram commentadas por mim, junlan1cnlc com os 
d~mai(:; compauheil'OS de viag·em. o Dr. Juiz de direito, nu 
minha tr~l'l'a, o l'mmolor• Publico •c mais dois rJig·uis~ünos 
comjJ:miwit·os, Dt'S. Glycerio Alves c Ol'lando Carlos, com 
esses, já em SC1o Supr\ unde lambem estavam a serviço. De 
lú voltamos a -í oll 5 de Jull10. Nesse inl.crregno, ]lavitl.!n 
eslado !la ciclarle de Gac.lweil·a, succossi vameutc, quer o Sr. 
Ilnul 1' íllu, quer o ~r. Bapli<i~a Lmardo, isto é, depois da 
vi ndu rlo Sr. S;rnval Saldanha. 

DiLo isto, é p~·eciso accreseenlar o ~cguinte: o Sr. Mau
l'iciu Cat•dow, sur;pei lo ao m ovimento, não par·ticip:í.ra do 
gt'llpo que, 110 Rio Grautlc do Sul, rn·etH.trúra u r·cvoluçüo de 
32. Tinha ~. Ex. o sou c-scriptorio no pl'O[H'ÍO edíficí9 do 
Gr·ande Hot"el, onde se elaboraram as combinac.õcs em iorrtt' 
do mo,·ímenlu. Disse-me o Dt•. 1\!auriuü.' Cardoso, ctii'la vez. 
que mlíviuhou na alegi'Ía do,;. que c.on~pit•t;vam a proxími~ 
dnclr do movimento e a lWl'len que tíultam na victoria. 

B~~t•. certeza nu vi c Lnria, ia a la! ponto, segundo me 
foi informado. qur: os dLol inf)adot'l'~ rio movimento, principal
menlt•, r.JS S1·s. Uulluli'o Co! !o r e lJapLisla Luzardo, quo ha
viam a ló IJe~soalmmüe rompido cum rJ S!'. FlO!'es da Cunha, 
niio cuir.laYarn mnis do exitu, que cousirlcr·avam seguro, mas, 
apena~. do ~nlJcl' qual o casligo que após o successo deve
ria a este <'Ct' il'úpustu. 

Corno amigo do S1·. mores da Cunha e tomcntlo, Lam
bem, pr:la sorte d:\ su 11 t.rr·r·a, o Sr. 1\Iuur•icio Cardoso nro
CUi'Oll o rntm·vmllor· c lhe uis:;e que o movimento estava 
proximo. O SI'. Flo•·e:> da Cunha tentou tl'Unquillizal·-0, 
ol•sel'\·andn-\ li e C[tll' n1io htt \'e ria movimento algum. O Sr. 
l\.1n.ll!'icio Currloso t.cimnva em affit•rnat· que tal aeonteccrill, 
perguttt:mdo no St·. Flot•cs du Cunha o que fàl'ia clle, se ir
rompl'SSn a rt>volução. O Sl'. Flores da Cunha respondeu 
quo se n~o fo~.';o a \'i sal! o co in an l.ecedcncin, reagiria. DcnnLe 
rlr~sc fne.to, o Sr. ~tauricio Cardo6o, no saguão do Grunde~ 
Iloi.C\l a c hcgon-sc dos que conspiravam, o disse com seu 
modo impe~·iosu de falar: "Voeôs csLão fazendo asneira". 

Nf\n llw ![Prnm maior· atf.ençüo, ma~ clle reproduziu a 
n ffirmal íva, que impressionou urn dos circumsluntcs. Esto 
pediu-lho um pnrt.iclllal', ouviqr!o llo Sr. i\Jauricio, o quo 
lhe dissrr·a o lnlot'\'etÜor. 

Düanto diaso (15. [ll'f'.SCntes pussnt·um cntiío u dt\l' Pl'O
vidrncills imnwrlialas JHil'U que o Sr. Borges de Moduiros 
fosse á capit.al do Estado. A h i é que tt·alutam da partida rle 
um l.t•es nsp~cb l, que dE'vin ir busca.!-o em Cac!Jo'Hi 1':1. illsso 
1.\·l'ill rJ,H·rniu. um ou t'lois dias, na eslat~ün 1iaq11dla üírlnde, 
a ('~prt•n do andado ilincrantn, EmquanLo i:;so, segundo du
pnis SH ó'OU[ll', o St'. n.l!'ges dt> Metl~ii'OS, JIO ll'[\jJllnÚlllJO, 
r\SpltrraYa livro:<, l'u(.il lilZl.'l', ~e n;io l\)m, anles, mero pt•tdexl.o 
rio '"" l'rnen, pa!'a ~e cfislandar dn g·r·ande 1'l.~SIH1ll3ahi I ir lado 
assnmldn. A lnda~ \'ssn~ os tacl(l~ se pt·t·t~ipilaYttrn u o:,; lele
g'l'atnll\a~ 'c :::nct~ediam. 

lln. afll, llttla pa~sagern tlii.IPI'C'Sca, a t·e.speiln, mm; 1liil1 sol 
qno l't'l.•dilo sr• lll•• pn>~a dar. 

Toda a t'orTe~pundr•nr•. ía, ú \'t'Stlel'a da rovoltr~;ão, dr1via 
~C I' l't'mPU i tia a (Jlln lru eoltmw•·da 11 i.t)S di vm·sr~. do l'ot•Lo 
A\t~A'l'U, em ling'llngl't\l fig.·lll't\lla . .l!l~,;e~ hoHil'HS l'tll'II\Tl c~eo
lhitlos pr!lo Sr. Lindnll'o Collor. 

O p!'inwil'u J'e<'t'IJC\1 long(l tl'lcgrnnllll t\, mas. t'Omo ill'íO 
l.inlHt gifltJ a\'i~ado tll' eoi~a nlgurnn, nnrla puudo comtWt1-
ltl'ndl~t· du que• ~e i.t·a!avtl. !!'oi ao '.l.'••lrg't'l1pho, · rcdalilllll, 
llit<::r) (jllL' aq11illo ul\o ••ra pam e\lu; lú t•ospumlet·am que sim 
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e elle, afinal, metteu o despacho no bolso, sem saber do que 
se cogitava. 

O segundo foi ás mãos do Sr. Pilln, maR, como era 
noite, c não dispunha do codigo, só o dccifi'úu 110 dia se
guinte de manlli.í. 

~m ~eguida o terceiro, e parece que quarlo c ultimo to-
lcgt·amma. · 

JE, nssim, com lo.dos os avbos e lclcgrammas, marcando, 
p('nso, :Jlé rl horl< do movimcnlo, a. mim cstal'rcddo, contou
rne o St•. Hanl P i !la, que nüo Linha para l]ncm appcllar, 
Poz, enlüo, Luclo no bolso c se tocou pal'a Palacio, assaltado 
pela duvida, pois, se r ela tassfl os Jactos, o movimento v aderia 
set· denunciado, e se nflo o fi:t.c,;se, a :·cvoluç.flo ficaria sem 
apoio. 

Em Palr~cio rcsolvm·u seguir• a Lalir.a dos limidos e alc
morisados. Iria, aos pouco~. rlo principio, ao fim. Alludiu 
aos ca~os Klingcr, Andrade i'ievc~ c <lO do Sccl·et;~rio Pau
lista. Debaler·nm alguns inslanlos. O Inlcrvcnlot· os aehava 
j;í. solw;ionntlos. üeanLc disso, o Si'. Pilla julgou inutil e, 
mc;;mo, fatal it• além. Sal! ir ck Palacio, reunir os conspiru
dorcs, c rccon·m·em dcscsrJerados ao St·. Borges, era a so
lugüo ultima, qui! ;;c oHct·ccin. Dcpendurnl'alll-sc ao fio, em 
eummuniea~~ão tcl~phonica com o lt·apuaúnllO, atiús, a essa 
alt.ura, j<í pm·filhudo, por um ramal, ao lerceir·o B. E., em 
CachoDira, que de tudo Jica v a ao pm·. O Sr. Borges de Me
deiros nüo polific, sequer, entrar na cidade c, assim, apanhar 
o Lrem quo lleixúl'a dormindo ... 

Como rccm·so definítiVo, tinlrr~ apcmts tempo pam passar• 
ao Sr. Flores da Cunha o telegramrnn. que julgo s~r do co
nhecimento de todos, através elo qual appcllava para que o 
Ch::ncral nlio rnaenlasso a sua glo1·ia o as~línüssc n c.hcfirt de 
Jot·ças, se o lHo Gra1\de se 1'e5ol"Ver alçm·-sc em armas contra 
a Dictaduro, 

O Sn. AnAWEilTO Cmmit\ - V. Ex. está fuzendo a nar
radio do~ aconll'CÍllli.mlos com t'at·a elcva~ão mm·al, mns 
dnve salimltnr· tambl~n1 que o apoio do General Flores da 
Gnnlra (t R<~vollwiío de 32 eslava condicionado á demissão do 
(; l'll('l'al I\ I ingcr e do s~cretur·inclo pnulisla, o que nao se 
den. 

O SH. l\llNUANO DE 1\!0UHA- Em summa, os ~enhores 
Bnl'gcs ue Medeiros e Raul Pllla, que haviam conclamado São 
l'aulo. c ltllltllcm 1\Iinas, u que ao movimento, e á revelia do 
i.~Hill e de lodo~. havinm assegurado o ::~poio int.egr•al do Rio 
<: r·ande, nssitu ngíam por adrniltiL• que, para tanto, contrn-iam 
t•nrn a str!Jmisgiío servi(;al e céga r!o fnlervenlor. No embuto, 
,i:'t i rrieiailo o nw\'imen to e nrt rua a Hevoluçfto, a esse homem, 
u 1-:'t·. Borg-t•s de Il'lt~doit·o~, ainda lhe falct\'n no conclicional, 
~~ IJ 81'. lbtll Pilln, nem lhe ralava. 

A111da não é lu do. \'i m depois a s:rbPt' cu usa mnis nnl::~vel: 
o nlt.intu prnis:trio do São Panlo ao Riu Gt•nHcto dt) Sul, dois 
dia~ ank~ do muvinwnl.o, fui o Rr·. Solirlonin Filho. Ealo 
qttPl'Ü\ t·egt't.'~sm· a f'.üo P~tulo com a palnv\':1 r.larn, pn•cí~n, 
dn qtw sP.da a at.liltHlo •lo Rin COt•antfl•. l'oi~ lwm: om Podo 
Alegl'e illll'l'di nun quo st! arproxinmsso d\J inlcrvcnl.nl' -
n o [.'l'Oíll'io St•. Solirlnnio 11r\clo rliwt• '11\íltn n ft~z - :o;ob 
J)J't•.tt•:dn dt' quo o\lil ])t't!~l1n•:a no Palaf'io <lo GtJvet•no \' il'ia, 
nn!e~ ilr. h11lo. C\\'ÍclPrwiar o (H'orwht rnoviltlcnl.o. E 1.arrl.n so 
l'~fnt\'.ou fJ\1" \·oltott de J(t t1·m:<~mlo a !St'gur•nnçn d<> apoio 
official dn Hío G nrndc, ma~, nilo dado 11clo detentor· do 
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pot.l<lr. Seria. impt·c~;;ioti.ant,e onvi l- o, soln·c quem· lhe ga
rantiu, por essa palavl'a. 

Assim se de~crev e a acção rJos homens quH empenhaL·am 
o apoio incondicional t.lo Hio G rand e ao movimenlo ue 9 de 
j ulho. 

Muito mais cloqncnle do ({tte possa pm•ece1' csle relat.o , 
ou f unda.clo depoimL~H l ü. r~ tJ s i lcncio mtmtitlo p o1· esses 
homens clnran tc o óc io de 2 anao;;, n :1o qucl'cndo Loc:tt·, nem 
mesmo com as inlmtl n ida<le:; ([Ui! lhes <!flllH'Cs l.u.va o cxilio, 
nessa edificunlc e doloi·osa pagina . 

o ~R. AIMl.nimTtJ Cottfll~A - E foi a~~im qu e esses h o
m ens jn~.cn satos levaram Süo Paulo á m a ior t'evoluoiio da 
Amel'ica do S ul ! 

O SR. l.\llNllANO DE M0t.il1A - A(!"o1·a, quanto ao quo 
de tudo isso decot•da pat·a o nosso Partido, r~ra choca:tlo e 
la.s timavc l . 

Os clH!t'cs m ililarcs tii.Jerlndores, Qllc em !ucta s arduas 
e sangrentas, !'c haviam baptisaúo de br avos. nom scquet• 
t.inh am sido de longe, ouvidos, on iliSinuados pot' qualquer 
fó l'Ina , no movimcn lo que se ia de~cnca<lea l' , afogall(lO em 
sa ngue o lHo Grande do t.:u t e o P niz. O movimento fu r a 
realizado em nome tlc nm Pnrliúo, que ~udo igúoL'twu. 

O SH. ADALDEll'l'O ConnJ~A - !'ia occasiüo c hamei a atlcn
<:ÜO elos libertadores em enlt•cvis tas uos j bi'nacs cle~ta Ca
pital [lill'U esse fe io procedimen to do S 1·. Raul Pi!la, rnas 
o "J~stado do Hio Grande'' niio achou conveniente divulgal-as. 

O SIL l\f!Nl'Ai'\0 DE lllO l' fiA - S e a s~im é, ou se de 
f acto o S1'. Flores da Cunha teve a aclU!u;ão que se lhe 
quiz attr1buir, do gL'aiHiü ind ignidado, lt•ahimlo os seus com
panheiros ... 

O Sn. ADALurmTll Cmm~A - V. Ex . acaba do t•Ovcl aL' 
que nüo Leve . · 

O SR. l\ll iHiAl\0 DE l\lOlllU - ... i~So j (l devia cslal' 
definirlo. Não t·cvelo. cslo n depondo o qn<: conhe~· o. Quero 
saticnLar que renovad o lloj c, C8se. antigo m;pc~;lo llo c~.so, 
apôs doi!> unnos, llev iam o;; nccusadorcs abandonar as fra
quezas das palavr;:~;;, para pcnclnt rl'lll no campo inconLro
VOl'So -drts dc motll;h·tu,;õcs cabaes . Di~so, porém, não {!'ataram 
e nem scqLt(ll· se nbn!nt•mú a l.li~e ul ir, cnlflo, como clovinm, 
o mérito do lnllllo proferido !'leio Tribunal ·de Honrn, cxccpc.ão 
fc ila do gcslo 1!<· al tivez dn '::il'. Glyt~cl·io Alves qll!•, na oüca
s ii:io OJlJ)()l'luna, vciú dc:;assombrndnmcnll.~ tlepo1·. Nmla se fez 
P:l l'<l dlliõll'tlit -o . Di~;cnl.it•nm, apenas, u incou)Jl~loneia 1la ~ua 
ins l.ilui çrw, f l~(jUC(· id loS de l]UP, SU tal t' CC lll'SO Ú ÍUOlH~ O 1\llS l i
{.jgios j utlieiae,;, ncnhunm JH'ot'i enidn!lll :nwcst~n!a, (lor r\m, em 
cu.::;o::: dnssn natm·c:Ln. e m onn n op inirw ~udrJ vnlo . 

No clomi nio t•xcltu;ivo <la palavra 011 ruml:ttlol' ~m fnel.os 
do qu1.2 nüt' se pod('l'inm lirat• ~ • HH'ln ~r..-~ Lil'l'iniliva ~. im pu
l.a~:õ t~s r[; lS:-<n ot'd(•lli, pndP rltim I et· apt~llas o mét•ito do im 
pli l'·lll' em just as rt'JH' l'sllia ~ . 

P OI'!J \lt', 1m v;' l'rl tvi t• . 8t' t•omo ,iil rtl'fi rmon, nes:>e rc(}inlo 
o nnbt'c Drpnla\10. 81' . Aclalbc:-rto Col'l'en .. e o snlw 1\H lo !tio 
Grantk• do Su l, l'lll':llll o~ St·~. FILJ\'Cl' tln Cunha o O::;walr..lo 
Ar anha nl:i i m pc•rlel'l'it ol' d t•frnsol'l'~ do ::,;1·. 13twgm: ele 1\ln
dciros, c ti o seu (i n\·,· ,·nu. 1m m;1is lr i:; t.e e nrri ~t'tHia s i~uaç fto 
da sna vida, vcl'lt•Jlilt' dtJI!Il'O~u ~níl i;"\W L' ch•t·andp pung<ml.es 
l ngTinw~. {1 ~ 11 l J•::Iti~ i'IO 11• ia rnl ,.·m. fa lta de rl'l.ribuiçiio. 
((ucb t'l.l d<: fidelidnr! 1: e ulmllrlt•!lo de rledie;H;Ii<·S, scn1 l iu,i Lc~;, 
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flll:l poderia· se chamar então, Antonio Augusto Bot·gcs de 
Medeiros. 

Encarando os acontecimentos llot' outt·a f[J_cc, e conside
rando que o St·. Raul llil!a foi elas que conc.lamou Stto Paulo 

ao modmento de 9 do Julho, Cll\'iando-llle embsario; que 
foi ellc que tudo clt>l iberon, como se vG da informaç-ão ~c~
tm•a do "Accu~o", que aliás, cit.o de memoria, Lal a impres
são C!ll(' o fac lo me cauwu, Dela a !'fi nnativa qur! ali faz o 
Sr·. João l'icves, de que quizernm-l!Jc Jawr juiz da hor·n t'lfl 

que o Hio Grnmle clcYia pcg·ar om at·mas contra a Diela
clLtt'a, havendo t•cc.usado o cncarg·a que achava, dcli~allo c 
anluo de mais, c devia ·vir por i~~o, ele polcu~ia a polcncia, 
comtl d e Jaclo veio em cm·ta do Sr. Pilla ao Pt·ofes~·)L' 
Franci<'co l\lol'alo; se o apoio elo Pat•licto Libcrludol', en; 
qne~liío cupibl corno essa foi compt·omelticto, sem a miuíma 
auclit.·rwia de sens pruselytus; se :l sua truuquillil:lade, o seu. 
s:H1g1rc e a sua vida fomw crnpc11hados com o mais completo 
dc~~conltecimenl.o, e ~e Lralli~iio t'1 o golpf.! i n.esperado, c mais 
do CJUC is~o, pt·omcdilllclL• conlra a vidima qlll\ se vao immo
lar, ella JJOcit\ria se bnpLism· llcnlro do ltiu vl'lH1de do Sul l\ 
no ~Pio flu Partido Lil.lertmlor, com o nome de Haul Pilla; 
quo 7!(1 ecg·ucira e rw egolall'ia ele um rrr~\nt.lo dcscabitJ o, 
leria archilecludo umn revoluçiío da qual nüo seria sequer, 
soldado. 

Scr•ia c~se o panm·l!ma Jlolilieo d•l Ilio Grande do Sut, 
tornnda a IIHluvl'a, mér·n at·nw de nmcot' nas luclas rmrti
darias. 

:\a fórrna rJu o vi aíií.t.J quu e:< I:\ Lraçurta de~ de 27 do Jullw 
de HJ::I-'!, com o conlreoimenlo do Sr. Haul P illa e de uma 
,ôrie innuiHl~ra rl!) companheiro«, L'Oil10 os Dt·s. Gami!lo de 
.Fl'eilas ~Iercio, Fel'llando l'raLe5 c muitos uuLt·os quo posso 
citar, llliiH:a iznjluleí, a éjL!úln qnet· que Jossc a Jama de lra
hidor. Niio tenrlo nessa conta o Sl'. Flm•es da Cunha, isto 
jámais l'ôra molivo para que dcb:asso de combater, como com
bati, a sun admini~trn~iio e o codejo de anos, que nulcccdcu 
a clciçüo rle :.1 tle i\laio. Um'l'O apenas, dihL't' e dnmonsl.rm•, 
qur) aos ndn~rsarios não infamo, e nem lhes art·auco as qua
lidade~ que tenham. 8.espeito-o~, I\' o combate, t.et·co armas; 
vcucedtn' ou vencido, IIUalqnm· que seja o t'Csultado do em
bale, a clig·J!idnrle não lllD abandonará em let'reno algum. 

N~o vou, ::ütot·u Lralul' dos homens do meu partido; puru 
que SQ !1ÜO diga, de fút•ma al{;Uli1l\, C[UC subi l~ ll'ibuua da 
Canwr<t - e dc\'o assignular quo sô o fiz depois que me 
ncgai'<Hn a ll'ilmua regulut· de aulnridudc sobel'Ulln, - l)<H'U 
alaem· quem qtlllt' que ::;cja e, muilo menos. companheiros 
da VCE]lem. Aliás, 11ao !.euho 11es:;a qualidade lurlo;; nqnelles 
que ~e l'nzem ad vm·~:H'ios tlas nossa~ pra tiGas e das uos~as 
vít·Lud cs. 

O SI!. AoALHt:rl'l'tJ Conlll~,\ - V, E::-.:. us\)lH'l\\'n outra at
Liltrde do St·, nau.! Pilla? 

O Sl1. ~HNU/1.NO DE MOUHA - .l...:sJ1Ct'tn'::t. 
O S1t. AtJ.\r.nJ>nTo Conl\l~A - Em -1032, [HllT[uo Jll'Olestoi 

conll'a a a(l.ii.\Hk do dirm~t.orio u ,. rneu l'at•Lido, leularam cx
l~tlbar·-rne. )•~r•• ronll'n a r·PvolU\)i"io; <Wer•in que n !Uo GJ·anc!L~ 
L1wsse CiJilllcrlimenl o da~ inil•\:;as l't>i las pelo~ domi~~iou11.rio~ 
que fugiram de tJYiiío; e, no erulanlo, a nnica pl'ovidenllia 
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que occorreu foi n de aha.fnr n minha voz para poderem con~ 
tinum· fa la ndo em nome do Par lido Lib crta(lor. Comp t·omct
ter::tm os libertadores com São Paulo, sem que ellcs tivessem 
conhecimento disso. · 

O SR. 1\IINliANO DE MOURA - Digo qne esperava do 
Sr. Raul Pilla outra aLtitude, porque S. Ex. fo.i sempre 
aquello homem a quem dediquei t oda a sinceridade de minha 
admiração, aquelle que, no verdor da mocidade, na juventude 
do seu e:;piri to e no c-a lor· ela sua accão. recebia a hcranca 
de defender o patrimonio sagrado do li'ederalism o. Moço 
ainda, via-o nes;;a directriz e em altitudes de toda a digni
dade . Como admiradot· do seu car·ac ter, de sua actuacão, 
sempre lhe r endi homenagens. Talvez, porém, r.hegue ho.ie 
úquellc ponto a que V. Ex. teria aLlingido em 1932 . Como 
homem, pelo que se observa, é, conforme Lodos sabemos, 
precoce e physicamcn l•o envelhecido; mns, hoje, devo dizer 
moral e p oliticamente, tenho a i mpressão de que morreu. 

O Sn.. ADALBEHTO Conn&\- Não m or reu; transfor mou-se 
num filho espiritual do Sr. Dorgcs de Medeiros .•. 

O SR. MINUANO DE MOURA - Tenho a impressão de 
que morz·SJu, repito, porque não de tém mnis nas mãos aqnillo 
que era o gladio do nosso partido. E ' um homem que , sa
bemos, não ouve, mns que, igualm ente, suppomos que não vê : 
não ouve as gloriosas t radições da nlma libcl'ladot·a, não vê 
jámais àS miscrias em que o vêrn afundando. 

O SR. AoALBEl\Tó OonREA - Nunca teve qualidades para 
chefe de um part.ido do tão gloriosas tradições. 

O SR. MINUANO DE MOURA - Abandonou o partido 
que, pode dizer-se, é hoje um grande exercito sem che-fe, 
porque a chefia dos LibertadOl'CS p assou para as mãos de 
antigos udversarios . Como accentuei ha pouco, é a um es
t.ado maior de Republicanos - e cslado maior sem soldados 
- a que se está entregando o exercito Libertador . 

O Sr. nau! Pilla considero-o mor lo, pela a ~Litude d e 
nüo reagir . Na carta Que me d irigiu, quando estou com a 
ideologia do partido, quando ostou com a sna le i interna, 
qimndo es tou com ·a i·ãzão, ello so d íz · vencido , · E nós não · 
sabemos vencido por que. Se !'ia, ncnso, pela com missão 
mb::la da Frente Unica, qno elle sabe não ter au toridade de~ 
eis iva alguma rlenlro do nosso partido? Seria, ar.aso, pelos 
companheiros elo di l'ect.orio crnlt·a l, que nito podiam inter
ferir num mandato, para Lornal-o imperutivo? 

E eomo não reagir, nü o dcmonsLrur qno ollos osLo.vum 
CITados? 

Mas, senhoPcs, ó jus lu,mc!llc o fltlC dif?O: _C!_ e lnl fórma 
cllo so desmandou, qtlc anruqt:llutt suas nll.!' ti.JUJçuos . 

li: d<~sse anhp.tilnmcnt.o, resultou Qlle o veneno do bot·
g"ismo, que nem o UL"cuclol' pt\l'ecc mnis :H.ImiLLir·, so infiJ .• 
Lt·ou nas fileirn~ libct·Lnclot•o.s . 1~. a~sim, a só opinião ele um 
extt·ar.lto ao meu l1at·~it!o, ~ i((llet' c! i!:<c ntid~, é imposta oomo 
~ont\HH)a definitiva, c com n !i \llol'!dalle elo eousa julgada. 
Deixemos, porém, os homens, os quuns, na fl1scuss:i o, sou, 
\>ól' Vf!Ze~, ourig:ndo <Í f ONll' ; l llUt'C:h orno;,; para U~ Cot'piH'U(iUllS, 
afim de r([)Itton ~ lt·m· como se cl e~ rcgt'ou o tlit·tw(-ot'io nenLr.·al. 

o Sn .. \ Al\o\0 llEIH\Lr.o ·- Qual a aai l utlt~ rio cmbai :xndot• 
Assi:; Bra:; il'! · 

O SR . l\JINll,\ NO DE MO lHlA - Nu embaixndn ou na 
IJUliLica? 
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O HiL. AAJtÃo firliJEL-LO - - Na po!ilicn. 

O SR. MINUANO DE rviút!RA - Chogar·ei lá. O nobre 
collcga parece que n lio está satisfeito. 

O SR. AAnAo RtmELT..o - É simples cur iosidade. 

O SR. MINUANO DE MOUHA - Que será satisfeit a, 
mas tratare i, agora, do outros pontos, de outros rumo> do 
dhectodo central do Ptu-Lido LihoPLador, que não cumpdu -
o ó um aspecto Lambem muito geavc - as decisões do con
gresso . 

Ao nos rzunit·mos em River;;., ern Aht·ii, d1~ 1933. o Gon
geosso, autor ida de soberana do Pat•tido, deliberou que nas 
cl c içvos de 3 do maio não teríamos candidato~ de quociente 
eleitoral. Fui, até, o relator dessa these, que se fundava no 
seguinte; qum• pelo quociente cleitot·a!, quer pelo pat·lidu
rio, fosse qual fos so o numero dn vot.os levados, com l\ n os!'la 
Iegendn, ás urnas, a nossa represcntnc.ão seria sempr\} a eli;:~. 
correspondente . Se, porém, viessem as entidades dircctoras 
dos Partidos, selcccionar candidatos dent ro da propric~ ch a
pa, indicando alguns destes para o quociente eleitm·u.l, esses 
s} que CRtariam falalment~ eleitos; independente do arb itril) 
dos eleitores, tanto mais natural, quanto o numet·o d~: apre
sentados era bem maiot· do:; que it·inm ser poss ivchnente 
eleitos . 

.Assim, o que se fi rmou no congresso elo Partido foi ,ius
tamonte qtte cabcl'ia á soberania do ele il.orado decidit· c.omo 
entendesse, votando nos oandidatos apresentados, o<; quaes, 
só pelo quocicnt•} pnrtidurio, appareciam selcecionàdos ou 
escolhidos. 

Pois bem; deliberado isso p elo congt•csso, a tal c.1mrnis 
são m i:-.ta úa l"t·entc Uliica de Pot'to Alegre, numa reu n ião. 
resolveu fazer candidatos de tu rno, dividindo o E.stndo, por 
um lado, pant o Sr. 1\Iauricio Cardoso e, por outt·o, J):tra o 
St•. Assis B1•asil. Era o des respeito ti autoridade soberana 
do Partido, o que se fazia, o se fez, sem o n ccessario zelo do 
Dit·eetorio Centt·al, cujas faltas infelizme ntt~, como ~o vc t·á, 
ahi não paravam. 

O MOTIVO DAS fiF.NUNCIAS 

T enho pot· vozes, me afastado do assumplo que pt•imor
dial mente devia tralr.t•: a s r l•ttuncin.s. Jul'idiuaniento, a Gl.lns
LiLuiçflo IJUmologou e Ci;lú no dominio da cou~a jnlgt~da, que 
clla Unha autol'idaLic o compolcncia lcgilintus pura (.ar tar 
do assumplo. No aspecto elo fnelo, aLú a p roprin miuoria da 
Gumara, n1i.o só alitti S(\ cou~et·vou, como alé Llit•ig·iu um !.e
lcgm mma do appcllo à .l!'re nlt' Uuica do Hio Ul'tmdc do Sul, 
pa rn que conscrvas~u nos ~cu!:' pusl.us, os ~eus reprcscntanlos. 

O SH. AllALUEI~'l'll Cuttl\l~A - V. l!:x., como t'C!>J'Osontmllc 
dos lll'avos LiLJot'l-ttdot·e~ . ni10 podul'ia acompanlJal-os un 
uo~tll'Cào. 

O SH. MINllANO DE MOURA - A atLiLlllli\ rlo Sr . l\1au
l'ioio Cardoso, j á que não so firmou [ll'ecisamente no cnmpo 
ju l'itlko o le{):.tl, devo buscar causa em fados çonlwciclos . Suu 
Ex. ao Lt·aLa\' aqui da l.rnnsfot•ma vCtU, apat·tcado, ~cg·undo 
ci·oio, sobre u prorogução deülarou que ella nada mais era 
tio que uma íarosforrna1;-Úo u cul'l.o lH'azo. A esta det~id ira 
l'C tludiar, com a. t·cnunoia. Disso não escapada, tahthem, a 
llY!IOth!l$c tia síi:nples prorogação, embol'a so tratasse de tlro
vidcncia upplaudiLla c julgada accrtudu. Julgo nisso um dos 
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molivo~, pois o St• . Mauricio Cardoso é reMnhccidamcnte o 
csot·avo d o que diz., levando -isso a v~l'dadciros exh·emos . Cõn
tou-mc que clicgu.ndo no ftio, numa cligrcssüo, quasi sportiva, 
de auLomovel, dr:clarát·a, no chegài', que do mesmo modo vol~ 
t a l'ia . Para não fallat• n essa affirmativa J\1i que na occasiúo 
dus reuunl\i::\s gaúcha s, a dcspeHo da celeridade de seus com
panheiro~, valeu-~ '~ (\e um ·'Fol'd" qu e lhe offerccem o senhor 
L inucu d!! l!uula Mach:Hio, regruss:llldo ass im, penosamente, e 
qua~i a pé , a o flio Gt'a lHie do Sul, onde afflíctos o aguurda
vah1 seus corrcligional'ios. 

Pot· outro lado, o St•. !\Iamicio Ctu·doso, não tem feillo 
d t! lulndot·. :-:;, Ex. nfio fo i moldado pm·a r cpt·escnf.m· uma 
oppoRiçrtO. Não ó rlo sou tcmiH!ramento. Não se sente bem 
nessas contenrlas. a ellas se ful'tanrlo tanto quanto póde. 
A pnwa rli ;;~o e;; tú em que o St·. i\iaul'icio Cat·doso, a quem 
não ~r. púdt' !WS't\J' rlig·nidudn n vil·b.tdes , não correspondcu 
comLudo, a uxpccl-alivu combativa que dclle se esperava na 
Constituinte. nem mc~mo ao csn l!·ito de t·uvidc commum a 
todos o~ g·aúchus .. . 

Fum ellt! n:;:> im, lnlycz, o unico Constituinte desafiado a 
fa lar, c a falar, e m nome ela O!l[JOSição do Ilio Gt·ando, que 
~cnlia nccessidtHie de um rleoabafo. 

O st:nhot• Floru;; dll Cunha, ()111 urna dus suas v iagens 
a c::;la Cupilnl, declarCtt·u pela imprensa que o d ia em que 
S. Ex. al.lri ~:;e a l.Jocca, na Constituinte, contrn a Int.e rvento
ria elo E~tndo, Lel-a-ia imm!!dialamcnte tapada, pela Banca
da I.ib('l'UI . T;;to foi fai\I.{J nofo t•io c muito commcnlado, prin
eipnlm~Jnlt\ J)(l ru o Cit•ando. Diz ia-~c que n ;it.Lil-ude do S()llhOL' 
Plorcs da Cunha prendia~se a declaracões íeilas pelo senhor 
Mauricio Cardoso, sobro o que ullo chamava "o roubo d'" A 
Federação", pelos libet·aes, do quo trataria na As~embléa . 

Esse jornal era orgão do P tu·Lido Republicano Riograndense, 
e o Sr. Borges de Medeiros. seu Chefe, nüo sei se daqui do 
Rio, ou se j á de Pernambuco, nomoúra o Sr. Mauricio Car
doso sou direclot·, funccão quo não poude desempenhar , 
porque j á encontrou o dilo jornal como orgüo do Partido 
Libe1·al. 
· O Srt.. ADALBEitTo Cot\IlÍI'.A - Com lodtl razão aliás, porque 

t inha sido comprado com o dinheiro dos cofres do Estado. 

O SR. MINUANO DE MOUllA- Niio sei da pt·ocedenl}ia 
do dir:heiro . Conheóo a{)onàS o commenlat•io que repilo. A 
verdade POL'ém, ó que o Sr. Mauricio Cardoso se collocou 
acima dessas questões, aiJroqnelundo-so nn missão de collabo
rar, na obra cotlstif.ueional. Truçá1·a a si esta conducta, s. 
depois de posta em vigor n ConsLiLuicão, ó . que passaria n 
euidtu· des~es outros u~sumptos comlH.tlivos, t erçnndo então 
nrmns, r.orn os seus udvBt'Snl'ios. Tudo poróm, era u rna ques
t ão de fei t io e dalii a gt•umle diffor cnc;a o notada, entro mim 
e os meus dois companheiros, uo Indo dos quues sem1Jre es
Livu, e clu cp1cm mmcn mo queixei, tendo mesmo declarado 
na reun iüo de Porlo Ah~gt•o, que, se fa lta hnvin, isso seria 
da dil·Qcçfto parLidnt•itt, em collocnr os homens em sectores 
di ffercnlos pam u que serv.iam, e nunca dus t.os. Ambos silo 
baohnt·eis, de grando valer moral o intellectual, doura-lhes a 
c:u·r·eil·a a ooiH:ti.lista de excepcionnes laureis, na F'aculdudc de 
Direi Lo do Porto Alegre . A uma twdua lula, pt•ofol'iam aquillo 
a flUe es tavam mais n!fcitos, qual u t rnuqulllidnde da pro
fls slio e o commot! ismo do lar. Julgo ahi enoonkar o motivo 
que os levou á r enuncia. · 
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ESPIRITO DE RENUNCIA 

Como demonstrei, quanto a isso, jâmnis fui ouvido, como 
devia. Caso se mostrasse ella . instante ou revestida de qual
quer imperativo attinente á dignidade pessoal ou politica, 
sabem todos quo a isso não fultaL'ia. Pois se h a politicos re
nunciantes no Rio Grande do Sul, poucos hão de se igualar 
a mim, que 2- tudo hei renunciado. Ao se organizar o Par
tido Libel'l.ador, no Congresso de Bagé, fõra eu lembrado. 
para um posto naturalmefltc appetecido, qual fosse o de 
membi·a do Directorio <.:enlral. o pot· algumas delega
ções. Sahi a campo para evitar esse intuito, recebendo, a 
despeito disso, significativa votação. Recusei, tantas vezes 
quantas me foi imposta, a direcçilo politica na m inha terra 
e. mesmo. a collabarar em outras de municípios ]J rox:imos. 
Feito candidato á deputação estadual, pelo Direclorio Cen
tral, ainda, renunciando, a elle assim me dirigl: 

"Circulo não comporta absolutamente tres candidatos, 
irão facilitnr tt'iumpho adversario. Autorizo e rogo a reti
rada da meu nome da chapa, assegurando a eleição dos dois 
outros companheiros." (Cachoeira, 9-2~929.) 

Assim me contestaram: "Caro Minuano. Envio-te uma 
carta do Dr. Assis, relativa ao teu telegramma de renunôia, 
que em seu laconismo diz mii.is do que eu pudera exprimi!·. · 
Abtaca-ie o amigo e companheiro Rim! Pilla." 

"Pelotas, 10 de Fevereiro de f920. --- i\Ien caro Minua
no de Moura. Duas palavras na hora de parlir. Vi o seu 
telegramma. Pelo amor de Deus, nlí.o faça commentar ios pu
blicas sobre a decisão do Directorio. Este sabe bera por . 
que designou tres candidatos pelo seu d ist.ricto. O meu ami
go, como bom democrata e obediento á autoridade legitima, 
não é dono da sua candidatura, r,fl.a póde declinar della . Diga 
isso mesmo aos outt·os, quando tiver opportunidade . ·Enten
da-se com o Directorio, em Po1·to Alegre, e vamos para dean
té, sem ·pretender mudar de cavallo . no me!o de · um váu, . 
como disse Lincoln. Creia~me seu muito aclnürador e amigo. 
- Joaqztim F'l'anci.Sco de Assis Brasil." 

Em face dessas missivas 6 qtte me submetti. Deram
nos, então, a divisão eleiloral elo Circulo, Pois bem: a um 
companheiro que se dizia F:Jloitoralment.o pouco am)'iai·ado, 
o Dr. Decio l\i:u·f,ins Costn, illustre medico no Lageado, e que 
isso me confessara, offet·eoi-lhe os votos C:e qlte poderia 
dispor no município de Santa Cruz, onde tinha fortes rai
zes. c cuja populnç.ão sempz·e se mo m ostrnra dedicada, pelo 
modo p or quo lho defendi os dii·cit.os em memol'aveis tmgnas 
elcitoraes; pt•ometti-Ihc a votação desse m\uücipio qm~. aliás, 
nüo qum·ia volnt· em outt•o cnndidalu, senfio cu. Diligenciei 
pat'tl o cumpvimenlo dn promessa o Santa Cruz dava assim, 
ao meu companlleit·o de cltUpa, não apenas cm·cn do cinco 
mil votos que cu promotlorn, mas, mais de seis mil. . 

No munioipio de Sito Sopé, ondo lenho umigm; e dedi
caçõos, c no qual muito lompo advog\te i. abri mão dos vo
tos a favoi• do outro ilht~Lrc comptwh cil'O e cnud\d;:~lo, o 
Dr. Sylvio de Fnriu Carróa. 

Eleito, a despcít(l de ludo isso, e por significnL.ivn pre~ 
fm·cnoia vim ú Asscmhl én do<1 Reprcsonlnntos, onde fu i in
cluído na sua pr incipal Cornmissüo, n. do Orçamento, du qual 
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e:xpontaneamente sahi, para que o encargo coubesse, como 
achova mais adequado, na sua relevancia, ao illustre "lea
der" da mmorla, naqul;llla Casa, o Sr. Dario Crespo. 

Na revolução de 30, quando representante do Partido 
Liber·tador perante a Secretaria do Intel'ior e o Estado Maior 
das Fot·cas Naoionaes, numa das minhas ausencias, fui sur
prebendido com o po~to de Tenente-Coronel, Commandante 
do 42n Batalhão Auxiliar da Brigada Militai', que lambem 
renunciei, aliás por julgar que jamais tive outra vocacilo que 
não a de "paisa:go". 

Outros postos e honrarias recusei e nem mesmo quiz 
ser, o que ora aou. No Congfesso de Rivera em que se de
viam escolher os candidatos, á Constituinte, alli cheguei re
presentante de sete municipios, e dos de maior eleitorado 
appo.sicionista no Estado. Como algumas das credenciaes me 
apontavam para 1sso, não ns entreguei, evitando ser assim 
vehiculo da. propria candidatura, e usei do meu mandato vo
tando e escolhendo nos cone\igionarios que para isso repu
tavà capaz. De inicio, naquelle Congresso, alvitrara eu que 
se convidasse o Sr. Assis Brasil, que então se dizia de malas 
promptas para a Europa, numa embaixada dn Dictadurn, a 
conhecer da siluacfio do Estudo e a vir assumir naa filei
ras do Partido, o posto de destaque que nelle sempre tivera. 

Cnso a isso não u!iüdisse e r esolvesse, então ocaupar 'l 
emb1tixada que se dizia, achava eu que o caminbo 'l segUir, 
para . nós, devia ser identico no do Par·tido Trab~!hista na. 
h1glaterru, para com Mnc Donnld, seu chefe. Nasceram, dos
do Jogo, varias objecçõés e o alvitre não :foi levâd() :.~deante. 
Proclorn[ldas ns candidaturas, achava eu que a suggestiio por 
mim lem!:iruda, impedia-me d<1 figürur ao lado do St·. 1\ssis 
Brasil. Resolvi, de prompto, a ella renunciar. Vat'iotl com
panheiros intervieram, o de um dc!les me recordo, o Sr. Lau
delino Barcellos. Ac!len~uavam estarmos aos fins de Abril e 
á curta proximidade do pleito e um abalo dessa ordem muito 
prejudicaria o resultado. A isso e a outra série d9 consi
deracões, acudi, ll só desse modo me conservei na ohapa, 
onde figurei, como sempre, e mais uma vez, e a .iespeito d:1 
mais absoluta inercia nesse sentido, r.om destacada votaci~o e 
acceníuuda prefel·encia dos meus cor!'eligionarios. 

O PARTIDO NACIONAL 

Fechando esse car>itulo, h·ato da situação anomala que 
já desenhei, tal a do opposícionisrno do meu Eslarlo pretender 
se insmgir wult•a loda n ideologia da vicio.. par tiduria do Rio 
Grande do Sul. Cumpre-me declarar que considero erro 
ientnr impor-se uma Ft·ente Unictl dessa natureza, ou, como 
(]issel'am os jornaes, umu fusão de ambos os Partidos. Isso 
não é possível, em hypolheso alguma! 

Diz, com certn mcH'd<lC 1dade, o nobre Sr. Renato Brn•bosa, 
nosso prezado companheiro: - que se pod{n•á sacudíl' 
o garrafão, o quanto qnizer, quo o azeite nüo se misturara 
com a agua. De facto, nas fileiras opposkiauisln:; dv Rio 
Grande é diffülilima qualque[• fusuo, .i:í pelo. aspecto ideolo
g!co de cada um dos Partidos, e, mais ainda, pela situução 
dos didgcntes. 

O illt1stt'e collega, Sr. Adnlbcrto Corr(ltt, assigniilou, com 
perspit.mcia, qne a collígncíio nacional, realizada ha pouColl 
<lias Il[) Rio de Janeiro - oonfeclorn~ão, tedel'açã.o, Jígucfi:J 
de opposiçõas, - ou que outro nome tenha, outro fito não 

a. D. -· VoLUME lV il} 
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teve .sinão levar o Sr. Borges de Medeiros á chefia dos Li
bertadores. 

Já affirmei de certa feita que o Sr. Borges de Medeiros 
não ora, do modo algum, meu chefe, nem o será no Partido 
Nacional, para. o qual não ingressarei, e certo esf!Ju de quo 
para elle tambem nfw entrará o Partido Libertador. Essa 
co li igacão, Sr. Presidente; já comecou por um aspecto que 
posso qualificat• de ridiculo ou de usurpação, pois o Sr . Bor
ges de Mcdeirns apparece como procurador do Sr. Raul Pil
la, que poderia apenas falar por si, nunca pelo ParLido Li
bertador, de vez que isso é da autonomia e só da Eoberania 
integral do Congresso do Partido, assumpto que só se resol-
ve pela sua autoridade suprema . · 

O espectaculo que nos offerecem hoje nada mais é do 
que a illusoria supposicão do que vades aleijados, de bra
ços dados, possam fazer u m luclndor . Esses homens, que dis
puzcram do Brasil por annos seguidos, não encontraram, em 
sua acluação de dominadores, um minuto para zelar, pela 
gr•nndeza de sua terrR . Agora se npresentnm como pretensos 
regeneradores. Não tüm crerhmoiacs para esse fim e o uni
co valido que se aponta dentro elles é o nobre leadm· da mi
nol'ia, Sr. Sampaio Corrêa; mas, andando de bt·aco dado com 
esses aleijados, se não se livrar da companhia, terminài'á 
aleijado tambem. 

Essa colligação, quan to ao llio Grande, já nasce defei
tuosa, pois ha nomes appostos por procurncão, outorgada por 
pessoa que, segundo a lei orgunica do partid.o, estava impos
sibilitada de o fazer, mesmo suppondo dirigir o directorio, 
cujo mandato já está terminado. 

Chegou-se, nessas condições no Rio Grande, n esse ponto 
impressionante para as fileh'tls libertadoras: vem s~ co
p iando aquillo que antigamente se condemnavu. Os partidos 
não falam mais pot· sua autoridade regimental. 

São os homens quo impõem nrbib·al'iamenle seu mooo de 
. p.ensa..r . 

Foi por isso que affirmei e mostrai que, de accôrdo com 
progra.mma do partido, com o que se acha prescdpto no t·es
poctiva lei organica, estou dcnLt'O da d iscipl ina, e fóea della 
estão aquelles que se divorciaram de tacs disposições. 

E assim renffirmo o que dcch\l'ci em Porto Alegre : sou 
talvez hoje o unico, o soliclado, o manico defensor das vir
tudes e d<is praticas do Pat•Lido LiiJerLadot·. 

O SR. AOAJ,umt•ro Conm~A - E declar o a V. Ex. que 
tambom n este p()rtenço, emlJOI'O. deuLro do P .• R. L. , pnde 
está a maior ia dl\ nos~o pal' tidl.>. . 

O SR. MINDAJ'\0 DI~ MOURA - Nesse ponto nilo con
cordo com V. Ex. 

Não lanho duvida alguma em repeLir quo o Partido Li
borlactor é que fórma a :;t·und~. a quasi excli1S'ivn, opposiçfío 
do Estado o quo, a de5peit.o etc muitos oompanhe iros delle so 
t.cn:m sepnraoo, conset·va, n sua linha m ost.ra in!.egral, dn. 
qual ora so df:lsvütm, na a Lli t.nrle qno acubnrn do tom ar, niío 
os uLieptos, mas us <tit•igc>nte~. usundn de poc.let't!S que j ú não 
H\m. 

Minha ordem de considcl'a~:ões, porém, n.imln ha do pC.\'1'
d u n;.· em tomo dos ":1lei jados" que murcha~n do bra~;os dados. 
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A imagem vem do ou~ras paradas, assim, como a psycho
!ogin dos llornous que, no poder, tudo reaHz~m para não 
deixai-o, o fót·a úollo tudo fazem para. consegm!-o. 

Vejamos: 

''Na vldn dos povos, ainda ha. uma seguna.a causa 
qun thll.111'mi.un frequentemenLe que movimentos dll 
1\JllJUI'lHWit\ ldtmllcn, 11rocurem, por vias diversas, uma 
J inalilltl<lu npplll'<n\Lcmen~e identica, Essa causa, por 
<lotnnl!l de•ploi'Itvcl, 6 consequencia de um mixlo de 
i nvuj n, uiuuw, amiJicüo e deshonestidade que se en
con(.t'lllll, !nrolb:monLe, ás ' 'ezes reunidas em um mes
mo individuo. 

I.ogn titiO nppareon um homem, aqui dirlamoe 
Purtl rlo, nunhoccndo profundamente as miserias do seu 
povo o quu pi'Ocure enxm·gar claramente a na.tureza 
dos HUIIH mn!cs, tentando remediar tudo, logo quo ell., 
visttl' ~llll rim o Lraçar o caminho a seguir, immedia
tiWWlllo Cl!l r~spiritos mais mesquinhos ficam attentos, 
sogulwh• l~''lll unsiedade os passos desse partido, que 
chamun 11 si a rtlleucão garal. Esses individuas se pot·
tam ounw OH pat•t'lnes, que appttrentemente sem llll
nhmn inh!N'Hso, un realidade, observam com answ~ 
dudo t1 r·om Il Intenção de furtar, um wmpanhem' 
mnl~ fulfr. quo logra ttehar uma migalha de pão 
na~tlt t]lliJ lllll Indivíduo enverede por um novo cami
nho pUI'It lll.lil mnilos 'Vagabundos fiquútn alertas fare~ 
Jnwl•• I(IIUI([Ut't' pótisco saboroso que possa ter sido 
,loRnt!n JW~Hll cummho. Logo quo o descobrirr::tn 
püunHlr.l 1'111 mltrcha para alctmçnr o alvo, se possivel 
por• 1111 1 nl.alho. 

l l 11111 Vl.l:l. Juncado o novo movimento e fi'x:ado lJ 

ROl! 111'111-(l'itrlllna dofinido, apparoce aQuolla gente pre
h•nlh•udll !lntnl'~sc pelas mesmas finalidades; isso, po
t•t\m, t' nú111Lii·R, l>t>is elles não ·11e a! il::tam na-s fileiras 
rln 1'·11111111 ptu·n reconh&c(lr-lhcs a prioridade, mas, nv 
C!onlr·nr·io, plnt;iun1 seu progrannna lanuando sobt·e elle 
os l'llnt.lill-tH•lltos de novo partido. Nisso tudo e! los se 
Hlmttt•nm dmm vurgonhados, af'firmando ao publico in-· 
l!om;oii'Ut\l q11o as intenç.õcs do outro par tido já. h a muito 
i!l':'"' n~ t~uns tambem, e tJ ocior ó que, com essao 
rw••I HH~fí, ,H , llnns<!guom aos poucos npparecer sob um 
pl'is1u11 Hytnpr\l.hico, em vez de cairem no desprezo 
!(Hiil quu n ;OJ·cc inm; Pois, não é uma gt"ande i'alb 
d11 \'HI'KOi tha lmnur a si a missão prnolttmad;~ pela 
bnndult•a ~tllw in, rufutar a~ dll·cdt'bes do I-)l'Ogrammn. 
nl h" lo, Jl!ll'n tlupoi ~ seg·uir se~1s proprios caminhos co
mo .~1! l.lvi'~Hll ~i•lo o plagiario o cnmdor do tudo? u 
runim· tlt•Ht:ni'IUn onto eonsiste em stwcm esses elemcn
f.oH, ---- nlili.~ o~ \ll'imeir os causadores da dispct·süo, pot• 
suas sw·.l~t'~siva:,; itmovncõns ~ os quo mais proelu.mam 
tt H<H:m;.~it!adll da l!lliiio, logo que o;e convene.em de 
IlflO pud r•e'PIII Lomn r •~ dianteit•ü do udvct·sa,·io." 
("Minhn lu Ln" --- Adolf HiUet·.) 

A llOÜ<:t •í conhecida. O OX[)CdicnLe é volho, motivo por
que não ton\ futuro o Partido Nacional . 
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OS NOVOS CHEFES 

Falava nesse consorcio no Rio Grande de um estado
maior sem soldados; que é o Partido Republicano do Rio 
Grande do Sul, o em um exercito que perdeu os generaes, 
qual seja o Partido Libertador. · 

Esse consorcio terminará pela fórma que estamos pre
senciando: de um lado, o grande eleitorado libertador h a d~ 
~;cr chefiado pelo Sr. Antonio Augusto Borges de Medeiros; 
de outl•o, a sua representação, terá tambem um republicano 
authen~ico, para dirigil-u, o Sr. Mauricio Cardoso, ou qual
quer outN>; na campanha política, empenhará o bastão o 
Sr. João Neves. Assim, ju~;tamente áqnellos que mais com
bateram a nossa ideologia, os nossos aclos, os nossos homens, 
serão entl'egues os destinos da opposição do Rio Grande do 
.Sul. 

O Sr. Borges de Medcit'os, que, como tudo indica, será 
o chefe eventual do Pnrlirlo Libertador ou da opposição do 
Hio Grande do Sul, o que decorrerá da sua. siLuação de diri
S'enie da Collig!lção Nacional, 

O caso da representação opposicioriisla nn ConsLituinte 
o, depois, na Camarn, está demonstrado. Dentro do proprio 
Directorio Central do Partido Libl.lrtador, embora já fóra do 
seu estagio legal, se affír:úln\•a ser seu "leader" um repre
senlante republicano, o Sr . Mauricio Cardoso, que viria, 
depois, por uma Qllestão de feilio exclusivamonte proprio, 
vetar até a representação dessa corrente no Congresso, ln'l
pedinóo que ahi brilhassem valores como Bruno Lim a, Os
car Fontoura, e outros. 

Agora, quanto á campanha, está ella lambem entregue 
a elementos estranhos ao nosso partido; do contrario, não 
pt·esenciarinmos o qno vimos ainda ha poucos dias: o se
nhor Raul Pilla assignando um telegramma ao Ministro dn 
Justiça em que declarava ha\•er, no meu Estado, jurispru
deucia firmada de que o Exercito amparára o pleito de 
maio, de 24, no qual a Alliançn Libertadora brilhára, 
·para, assim, empanar o grande coef:t'icicnt.e que a Opposicão 
levára ás urnas . Não é exacto. Essn · jurisprudencia não 
é~iste, nem nunca se firmou no EsLado. Propaganda mili
tar, eleição militar houve, sim, mas feita sempre pclós pro~ 
visorios do Rio Grande do Sul, no proprio pleito de maio de 
i924. Posso dar te-stemunho frisante do quo havia, então, 
no Rio Grande do Sul. 

A jur.isprudencia do eleições militnrizadas, havia, é 
certo, por pal'tc do Governo, e contra a opposi!,lt\O. Aponto ~t 
excul·são que, na vespora do pleito a lludido, no auno de 1924, 
fizera a Brigada ilo Oeste, á Cnchoeira ali lovando toda a sua 
offi(}ialidnde, e entre ellu até o Sr. NotlOmuceno Sat•uiva. f' o
ram teccJ)ítlos calorosa e fest.ivamenlo; pelo oft'icíulismo de 
cntüo, dirigido polos Srs Jofio Noves o ,\nnilm! Loureiro, c 
iambarn, pelo Delegado Militar que ora o Capitão Just ino Ri~ 
beiro Franco, Desse festim obt.ivc ató duns pholographins, 
uma das quacs forneci ao Deputado Artlmr Guolano o a ou
tra levei pessoalmont.e ao Gcnei·nl Sctcmbrino tlc Cn1·va lhu, 
para úcmonstrtw a parc.ialidadn doqucllo Delegado . A íun" 
ccíio do mesmo et'l\, àpuuas, n do vehicular porãnto as auto
ridades judicial'ias ns qut,ixtts , r~ul<unrtl,\õos (l punil,\õos, quo 
se tornnvnm nccessarias diante. õa violencin dos Pnwisorios, 
que oncbinm a c idado c CI'Uztwam a campanha, nüo lloupan-
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do, trtE!smo, cs pontos mais pacatos das colonias, onde bar
haras cdmés éram Draticados. Cito o de dois provisorios 
Que immolaram, no sexto dístricto, um indefeso colOno. 
Acousei esses barbaros que, conde.innados a 15 annos do pt·i
são, cumprem pena na Casa Je Correo<;!l.O de Porto Aleg1·e. 
Diante das tropelias ínnominaveis que se !Jratícavam, o De
legado Militar que substíLuiru. o Capitão Justino Ribeiro 
Franco, deliberou mandar á séde de cada· colonia, para dar 
idéa de que de f acto o Governo Federal se interessava pela 
boa ordem do plcílo, uma escolla de um cabo e duas praças, 
simplesmente como symbolo disso, pois se achavam comple
tamente desarmados. !lias, nem nisso consentiu a direcçlio 
política de Cacho~ira, pot inlermedto dos Srs. João Neves 
o Anniba.l Loureiro: conseguiram do então Com mandante 
da Região, General Eurico de Anclrado Neves, que fossem 
ellas, antes da elelcllo, reco!hidas á séde do 3° :Bat.alhiio de 
Engenharia, commandado veto Capitão F ernandAs ·ravora . 
Foi o que aconteceu, processando-se a eleição com o r eco
lhimento de toda e ·qualquer praca do Excrcilo, o mesmo não 
acontecendo com os Pl'ovisorios que. a inda no dia da eloicão, 
,praticaram disturbios e yj()!cncias. Esse é o facto c a juris
prudencía que toda Cachoeira conhece e, bem Msim, o senlto.r 
Raul Pllla. 

O SR. PnEstoENTE - Advirto ao nobre orador que fal
tam apenas cinco minutos para o termino da sessão. 

O SR. l\IINUANO DE MOüRA - Sr. Presidente , vou 
terminar as minhas considerações, pedindo, porém, a V. Ex. 
que me inscreva para ncllas conlinuar na hora destinada ao 
expei'Jíente da sessão de amunhã. 

Póde parecer, Sr. 'Prc;:idente, que muito do pessoal se 
encontre na minha oracüo; na verdade, porclm, nada me 
move.u nesse sentido, nem me movtrá; a minha pessoa não 
estará em causa e muito menos a de qualquer advei'Sario. 
JAmais encarei a pol itica com essa directriz. Os homens, 
com effeito, são somiJrus que passam, muitas vezes, altivas 
e gloriosas, outrns, porém. deixando mn~chas inde leveis . 
Entretant.o, auero que. na ·hisloria do mou .PaPlido sa man
chas ':icnrern, essas jámnis scrúo attribuidas a m im ou aos 
meus netos. Tenho wnsr:iencia dn [lm·ezn e da dignidade 
com que sempt·e ngi. A ve1·dude, na expressüo modelar do 
grande Ruy, não se impncientn, porque é eterna . Não cui
do àc falar s<\ para o p!'escnte e estóu seguro da justiçn do 
fuluro. Quando tudo s~ examino. r ~N·ennmcnte, serei jul
gadp na conformid((d!l do quo agora mo ucho convh;lo : hu
milde. mas desinteressado e palriotico repres:mt.an~e do 
tneu Part.ido. (ilfuito bem; mttito /;em. Pulnta,. O orador é 
cmnpriment11.do .) 

Durante o discurso do St•. I\1inuano de ?\lou
ra, o Sr. Chl'isloviio Barcellos, zo Vice-Pt·esi
ctcnte, de ixa a cadeira da presidencin, que é oc
cupnda pelo Sr. Thomaz I,ubo, fO scct'olal'io . 

O Sr. Presidente - Tendo sido distribuido!J hoje, esta
r~o nrmmhü sobro a me~a. nfirn do roccbcn· emendas c'~ 211 

discussão, os pro.iHclos do orçamentos dos .Mi oisterioa da 
Agric ui lu r a e da tvlarirth!l. 

Nada mais havelldo n f.rnlm·, vou levantar u sessão, de
~ignnndo para u do amanhã n seguinte 
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01:\DEM DO DIA 

Primeira parte 

Sessão secreta, para discussão e votação da mensagem 
do Sr. Presidente da Republica, sobre a nomeação do Chefe 
da Missão Diplomatica na Hollanda. 

Segunda parte 

Votação do projecto u. 16, de 1934, estabelecendo que 
os govemos dos Estados sejam, exercidos pelos Presidentes 
do~ rcspéó tivos Tribunaes da Justiça, até que verifiquem 
as eleições de quo trata o art. 3" de ''Disposições Transito
rias", da Constituição Í!, ederal (em virtude de urgenoia) (t• 
discttssão) _. 

Vot!:ção dos r oq,lerimentos dos Srs. Fencira de Souza e 
Adolpho Bergamini offcrecidos ao projeclo n. 6, d e 1934, 
estabelecendo providencias para a realização das Pl'OXimas 
eleições.· 

Votação do parecer n. i, de 1934, negando licença pedida 
p:.~ra prosesuimcnt..o do pt·ocesso instaurado contra o Depu
tado João Villn.sbôas (discussão unica). 

Votacão do parecer n . 2, de 1934, declarando que o prD-< 
seguimento· do processo crin'llnàl instaurado contra (} doutor 
Luiz Vieira de Mello, independa do licenca da Camara 
(discussão tmíca). 

Vot:u,;ão do parecer n. 3, de 1934, declarando que inda
pende de licença da Camara o proseguimento do prooesw 
criminal instaurado contra o Sr. Nuncio Soares da Silva 
(discttss(io ttnica) . 

Votação do requerimento n. 37, de i!l34, do Sr. Mozart 
Lago, indagando por que molivo os sargentos monitores do 
Collegjo Militar não percebem diarias que a lei esl.abeleca 
( rliscu~·süo ttnica) • 

Votação do requerimento n. 38, dê 1934, do Sr. João 
Vitaca o outros, pedindo informações sobt·e reconllecimen~o 
da União Sovietioa, pelo Brasil (discussão uni~a) . 

Yotacão dn r etruct'ilncnto n. 30, de 1934, do Sr. A.cyr 
Medeiros e: outros. pedindo informações sobre o resu ltado n 
que chegou a Oommissiio Liquidante da Divida ·· F luctuante 
da União (discusscio ttn·ica) . 

Votação do requerimento n. 40, de i93~, do Sr . Thiers 
Perissé e oul!·o, pedindo informações sobre obras no 'rlleatro 
Municipal (discussüo unir.a). 

Votuçfio do requerimento n. H, de 11J3q, do Sr . Alcan
tara :'!!achado, pedindo infm·mEH;ões ~obre re in tegração do 
Luncnte-coronel Ber\l'diclo Alves · cto Nascimento (discussão 
vmica) . 

Votnç:lo do requerimento n, 42, rl -:: 193-i, do Sr. Anyr 
MP.deiros e ()IJkf)s, de inform:J~-ões soh1•e primo de oprrurios 
en:pregadüs l'lll pudnr ins (rliscusscío 1mica). 
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Votacão do requerimento n. 43, de !934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outros, de informa!)ões sobre prisões de opera~ 
rios, que enumera (discussão unica} • 

Votação do r~querimento n. 44, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outros, de inforrnavôes soore demissão de um 
.empregado da Escola Sete de Setembro (discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 45, de !934, do Sr. Tbiere 
Perissé, de informacões sobre se no Estado do Paraná estã 
sendo cumprida o dis]losto no nrt. 104, lettra e da Conillitui~ 
çáo vigente (discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 46, de 193''• do Sr. Adolpho 
Bergamini, de informacões sobre se nas Estradas de Ferro 
da União continua sendo cobrada a taxa de vincão federal 
(discussão mzica). 

Vot.ac1io do requerimento n. 47, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outro, de informações ao Ministmio da Agricul
tura sobre colonias de pesca (discussão uniU.1) • 

Votação do requerimento n. 4G, de 1934, do Sr. Acuroio 
Torres, de informncões aos Ministerios dn. Justiça ~ Viação, 
sobre operarias envolvidos no movimento grevista. de 5 de 
selembro corrente (diswssão unica) • 

Votação do requerimento n. 49, do :!.934, do Sr. Acurcio 
Torres, de informações ao Ministel'io do Trabalho sobre um 
recurso, interposto por operarias do Syndicato dos Traba-
1hndores da Companhia de Cimento "Portland" {disctuaãt> 
unica). 

Vot.açâo do reqtterímcnto n. 50, de f934, do Sr. João 
Villasbôas, de inforrnacões ao Ministerio da. Gu~rra, sobre a. 
missão chefiado. pelo General Leite de Castro, na Europa 
(discussão unica). 

Votação do requerimento n. 51, de 193~. do Sr. Mozart. 
Lago, de informações sobre reversão de um official do Exer
cito (discussão unica). 

Votacão do reqnerímento ti. 52, de 1034, do Sr. Alc:m
tal'a Machado, de informacões ao Minislerio da Viacõ.o e 
Obras Publicas, sobre rointegracão de um lunccionario da 
Inspeotoria de Seccns (díscttssão tmica). 

Votação do requerimento n. 53, de :t934, do Sr. Cunha 
Vasconcellos, pedindo ao Ministrrio da Viação e Obras Pu
blicas cópias dos pareceres dos Consultores Tecbnico e Ju
rídico daqllolle Ministerio sobre a Companhia Paulista de 
Estrudl\ de Ferro (d·iscu.ssão ttnica) • 

Votacão do requerimento n. 55, do 1934, do Sr. Antonio 
Rod1·igucs e oult·o, do inf'orrnnçi'ícs sobm dispensa de empre~ 
ga,dos no Serviço .da Febre Amurclla (discussão tt~ica) . 

Votaçüo do requerimento n. 5<i, de 1934, do Sr. Antonla 
Rodrigues e ontro, do informucüos sobre dispensa de um 
funccionario du Companhia Cnntureirn de Via~üo Flumi-
nenso (dl:scttssão unú:a) • · 

Votação do rcqnel"lmont<> n. 57, do HJ34, do Sr. Thiors 
llel'is~ó e out.ro, de informações sobro nomeações de funcoio
narios (disct!ssâo tmica). 
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Votacão dÓ requerimento n. :5a, d~ i934, .~o -sr. ~ozart 
.. Lago, de 'lnformncões sobre terrenos situ~dos na Ilha do 
Governador (discussão u~ica) . · 

Votação do requerimento n. 59, de t934., do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre nomeações de technicos de Con• 
'tabíl idade feitas pelo Sr. Interventor do Districto Federal 
(discussão unica) • 

Votacão do requerimento n. 60, de i934, do Sr. :Mozart 
Lago de informaeões sobre nomeações de medicas, feitll.!l 
pelo Interventor dn Districto Federal (discussão unica). 

Estão sobre a. mesa; afim de receber emendas, de 2& dis
cussão, os projectos ns. 45, Orçamento da Receita; i6, Or
çamento da Fazenda; 47, Orçamento do Interior; 48, Orça
mento do Exlet•iot·; 50, Orçamen~o da Guerra: 51, Orçamento 
do 'l'rabalho; 52, Orçamento da Educação; 53, Orçamento da 
Viação (segundo dia) • 

Estão sobre a mesa, afim de rêceber•em emendas, de 2a 
discussão, os proJec,los n s. 49, Orçamento da Marinha e 54., 
Orçamento da Agricultura (primeiro dia) . 

Levanta-se a Sessão ás i8 horas. 
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47~ Sessão, em 14 de Setembro de 1934 

Presidencia dos Srs. Christovão Barcellos, 2• Vice-Presidente, 
· · e Thomaz Lobo, :1, Secretario 

1 

A's f~ horas, comparecem os Srs. : 
Christovão Barcellos, Thomaz Lobo, Clementino Lis

boa, Walclemar Molta, Alvaro Maia, Alberto Diniz, Manoel 
Reis, Veiga Cabral, Waldemar Falcão, Leão Sampaio, Pontes 
Vieira, Xavier de Oliveira, Korginaldo Cavalcanti, Het·ecliano 
Zennyl!e, Pereira Lira, Barmlo Gampcl!o, Simões Barbosa, 
Góes Monteiro, Valento de Lima, Guedes Nogueira, Rodrigues 
Dot'ia, Deodato Maia, Henrique Dodswm·th, Mozat·t Lago, 
Nilo de Alvarenga, Pt'ado Kelly, Raur Fernandes, Acurcio 
Torres, Cardoso de Mello, Soares Filho, Lerngt'uber Filho, 

. Mãtta Machado. Anthero Botelho, Moraes Andrade, Ginoi
na.to Bt•aga, Lacerda Pinto, Antonio Jorge, Aarão Rebello, 
Carlos Gomes, Annes Dias, Renato Barbosa, Minuano de Mou
ra, Adalberto ·Corrêa, Cunha Vasconcellos, Acyr Medeiros, 
Antonio Rodrigues, \Valdemãr Reikdal, Francisco Mour&, 
•Sebastião de Oliveira, Eugenio Monteiro de Barros, Alvaro 
Ven~ura, Pedro Rache, Mario Ramos, Roberto Simouscn, 
Abelardo Madnho, Thiers Fcrissá (56). · · 

.O Sr. Presidente -A lista do prosenl)a aocusa. o compa
recimento do 56 Srs. Depu lados. 

Está nberfa a. Sessão. 

O Sr. Waldemar Motta (4° .':iecretc!rio, servindo de 2°} 
procede á leílura da Acta da Sessão antecedente, a qual ó, 
sem obscrvacõos, approvada. 

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

O Sr. Clementiuo Lisbóa (3°' Sec1·ctario servindo de i•) 
procedo fi lciLurn do seguinf.t'l ' 

EXFEDillNTE 

2 
Of!icios: 

Do Sr. Depn~ado Odon Bczol't'n, do iO do corronto, nos 
seguinlr~s tcJ·lllos: 

"Exrno. Sr. Pcesídento du Cnm,r,trn dos Dopntad'o~;. 
O Deputr~do Odon Bo<:erl'a Cavalcanti, precisando nuson

lnr-so dosLn cidade duranw sosscnla díns, vem l.'equerer lho 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em OB/101201 5 00:53 - Pêgina 2 ae 46 

-.:. 250 - . 

seja concedida a nec-essurin licençfl., se a Commissão Executiva 
não achar sufficienlo a presente communica.Qã.o, 

P. defl3rimen to. 
Rio ele Janeiro, 10 do Setembro de 1934. - Odon Be:tef'-

ra Cavalcanti. " · · · 
- A' Com missão Executiva. 

Do Ministorio da Justica e Negocias lnterim•es, de i4 da 
corrente, assim t•edigido: 

''Exmo. Sr. i 0 Secretario da Camara dos DoputarJos. 
Em additamento ao m·i so n. 64, de ·'l do corrente me.T, 

Lenho a honra de declarar n V . Ex. que o mesmo se refere 
ao pro,iec to de lei sobre allaracão do subs idio dos juizes do 
Tr ibunal Superior de Justiça Eleitoral e elos Tribunaes Regio
hl\es Eleiloraes, bem como fixação dos vencimentos dos pro
curadol'CS do Ministcrio Publico da mesma Justiça. · 

Reitero n V . Ex . meus pr·otestos de alta estima c dis
tincta consldcracüo. -O ministro da Just iça e Negocios ln
teriore!> - Vicente Râo". 

- A' Commissão do Finanças . 

Do 1\-linistc r io da Educação e Saüdi3 Publica, de do 
corrente, I"emettendo as seguintes 

INFOI\'MAI)Õ ES 

SI'. Seci"etario. 

Attendendc á solici tacüo contida no seu llfficio n. 254, 
SEM DA'rA, passo às m nos do V . Ex. as rehtÇÕJs anncxas, pelas 
quaf!s se vm·ificn existirem ac!ualmento no Brasil 2-í insti
tutos que mantêm cut·sos de engenhar~a, 4 quo possuem 
cursos de O.I'OhHectura o :18 quo ministram cm·sos .de agrono-
mia ou agrimensura . · 

Aproveitando a opportun!dado, apresento a V. Ex. os 
protestos do estima e distincta conside~·tujão. au8ta110 
Capanr.ma . · 

Relação dos InstiLutos Superiores de Bailas Artes e Archite
ótm·a existonLcs no Brasil om i!l3-i 

Dis ll-il't.o Federal: 
1) Eseola Nucionnl de Dcllns Artc!l da Universidade do Rio 

Junoil·o . 
Wodorul). 

Avonidn ll.io Branco . 

Minas Gcracs: 

2) Escola de Arcltit.ccLura do B~llo Horizonte. 
(Rce.onbocida pelo Estado) . 

• \venida Rio Brn'tlC-o - Bollp llol'izonlo. 

P ernambuco : 
3) E.•;r,ola de Bcllas Arlos do Pernambuco. 

(Não rcoonb(~r.idn). 
Ilnn Bemfiua, 150 -Recife. 
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São .Paulo: 
4) Escola de Bel! as Artes da Universidade de São Paulo. 

(Equiparada) . 
Rua 11 de AgosLo, 3_9 - Capital. 

Confere. Em 12/9/31. -- Artltw• Martins. 

Visto. - Teixeim de Freitas. 

Relação dos InsLitutos Super·iores de Engenharia Civil 
e especl.alizada existcnl·es no Brasil em 1 !134: 

Bahia: 
1) Escola Polylechnica da Duhia. 

(Federal}. 
Avenida 7 de Se.tembt'o - Salvador. 

Districto Federal: 

2) Esooln Polytechnica da Universírlade Tcchníca Federal. 
(.Federal). 
Largo Slio Ft'ancisco. 

3) Escola Nacional de Chimica da Universidade Technica 
Federal. 

(Federal). 
Praia Vermelha. 

4) Escola Livre de Engenharia da Universidade Livre do 
Districto Federal. 

(Não rcCOllhecída). 
Pra1}a da Republica, 58, 

5) Escola 'J'e.clmina de Engenharia da U1livcrsidade Livro 
do Dislricto Federal. 

{Niio reconhecida). 
Praça da Rcpublica, 58. 

6) Faculdade de :Engonh<ii'ia dn. Unive.rsidnde Livra da 
Capital Federal. 

(Ntio reconhecida) . 
Rtitl. Teixeira de Freitas, 27. 

7) InsUtnlo Brasileiro de Oonct'elo. 
Niío reconhecido) . 

Run Buenos Ayros, 85, 50 undnr. 
8) Inslituto Teeltnologico do Rio do Janeiro. 

Não rcconllccido), 
Rna Alvura Alvün - Edifillio Ilex. 

M.inas Gera os: 
9) Escola do Engenharia dn llnivcrsidnclo dll Minas Gc

raes. 
(Rcconhco1dn) . 

Bel! o llorizonlc. 

i O) Esoclu de Engenharia do Juiz do Vól'n. 
(H-coonheoida) • 

Juiz do ~Fórn. 

H) lnsLJlttLo Elcctroteclmitlo 1\ Múoanico do Itnjubá, . 
(Ileconhecido) . 

ItujuM. 
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12) Escola de Minas de Ouro Prat o da Universidade Tech
nica Federal. 

(Federal). 
Ouro Preto. 

Pará: 
13) Escola de Engenharia do Pará. 

(Reconhecida pelo Estado). 
Rua Arcipreste Manoel Theodoro, 343 -· Belem. 

Paraná: 

14) Faculdade de Engenharia do Paraná. 
(Reconhecida). 

Praça S:.:ntos Andrade - Gurif.yba. 

Pernambuco: 

15) Escola de Engenharia de Pernambuco. 
(Reconhecida) . 

Rua do Hospício, 7i - Recife. 

16) &cola Pulytechnica de l'emambuco. 
Não r·econhccida). 

Rua da União - Recife. 

Rio de Janeiro: 

17) Escola Technica Fluminense, 
(Reconhecida pelo Estado). 

Rua Visconde do Uruguay, 146 - NiothertJy. 

Rio Grande do Sul: 

iS) Instituto de Engenharia da Universidade Tcchnica do 
Rio Grande do Sul. 

(Heconhecido). 
PoL'to Alegre - Rio Grande do Sul. 

i9) Instituto Montanry da Universidade Technic11 do Rto 
Grande do Sul. 
(ll'lüL!JiliCU 0 mectríCidade) . 

(Reconhecido). 
Porto Alegt·e. 

20) Tnstiluto tle r• imir.n. lndustt·ial da Universidade Te
cllnica do Il.io .. Grande do Sul. 

21) 

(Rcconhêcido). 
Pot•lo Alegre. 

Santa Culharina: 
InsliLnto :Polyl.eci;lnico de Flol'ianopolis (Agrímonsm·n). 

(Heconhccido). 
Avonida Hercilio Lur., 47 - Floriunopolis. 

São Puulo: 

22) Escola Polylechnic<t da UnQ:ersidade de São Paulo . 
(J·~qn i parada) . 

Süo i' aulo. 

23) I<.iscola d~) l~nwmharia do l\faekenzíe Col!ego. 
(Rcermlwcida). 

!lua Maria Antonio, 79 - Capillll. 
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24) Escola Superior de Mecanicn. e Electricidade de São 
Paulo. 

(Não reconhecidl\) . 
Rua da Gloria, 28 - Capital. 

Confere. Em 12~9-34. - Aiberto Ma1•tins. - Visto. 
Teixeira de F1•eitas . 

. Relat;ão dos Institutos Superiorw de Agrimensura e 
Agronomia existentes no Brasil em 1934: 

Alngôas: 

t) Escolas de Agronomia de Alagoas. 
Rua do Commercio, 612 - Maceió. 

Amazonas: 
2) Escola Agt•onomica de Mnnáos. 

Rua General Ozorio, 29 - .Manáos. 

Bahia: 

3) Escola Agr ícola da Bah ia . 
(Estadual) • 

Ceará : 
4) Escola de Agronomia do Ceará. 

(Reconhecida pelo Estado). 
Rua 24 de Maio, H5 ~ Fortaleza. 

Districto Federal: 
5) F.scola Nacional do Agronomia. 

(Federnl). 
l?rnia Vet·mclha. 

6) Instituto Tcchnologico do Rio do Janeiro. 
Rua Alvaro AlVim - l!"\tlii'icio ltox. 

Marnnhiio: 
7) Escola do Agronomia do Mnt·nnhão . 

llua l!m·culnno Purgas, 386 - São Luiz. 

Mi nua Cl ornes: 
8) Escoln Snnm·lot• do Agronomiu o 1\·l crliclna Velerinariu 

do Dollo llul'iwnLo. 
(llooonhm:ida polo l~stnd.o) . 

nun Gm·angolu, 288 - Dúllo Horizout.o. 

O) Escola elo Agricultura do Lavras do Instituto Oammon . 
(Hoeonheuidn pelo Estado) . 

Lavrns. 
10) Esuoln de Agrku!Lura o Pecuaria de P assa Quako. 

(Heconhecidu pelo Estado) . 

U) 
Pnssn Quatl'(). 
Escoln. ~uporior de Agriculturn e Medicina ·veteriíltirin 
de Minns Gcraes. 

{l!~studual) . 
Vicosa. 
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Pará: 
:12) Escola Superior de Agricultura e Vctcrinaria do Pará. 

(Esladual) . 
Avenida Tito Franco, 50 Belém. 

Paraná: 
13) Escola Agronomíca do Paraná. 

(fieconhcClda pelo Estado). 

14) 

Praça Santo) Andrade - Curityba. 

Pernambuco : 
Escola Superior de Agricultura e Medicina Yeterinaria. 

(Reconhecida pelo Estado) . 
São Lourenço da Matta. 

Rio Grande dó Sul: 
15) Escola de Agriculluru e Vetcrínaria "Eliscu Maciel". 

Pelotas. 
16) Instituto oo Agricultura e Veterinaria "Borges de Me

deiros" da Universidade Tcchuica do Rio Grande do Sul. 
(Estadual) . 

Porto Alegre. 

Santa Catharina: 
:17) Instituto Florianopolis (Curso de Agrimensura). 

(Reconhecido pelo Ministerio da Educação) • 
Florianopolis. 

São Paulo: 
18) Escoln Superior de Agricultura da Universidade de São 

Paulo. 
(Estadual/ . 

Piracicaba. 

Confere. Em i2 de Setembro de 1934. - Alberto Mar
tins. - Visto. 1'eixeira de 1"1·eitas. 

- A' quem fez a requisição. 

Da l~scola do Phnrmacia de Ouro Preto, de to do cor
rente, solicitando seja modificado o decreto n. 2-i. 693, de 
forma a serem mantidos os dii·citos dos phurmaoeuticos. 

-:- A's Commissões de Educação e Cultura o de Consti-
tuição c Justiça. 

Tclegt·ammn: 

Do Porto Alegre - Pl'csidonl.o Gnmura Deputados -
Rio: 

Oongt•cgtH;:io Escola Engenharia Pot•to Alcgt•c appel!a 
VV. BEx. nfío se,ia ob,icoto dclibomcão l8i alt(\qtndo dcore
t? n. 23 .5üD, do Exmo. Sr. Cltefo Governo Provisorio, son
f.HIO conceder maiores rcgulin8 não rliplomudos. Disposições 
decreto usst'{;lll'nin aquellcs nrto fizm·um sons llursos mas 
exerciam pt•ofissilo, vantagens nenhum outro pui:.~ usu
frnom. Confia nongt•cguçüo esolarccidos illustros rcprest:m
tantcs Nação rejciLom!o alle1·acões rn·oposlas. Respeitosos 
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attenciosos cumprimentos . - Pela Congregacão, ATV Abreu, 
diréctor Escola Engenharia tl.fl Porto Alegre. 

- A' Commissão do Educação e Cultttra. 

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

3 

O Sr. Prado Kelly - Peco a palavra. 

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

O Sr. Prado Kelly - Sr . Presidente, antes da abertura da 
pre11ente sessâo, fui procurado, nesta Casa, por numerosa 
commissão de funccionarios e opero.rios da Imprensa Nacio
nál que solicitou trouxesse ao conhecimento da Cam:ll'a um 
longo e ci roumstanciado memorial, em qüé , r endendo a justa 
e devida homenagem ao Sr. Dr. Salles Filho, Dit·ector da
quelle estabelecimento e que nelle tom r ealizado obra d~ 
honesta e solida comprehensão adm!nistractiva, respondem 
vantajosamente ao memorial, lambem redigido por fll ficciG
narios daquella Casa, segundo a declar acão do nobre Depu
tado pelo Districto Federal, Sr. Adolpho Bergamini, que foi 
por S. Ex. lido desta tribuna. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, solicitando a 
V. Ex. que conste do "Diat•io do Poder Legislativo" o refe
rido memorial. 

O SR. P RESIDENTE - ô nobre Deputado será altendido. 
O SR. PRADO KELLY -Agradecido a V. Ex. (Muíto 

bem). 

4 

O Sr. Adolpho Bergamini -Peço a palavra. 

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

O Sr. Adolpho Bergamiui (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
toima o Sr . Salles Filho em pretendei' decidir a pendcncia 
suscitada pelos funccionarios e oporarios da Imprensa Na
cional por meio de abaixo-nssignados, de memoriaes e da 
rnanifestos. 

S. S . quer impressionar aos papalvos. A IIiiriha custa, 
porém, não o conseguirá. 

Mandou..: me ltln repto, a que r espondi desta tribuna. 
F el- o publicar, aggregando-lhe expressões profundomente 
ridículas . 

Se S. S. uüo clesoja, rcu.lmente, que se averiguo a verda
de, que deixe do scenogmphia. 

Os documentos compr·obQtorios das faltas praticadas, da 
intromissrto do Direator ela Imprensa Nacional nu politicagem, 
aohum-so li\ nrtquello depar tamento da administracüo pu
blioa. Agart•a-se olle ao cargo como ostra ao casco do n::lVio. 
Nilo suhc l E fica, então, desafiando a todo o mundo a que 
apresento provas daqnillo quo os funccionarios e operarias 
allegnr!:'.m no son memorial. 

A lUestüo so decide dos la maneira : ot1 e!! a tom npego 
no carg1 ou Lem apego uo quo ohnma a sua ropuLaçüo. So 
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tem apego ao cargo: tollitur quaestio. Se, porém, quer mos
trar CJUe realmente aquellas accusacões não são verdadeiras,
QUC ,;e afaste, para que o Governo, então, possa mandar de
legados seus proeéderem honestamente a um inquerito. En
tão, os funccionarios, signatarios da cxposicãc;J que li da tri
buna, o eu pt·oprio, já que o Sr. Salles Filho me quer immis
ouir tambert'l no assumpLo, iremos, pessoalmente, busca~: es
ses documentos, provando tudo quanto foi denunciado. 

O Sa. Acvnc1o TonR~s - Com o afastamento, o Gover
no nomearia um observador. Estamos na epoca das obser
vações ... 

o Sn. PRESIDENTE - Desejaria que o orador levan~asse 
a questão de ordem, para a qual pediu n pala"\'1'&, 

O sn. ADOLPHO BERGAMTNI- Desse modo Sr. Presi:
dente~ é que se resolve a questão: não por umn batalha de 
abaixo-assignados, m01s pelo lnquerito; pela apuracão da vel'
dade. 

Sr. Presidente, em rigor, sei que deveria. levantar uma 
questão de ordem, dentro dos termos do Regimento. O facto, 
porém, é que não me foi possivcl, hontem, usar da tribuna 
no momento pt•oprio, que seri!l a hora do expudiente. Outros 
Deputados achavam-se iusoriptos. Depois, 11ara explica cão. 
pessoal, lambem não pude falar, pela mesma raziio: outros 
oo\legas utilizaram-se da tribuna. 

Esse sil(mcio meu, nos arraiaes do 81'. Salles Filho, 
está sendo explorado, n:- supposição de que baja ~e minha 
p:u·te algUm tamor e de eu niio possa fazer a. prova. Faca-a 
desde quo o administradbi' sahia. Se um de!Jnquente deLem 
os documentos comprobatorios de sua fr.aude, não h:I meio 
de se fàZcr qualquer prova. 

Ag-ora, entretanto, o honrado collega, meu velho e muito 
prosado amigo, Sr. Depu(ado Prado Kelly .• , 

O SR. PnADo KELLY - Agradecido a V. Ex. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI - .•• depois de haver, 

com a sua imp.:!ccavel linho. do elegancia moral, me oom
municado iria ainda tratar do a.ssumpto, por via regimental 
da palavra pela ordem, descmpcnhou-,se da incumbencia 
que re(Jebera. 

Não tinha eu, Sr. Presidente, outro meio para occupar 
agora a tribuna senão o de falar pela oi'dem. Uma. vez, 
poróm que V. Ex. chama n minha attcnçü.o para o Regi
menti), formularl~i uma questão de ordem, qual n de .9nbér 
se por via de requerimet\.to, pela ôrdem, podem ser tratadas 
qnestões da natureza da que nos temos occuimdo neste mo
menlo. 

O Sn. PnADo KELLY - E' o espirHn de tolerunoia do 
Sr. Presidente que t•csponderá á consulta de ordem de 
V. Ex. 

_ O SR .. ADOLPHO BERGAMINI - Aliá~, Sr. Presidente, 
na? vne msso nenhuma uonsura ou critica a quem quer que 
SeJa. Le-vanto a questão, upenas paru fii.J.D.r dentro do Regi
monto, pam o qual V. Ex. me chamou a atlencão. (Muito 
bem.) 

O. Sr. Presidente - O nobt•e Deputado é um provecto 
parl:tmenLar, com larga expcrionoia. Sabe bom o que é uma 
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questão de ordr.m. Mesmo os neophitos, quando na IWesidcn
cia, distiü.gLicm perfeitamente a simples apresentação de 
um requerímenLo á Mesa, do offerecimento do um projecto 
ou da proposição de uma questão de ordem. C:u·aetm·isa-se 
esta pela oxigcncia de soludio a. uma conLriY<eí5I..l na. app!i.o 
cação regimental. No oaso, a contz·oversia que existe é entre 
o nobre Deputado, Sr, AdoiiJho Bergamini e o Sr. Director 
da Imprensa Nacional. Trazida ó. Camura dos Deputados, 
poderia ser debatida em duas occasiões: na bora do oxpe
diente, para o qual o nobre Deputado previ'lmente poderia 
in~creve1·-se ou em explicaçüo pessoal, em que teria grande 
agrado de onvir a IJalavra do nobre Deputado e para u qual, 
desdQ já reservarei a pulavra ao nobro Deputado. 

O Sl\. ADOLPHO BERGAMINI - A resi)C':sla. C!UO tinha 
a dar jii. es tá dada. Agradeço a gentileza de V. Ex. . 

O SR. Prn:smENT.E - O meu desejo exc.Jusivo é o do 
cumprir o Regimento ... 

O Sll. ADOLPHO BERGAMINI - E o desejo de todos 
n6s. 

5 

O Sr. Presidente - Vou dar a pal:l.vra o.o Sr. Ferreira 
de Souza. 

O Sr. Ferreira de Souza- Sr. Pl"esidcntc, a deputação 
do Padido Popular do Rio Grande do NorLo cshí om divida 
para oom a opinião publica do paiz c, de certa forma, pilra 
cbm os seus eollegas da Cu mura dos Deputados. É dn do~ 
minio publico - c V. Ex. conhece muito bem, -o mundo 
do factos aLLenlalorias da liberdade pessoal c dos mais co
mesinbos principias de rrtot·a!idactc udminisLt·actrva, pcr
pettudos na minha terra por um governo que, começando 
sob as bençãos de seu povo ... 

O Sn. KERGINALDO CAvALCANTi - Sob as bençãos do 
povo de V. Ex. - os corrcligiortarios de V. E.."t. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - , , . entendeu, agora, 
(]e se clesvi\).r, ent.regandó-se á potíticalha lhRis abjecta o 
mais dolorosamente anti~republiuana . 

Nós, os sofft•cdorcs, nós, as vict.imús dos ataques mais 
innominavcis, desde aquclles quo se fazem á cusLa dus di
nheiros publicas, com os cargos c os favores, ate os que se 
manifestam p<Jla accüo tu•ma(]a de cangaceiros officiaf's: nós, 
as vicLimas do tudo isso, preferimos, em voz de grilar e 
reclarrníí' em allos brados, voltar a nossa attenç:lo para as 
propt•ias autoridades da Republicn, rcsponsaveis pela manu
tenção da ol'dcm c segm·an~~a dos direitos consLitucionaes 
dos cidaciüos. 

Proferimos i,ambcm, já o aft'irmci aqui, qnamlo far.la 
a leituru do voto vonucdot• do Jlfin i~lro Espinola, no T'r'ibunal 
Elcilm·al, prefet·it·mus corno homom; civilizado5 como 
ci(htdlios conscio::; dos n.oo;sos direiLo~ o Cel"tos do ,/iv·~rmos 
num l'ogimo r-epnJJlicano o h>gal, pedi t' a ilüm•vcnç.fi.o do Ju .. 
dicimio, no scnLHio do r~slabole(;m• na minha torra nquillo 
que a. llevoluç.fio ele 1!130 tanlu t)("égou o tunt.o promeU.en -
n. lihe1'<lnde da mani resluof'tu do )lcnsament.o o n liberdade do 
V<J(O. 

l~elizrnentc, nfio ba lemos em portas inlc,;r::llmc-nto fe~ 
chadas. Não enconLramos deanlo de nós n barreira gr~ni• 

C. o. - VOt.UME lV 17 
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tica da má vontade ou da má fé, e quer no govc.-no da He
pulJlica, na pessoa do seu illusLre chefe, Sr. Getulio Vargas, 
e na do sen twil hãnLe e acatado Ministm da J üSLi.;.a, profes
sOt' Vicente llúo. qum· no t•eferido 'l.'l'ibunal, cnconL~·:lrno.s a 
disposit;ão mau i i'el:ila cle alloi'lder aos nossos podidos, dado 
quo o!les n!io pleiLenvum favol'es nem situo.cões beneficia
rias personal issimas. 

Nmwa os t·eprcscntan tcs do Partido Poonlar l.ran3pll
zomos os humbmcs do Cattelc: ou do Guanabara, ou do 
1\íonroc, para solicitar· do qualquer do.s responsaveis p~?.la 
admini~Lra~.ão do Brasil u ma dispo~ição do beneficio nessoal, 
s inão pam úellcs plcitem', o para, até, lhes :;upplicm· nos 
seja corwedida a liberdade que a Gonsli luicão aqui votadu 
promcl.t~ra n lodos os l\rnsilciros. 

Dnixando de provocar inicialmente n attrn~tio rlri Ca
mara dos Dcpul<:ldo::s, excusnndo-nos do nsctmdor i ti'ibuna 
p:'ll'lttrnentar. pura ventila-r O!l ncontecim~ntog traglco:; o lu .. 
tuosos do Rio Grande do !'iot'tc, fizemol-o - V. Ex. bem o 
vô - em-tos ~~ confianl!ls dt~ fllH~ os poder es rrsponsaveis pela 
ot·rlcm publica c pela orrlcm clcit.oral, tomariam as providcl1-
cias ncccs:;;nrias a cof1ibi t' os ahn~o~ e .us deshonestidatles, 
que, na mi nli u tetTa, se vóm pralicundo a ma11cheia~. 

O Sn. Aooi.PHO Hm\GAMtNt - !\Ias não foi uomearlo p:n·a 
lfl um "olheit·o~? 

O SR. FE!Hl.ElnA DJ:O: SOUZA - Isso -vem mosLmr, ju!1-
t a mcnl.e, que a nossa confianca Linha certn raz~o de sel' . 

~c o g·ovr.rno nomeou um obscrvadot•, é que, natut·al
mentc, c.on"idr.randn-nos parte na contenda , entendeu, com 
bóm juiz, niio flllt' ct•cdito a s imp les :H'firmacõos dessa parte, 
n ão ar.cr.il.àiHli), lnmbem a defesa do IntervoiltOl' accusado, 
dada, como ella fúi. por escripto . E assim, aU.P.ncleu, al i ris. 
<i decisão do proprio 1'ribuhal S uperior Eleit.orul, para nve
l'iJ:N;ll' da vcrncidndc desses factos. 

A~sim f!.xplicado, Sl'. Presidénte, o apar~e gentil com Q\1C 
me honron o nobre represenlnnle do Distt'icto Fedcrnl, senhor 
Ado\pho B N'gumini. quero su\iontar que juslamcnle a minha 
missão, 110 dia de hoje, no 11ctual momento, não é rig·ol·osu
mcnte pct.lil' á Camat•a uma al.litnde contra o que se vem 
passanrlo nn minha lcn·a. Nem é , tampouco, um pretexto 
para pt•evonir em nosso . fnvot• a opl ni.~o. publica, ~inlio, ape
nas , constaltu·. por um docurnt'nlo o fi total, da mats allü dus 
tribunas do J.'>ai:r., que é n trii.>1.ma pal'lamenlar, todos os 
fuct-os, afim do que, mais tardo, a historio. possa busca~ a 
fonte precisa para dcllc:s dat· a flevidn noticia. 

Disse cn quo a bancada do Pal'lido Popular do Rio 
Grande dt) Norte, deixando de fazer ouvii· a sua palavra, 
nc~ lc n~cinlo, fel-o não porque duvidasse do exilo dtl meio; 
11ão IJOrqnc julgasse os Dopnlatlo~ !Jt·o.sile iros incapazes ãé se 
inlr.J·cssa!'om p~ln sorte do nm povo pcqunniuo e nobre 'do 
nordeste tio Brasil; não porque Jlcnsussc qnc os prohlcmus 
ltOiil.icos c~taduacs ou Ioc:lCls do Diskicto novem c~La1· fót•tt 
das cogil,n()ões dos parlamcnlarcs - mas simplesmente J)Or
qun ainda lho res tava e r osln u m poncu rto c.onfianç.a nas au
toridades adminislnltivas c na seguranca. h onestidade, com
potPnc.ia c pal.rinl.isrno dos juizes qno co111põcrn o 'l'ribm1al 
Supel'ior de Jn~lit;.n Etc i l.nral a tumbem dos q ue forma m todos 
o ~ 'l't·il.Junac.s n cglonacs Blcilorue:; do Paiz. 

O Sn. HFJNntQUB DoDSWOtt'i'ti - l\1:1:; (!n:tndo esses jni·ws 
tiverem de ~c lll'Ontm oiar sobl'C Ul:l elciçues, ol!as já se terão 
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processado alra vés de lodos os desmandos dos intervenlot·cs 
nos E~ lado~. 

O sn. FERHEinA DE SOUZA - V. E;;:. talvez não 
tenha ouvido ü parte inicial do meu discurso, ou não tct1ha 
lido o "Boleiím Eleitoral" de hontcm, em que sahiu um ac
cordüo do Tribunal SuperiDr l~leitoral sobre o cuso do Hio 
Grande do NorLc, tomando providencias prévias e pedindo 
ao Governo JIH.J ponha á disposiçilo a fol"ça federal, afirn tle 
promover a scgm·ança da vida e restabelecer a conrii\nça do 
Estado no novo apparelhamento eleitoral do Pai:.:, solicitando 
ainda em í'acc da gravidade das ac1.msuções e dos pt•o
prios documentos apx·esentados contra a acçüo do respectivo 
interventor, para lá mandasse nma pessua abrir o necessarío 
inquerito c apurar tudo dcvid:unente. 

E' o moLivo por qun digo quo a justiça cleiloral, que 
não é rigorosamente ju~tif;.a ua sentido IH'OIJ['ÜHIIUHLe ju<li
ciario, que nüo age st!men te. como o apparelhamento jucti
cial'io, por (n·ovocaçi\u da pnl'Lc, mas tem poder de iniciativa, 
CXCl'CC funcÇÜO de oL•dom auminish•aiiYtl e!Cilor:tl ~ eis por 
que digo que a justiçn cloitm·ul pútle c deve agir lWcviamente 
em relaçi"to a qualquer caso ou a qualquer Estado, onde n 
ordem pllblica e a liberdade eleitoral ameacem vericlitm.·. 

O SR. AooLPHo BrmGA~IINr - A (lrdem do dia do com~ 
mandante ela 3" Reg·itto, honlem clivulg;adtl no "O Globo" -
se não me fallla a memol'ia -- parece que já afina bustante 
com o accorctão a que V. Ex. acl.lba de reporlnt·-sc. 

O Srt. FERREIR~\ DE SOUZA.- .Folgo em Ler essa no
ticia. Posso, aliás, dizer a V. Ex. scmpt•e haver encontmdo, 
em meus entendimentos pcssoues com o Sr . .M iníslro Vi cento 
llúo - llOmem moço, jurista de valol' c que me parece pt·o
fundamonte bem intcncio[[ucfo em I·elaçãó á moralidade das 
cloi(;õcs no Pai~ -a maior boa vontade, ouvindo do S. Ex. 
a declaraç:1o de que logo recebesse a communicação elo 'l'rl
llunal Supel'iot· qnan lo á sua decisiiP, providenciaria afim de 
que o l\iinislt·o d;~ Gucl'L'a pnzcs.sc ú ctisposiçií.o do 'l'rilmnul 
Regional toda a tropa federal existente no Estudo. 

O Sn. HENJUQUE DouswoR'l'H - A sHuaçiio do Governo 6 
insinecra e hyp•Jcrita em I'elar,;fto ú maleria eleitoral. Ellc só 
devcrin Ler uma aLtitude: o ufas(át11enlo dos intcl'ventorcs. 
Tudo o mais sito panucéas para illudir a lJoa fú dos que têm 
vontade de ser illudldos. Se o Ministro Vicente Rúo está uni
mudo d<assm; pro[)osílos, o que lhe cabe fazer é col!a!Jorat· no 
SBntido de evllnt' qne os inlcrvculores presidam ás eleições. 
Fórn disso, é t•a::;gur sedu H inut.ilml'nt.e. 

o SJL AooLPno BEHGAC.HNt - Quanto ú. capacidade cio 
Sr. 1\'Iinistco Vicente lt(IO, não Lenhn duvidas, por um se~ 
gundo que seja, l.anlu mui~ quanlu lenho n honra ctr:>. contar 
S. Ex. entre os mons amigos, lm mllilo~ anno~. ·Quanto, 
por•ém, :'1s posslhilidadr.s que lrmlm S. J~x- de fazer l'l!;nnlt\ 
coisa, creio que lla ruzi'íes nmilo aeccnlnudas pat·a dnvlcta. 

o Sll. FgrummA DI<i Sütl?.i\ - Sr. Presidonto, não 
vacillo urn me collocar· intniL•arrwul.o a11 lado rlo 110bro Dcpll
tado Sl'. Honl'iquc Dod~worl.h, quando ['l'clama, eomo pt'OVJ
llencia prelilniunr, uniea, na verdaclo, nfficicntc, tmicn n1-
mianHJnlc moral izar!oz·a. n <1 t'a,:tarnonto do~ inl.et·vr.mt.nrcs do;; 
govnenus elos Eslndo~. Tivo o prazer, co1no hl'asiloit'n o como 
politico, de votar no lado do S. Ex. qnnnrlo, na As~emlo!.5a 
Conslituinl.u, n(ls outt·os nos insm·gimos contt•a osso dispo~i
tivo, o mais imtnol'al, o nmis gdlttntorncnlc indigno clu qLtau-
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tós for am aqui votnrlos. estabelecendo a possibilidade da 
<;leiçTio dos interventores. 

::iempt•e IJI'QtesLeJ. 00ntra ell e; semPri:! mostl"·"'. o perig-o 
a que levaria o Bt·aúl. Agoru. por certo contint10 inteira
mente ao lado de 8. Ex ., quando reclama do Governo o re
ferido afnst amenlb, como provid encia e lementar de morali-
dadl:! politica e de segurrmca publica. ·. 

O SR.. H ENI'tlQUE Dooswon.TH - A propria Constituição o 
e:dgc, quando declara que ú funcéionnrio que rmzer u serviço 
<:!e um particlo ou de um candidato o pre.4igio do cargo deve 
!'er dt>wit tido. Claro està que, de;;sa maneira, inhib~ os in
lerveotore~ de permanecer nos seus po3tos durante o pleito. 
Ninguem póde conceber que um homem, estando na chefia 
do govr. rno e sendo · candidato, não se in~crcs~e pela propria 
elcicão. Tanto assim que varios intcr\'Cnlore~. notadamente 
o do Hw Gr;.tnrle do Sul. jã fa lnram em r>c o.fas tar dos cargos 
no pe!'iodo fio pleito . Mas r> Gov~rno não quer is~o. Não se 
llluda V. Ex . estamos francamente no regime dn hypocr isia. 
O ·Governo promelte garantias e não its dá. O QUe o Governo 
QUC!' é a compressão. o ~ Pcdros Ernestos e tudo isso que 
V. Ex. eslt\ citando. O mais é conversa fiada, para illudil" 
o publico. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Já declarei que minha 
opinião é profunda, int.egralmente favoravcl ao que susten
tam os nobr·es Deputados que me honram com os 8eus apar
tes, no senlido de que a medida quo se impunha no Governo, 
- e daqui. se minh11 palavra pudcs~e ser ouvida pelos c<l
moros ela udmiuistraçãó política nnc ionol. ~u lht's far ia um 
appello né-sse sentido - era de fazer arrcilat da di rec.cão 
dos Estados, lodos nquellcs que, não gmwdanào a linha de 
mor•alidude politicn dos Srs . C:~rneiro de Mendonça, Ary 
Parreil'as e Nelson Mello, queiram fazer as proprtas elei
ções, violentando a von~ade dos Estados, impondo-se a si 
mesmos c px·ocerlcndo á escóllla dos proprios nomes. 

(\ Sn. ACtJHCto ToRnES - Que só t em nas inlerventorias 
a razão de !;er óas proprins cnndldnlurns. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Certo, Sr . Presidente, 
muitos delles não lêm pres tigio !llgnm nos Estados.. A 
maioria, talvez, se fóL'a estivessem das posições, não conse
-guiriam €lcgcr-s~ vereador do munícipio mais modesto do 
Estudo qu o adminisl,ram . Certo, se se encontrassem fóra dns 
funcç::í(!•: governamcnlaes, se ns podas do 'rhesouro não 
lhes estivessem abct·las a todos ós favores. se as forcas mi
litares eslad·:aes nüo se mantivessem pl'omptus para obe
dece~ no pr imeiro aoeno, não conseguiriam e.lcgee-se parâ 
cargo de espcuic alguma. 

O SR. ACUJtcro 'fonru:s - Mas, confessando lcnlmcnte, 
V. Ex . nlio acha quc todus as· l'Cspons<~ bilidades cabem no 
Chefe dn. Nação? 

_ p SR. F ERREIRA pE ?OUZA - V. Ex. hn de pcr
mlllu· que, ugora, ~~u nu o dxscnla ng rcsponsnbilidudcs, 

O SR •• Acunmo 'ff;1RnF.s - Darci o meu apurt.c, so V. Ex. 
o rwrmtt.br, em ouft·os t l' t·mos : V. Ex. acha que esses in
t:cn•entores e~tão á testa dos sNts Es tados porque qu ct'cm ... 

O Sk . FRRn:F:InA D'~ SOU7.A -"- Não vem a tanto. 
O Sn. Aoencru 1'onm•:!:l - ... ou porqu r. ninrla srto de

iCóados tlu cunfimH;.a, t.lo presidente tia Hüpllbl ica, tlUc teima 
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em nãu rctit•al-us das Int.crvcnLocius. V. Ex. aCl'Cd ita que 
se o St·. Getulio Val'ga~, quizesse, de fac Lo, mot·a!izar ilb 
elciçõm; TltLO afa~taria das inLervenloL'Ias Lodos os a cluaes 
clctentot·es dcllas que são candidalos ? Por QUe não vamo:> 
fcrit· logo a questão de fl'cute? 

O SR. FimrtEW.A DE SOUZA - Pet•düo, es tou de in
teiro àt~ r.;ot·Oo c um V. Ex. e m qu e, o;c o ~i'. 11 t'es idcnte da 
Republica qui1.cr, cahcm-llHl podel'I!S, QUct• coustitucionaes, 
que!' rle força, pat':l t'elírar torJos os intcrvenlores CIUI:l são 
cand idnlos . 

O Sn . ADOLPIZO B~;nGAMI~I - Da:;tava cumprir a Con
stiluição . 

O S[\. Acuacto TormEs - Se V. Ex. acha aue o Pt·esL
dente da Rcpu blica, que rendo, noderi afas l ar esses in ter
ventores ; se cnlende que, não ag indo assim, elle causa pre
juízos aos Estados, 6 cul'ial que confesso que a responsabi
lidade cabe ao St·. Getul io Vaega~. Ol t melhor. ao Presiden
te da Rcpul.Jiica, que não deseja afasLa t· os intcr·vl•ntoees e 
npen;:u so a tem ao::; "ollwiros" QUe manda !);u·a os E stados . 

O Sn. AnRLAnOo M.\!\lNHO ~ Nalul'almr.nte, o Presi
dente rln n cpuhl ica COllfi:t Lambem no Godigo mcitorat .. : 

O Sn. A~·L-IICJO 'J'onax;~:; - l) ot·adot· q ucJ• ve t· qnnnclu o 
;:·res idente ria Republica nw to!IJUt' conheoimcnto da~ ob
~et·va~;:õt~~? Talvc;, nrJ dia 15 lie outubt'O ... 

O S!L F EHI\ErRA DJ•; SOUl.\ -V. Ex. ha de me 
permil.tir, d izia e11 ha [loltélls mon1cnlo~. que núo venha 
discuti r agl)ra a responsuhilidauu •.las aulo!'idadcs I ederaes 
C'"'l relação ao [Jloito dos inlenrt>nlores nos Estados . 

Sa bemo::. in fnl izmente, que n G-overno Fede t' ttl não tem 
o~erci d o sobre todos os seus delegado;; o conlt·olP que era 
à e dese jar . :'tão posso, porém, l t·azer a discussflO para o 
ponto de sabc t• se o Governo lení motivos de ot'dem poli 
ticu, mzõos, que desconheço, pm·a ni\o fot'<;ar u solução uqu t 
alvitrada c, a meu ver, é ped cila ntcnle accc itave [, on me
lhot•, a u uica que aUcudc aos principio:; da rnoralidadc pu
blica, no m omento. 

O Sr., Auor.PHO BERGAM INI - A unica :;oluçüo poss ivel, 
diante da Constiluicão. · 

. . O 13'1.. .FERH.EIItA DE SOUZA · - Pcrfoitaménte. 

O Sn. Acuncro 'J.'onni>s - O Go\'Cl'llO F edct·al - sabe 
Y . Ex . mui lo bem ~ uõ.o foro;ou ue in forçará a solucâo, 
pot'CJtlll esses intervenLo res ui"Lo stto nada mt~is nada menos 
do c:·.w o pmpl'io Chefe da Nação nos Eslntios . Y. Ex , âcre
dila quo o Sr. PL'\Jsideotc da Hctntl)l ica não queira gnnhat• 
as e!ci~1ões J)OL' inlcn nedio dos inlct•vtmlorcs nos Estados? 
E~ I amos no scl)ulo XX, mon collcg<t, no anuo de 1 U34. 

O Sn. AuoLPilO Bgm:.~:-;uNI - Com rnrlio, !u1. elccil'icn ... 

O St\. Aeul tCLIJ 'l'oml!;s - Quct'tl que, ao menos, o ot·u
d o1• no:.; r<: s;, c i te . 

O SH . FJ•~ lt l\!õ;fllA nT~ SOUZA - Não estou desrcspci
l ~t n ··1o a V. l í;:c; digo que, no ca~o do Hio· Grande do .1\ortL\ 
perdi, é verdade, nwilo l ~mpo ; l.Jali longanwnltJ á pot·ta e 
osta ~e me uiio alH•iu. ~5t•mpro c onri unctu, pol't.! lll, na lh;ào uo 
J!:vang-e\ho llllt! 111:1\lrla: "ua lcí l~ abl'ii'-~C -\'o:;-ú" pCL'SÍsli ua
teudo até (!I!P al'in!ll já so mu al.Jr·iu um pouco a po!'LU. Nüo 
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se restaurarr.m ainda Lot:lr.s as liberdades do povo do m eu 
Eslado, ma s p elo m enos, deram-lhe uma espct·ailça - e a 
c'spct·nnca é um alimento, como os nobr es collegas sabem 
m'tilo bem ... 

o Sit. Acunr:w To~tnr-:s - V. Ex. quer veL' como é um 
grondü alimonLo? . 

No tocante ao pleilo de 14 de Onlubt•o, cslou vivendo 
disso . .. 

O SR. F E RREIRA DE SOUZA - Det•am-lhe a ewct·ança 
do que ter·á eleic;õe~: livres, mesmo com a pct•manencia do In
terventor, mesmo posla de Indo a medida que o homado 
collega, St·. Acurc io To!'l'es, considera, como eu - cl folgJ (!e 
ver comi'ttlgo a opiníüo inte llígente e digna de S. Ex. -
JH'uvidcncia pl'imuria de moralidade eleitoral. 

Oi lo a V . l~x. um exemplo: no anno pass;ulo, na ~ 1\::içâo 
de a de i\laiu, o Hiu Grande do Norte csl.cvc em si tuação quasi 
igual ú acl ual . Não digo igua l, pm·quc não me consta que 
o Governo de então se tive~;se so t·vhio dos éófreo; publicos -
é 'verdade que esses cofr,!s es Lavam tubet•culoso~ - para o 
fim d e custear a campanl1a e teiloml. 

O acLual , porém, tem usado de todas as armas possíveis 
c imaginaveis, annas que o outro não consegniu conceber. 

No armo passado, atravessámos uma quadra. !nais ou 
menos semelhante. Es:tavamos sob o regime n da ~ompressão 
nbsolut.a, do podet· discl'icional'io. Não tinhamos, ao menos, 
a poss ibilidacle de appdlar pat•a o Judiciario. :\ cspct·anca 
de nma solução legal não nos afag·ava a mente. Gonfe:;so, 
cnlreLanlo, que Livt•mos do i:it'. Getulio Vargas a scgm·anca 
da verdade eleitoral, o que nos possibilitou a nós, candida
tos da opposicão, a vicloi·ia iltlcgi;a l no inenéionado p leito. 

O Sr. Interventor mandou pat·a lá c~~u figura modcnla
menLe inslilllida no Dii•cilo Coilsiítucional Bt·as il~ü·o - um 
observador . 'l.'a l observador conseguiu, não sei pol' q•.w, talvez 
r•or· acção catnlyticn, simnies cfl'cilo elo prescnp, qne M 
violencias se extinguis~~m e o Povo tivesse Jlberdnll~. · p elo 
menos no d ia da cleiç<io, pot'()tw, lugo após,, ella dc~appa
receu. 

Assim, t endo as minhas razões para acl'editar Que amda 
sem se pt·aticar a medida elementar - pHrdôem-mo a re
petição do termo; porque é o unico que tenho no momento-'
do afuslamcnlo dos interventores, o Gover·no póde g-ntanlir 
a put•cza e leitoral. Gcrhun enle IHtveria muito mn:s segu
!Jiicu não nfus tn a lguns iBterventm·cs, porqne não por!~ afas
tamento dos l ntm·ventorcs da dirccção do pleilo. 

O Sn. AnBLARno MAniNHO - E ntão, o nolwe :Jejr,llado 
nchn qne o St•. Acu t'Cio Ton·es tem I' aziío . O P l'e::;idcn ~c da 
Hopnbliea não afas ta o l nLcrvcnl.or no Rio Grande, porqne 
lJÜO t[ucr· conlribll ir para a sua dorroln. 

O SH. Ur.NnrQUE D ooswon'l'H - O Pt·c~idrnl c da Ropn
blicn nflo afa~ la alg·nns inlervcntorm;, porqu e não J)Óde afns
(.nr onLros . 

O Sll. Fl~ltHEIHA DE SOU7.A. - E ' ottlra q uast.ão. 
O St\ . Ar.:LHtcw ·.romms -· O nobre ol'ndor eslá pt'uCO(Ion

do ao tlosllo!Jrnmenlo Ja Clltes lâo quando ella é uma só: a rc
lll·a tl:t . vt'lo l~ J·r~ idf•nte <la HL~(.>Ilhlil'a, do~ lH!(•t'Vl'ntor e.> que 
si\u cundidnh>:;; ú goverunncu dos r'e:.<Pbcl ivns l·:" t ailo~ . 

O ~n. Pn.t::S ttJF.:'>I 'l'E - Atlcn t:.ão I 
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O SR. FEflREIRA DE SOUZA- O meu parlido não se 
colloca contra o Sr. Presidente da Republiea . 

O ER. Acvneto 'fORRES - V. Ex. acabou de rlizer que 
o Sr. Getulio Va1·gus garantiu o pleito, em 3 de Maio, nô 
!tio Gr'<nldiJ do Norte, e foi por isso que o partido op~1o:>icio
nista, de que o nobre Deputado luz parte, venceu tms eleições. 
Ora, se V. Ex. participa do partido opposioionista e não 
mudou - sei que não seria capaz de fazel-o - é, ne3t9 t)ar-· 
tido, contra o Sr. Getulio Vargas. 

O ~H. FEri.REIRA DE SOUZA - V. Ex. qurn· dar á 
pa lavm - opposição - uma amplitude que eu não lbe qutz 
emprestar. Faço opposição ao Interventor, ó. situação es-
tadual. · 

O SI\. MoHAn:S ANDBADE- Permitta V. Ex. um aparte. 
Parece-me que os doutos collegas da opposiçüo fazNn tem
pestade num copo dagua. Além dO depoimento que V. Ex. 
acába dé dar, se me permitio, prestarei lamhcm o meu. Em 
maio de 1933, quando das eleições á Assembléa Constituiute, 
em São Paulo el'a Interventot• Federal o Sr. general Waldo
miro Castilho de Lima, que, como toda a gente sabe, :.inha 
organizado dois partidos - o Socialista e o da Lavoura.. 
Tambem é I publico e notaria que o general Waldomil·n de 
I.ima, por meio de diffct•enLes medidas adminhol. t•at.ivai\, dif
fir.ull :wa. en01·mementu, a propaganria da Chapa Un;ca tlOr 
São Pan!o Unido, favorecendo, por outro lado, aos pnrtidos 
da Lavom·a e tiucialista. Pois bem; nós que, t'onnanrio a 
opposiclio, constituíamos n Chapa Unicn por• São PRUio 
Unido, rcclnmúmos providencias ti.O Chefe do Governn Pro .. 
visorio. O diclaclnr mandou n Suo Paulo, nuqn1:1lli.! occasiao, 
o primeiro dos observadot·es de que se leve noticia, o eminen~ 
lH jurisconslllLO Justo Mondes d e Moraes. 

Poit< bem. A simples presenÇa do obset·vador do Go~ 
verno Federal fez com que o inlcrvcntor respeitasse as 
nossas liberdades, o que resultou aquillo que toda a gente 
sabe: dos 22 Deputados do S. Paulo á Comtituinte, 17 forãtn 
os nossos. Ora, se naquelle tempo, medin!ILe a simples pre
senca do obs~rvnctor, sem as garnntias da Forcu l'ublica, 
cntrer;ue á J uslii;à Eleitora:, como ho.ie existe; nós da oppo
siçiio, conseguimos elcgce n sobre 22 representantes, o que 
não se darú hojo quando as Forças .P\lbl icas federal e estadual 
esWo, de accordo com o Trib.nnal EleitoraL á disposição das 
mesas cleilortws independentes, e ·a preside!'li.iíi\ da eleição 
ni\o é do Interventor, mas da Justiça j<Jlcilorul? V. E:t. tem 
toei a a razão em uonfütr nns providencias n serem tomadas. 
Pol' üncle se vO que os nossos collc[;'as da opposicüo eslüo 
fm~cnrlo lctnpes lacte num copo d'agua. 

O Sn. AcuRciO TonnEs - O orador mo vcrmHto um 
· llfHlelo ao discm-.~o do nosso colleg·a i'rl o't'::tos Anrll'ado? (Risos) 
Se é o 'observador que gnt·an le, o rtio Grnnilc do Norte, por 
~ l~us rept·esentl\ntes, não tem mais au!.ot'ilht tlo para i·eolnmar, 
porque o observador já está ltl. O accordão do Supcriot' •rri
bnnul é do conhecimento do lodos. 

O Sn. MoRAJ~S A NDriAIJE - O Rio Grande do Not·te nüo 
está pl'otcst.:wdo. O seu illusl.re representante está apenas 
preslamlo um depoimento peranLe a Cnmara. 

O Sn. ])nES IDEN'rE - Nilo sei so deva. comnmnicnr ao 
nr·arlm· o1.i t\os nparteantr~s que a llot•n do K-.!Hldícnle cst.ú 
fJtmsi n findar. (/liso). 
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O SR. FERREIRA DE SOUZA - Quero, Sr. Presidente, 
retomar o fio das minhas consíderaçües, que vi, muito pra
zenteiramente, interrompidas por figuras das mais respeita
veis, dás mais intelligentes e dignas, da Camara dos Dcpu-
~d~. . 

Dizia eu, Sr. Presidente, que o meu discurso não é ri• 
got·osameote ~ e para isso chamo a átténcão do Sr. Depu
tado Acurcio Torres - não é rigorosamente um discurso de 
protesto. Não venho para aqui deblaterar, denunciar ou 
pedir á Camara uma providencia determinada porque, n meu 
ver, constitucionalmente, falho. á Camara poder ·para acon
selhar qualquer medida. 

O SR. HENRIQUE DooswonTH - Não apoiado. Se é um 
orgão IJO!if.íco, eminentemente politico ... 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Como orgão politico 
que somos, a nossa unica possibilidade é servir de vehiculo 
ás reclamacões publicas; é pOr a nossa tribuna á disposição 
de lodos aquclles que são vidímas da compressão dos iilter
ventot·es,. • . · 

O SR. HENRIQUE DonswonTH - E do Governo Federal, 
é preciso 11ão esquecer. 

O SR. FEllREIRA DE SOUZA - . . . afim d e que, pelo 
reflexo da nossa palavra na opinião publica, e pela impressão 
que os factos possam causar nos meios politicos, o Govét•no, 
ao menos se emocione com o grilo dos que soffrem .•• 

O SR. HENRIQUE DooswonTH - V. Ex. está esperando 
isso? I 

O SR. FERREIRA DE SOUZA ~ . . . e tome as provi
dencias que o cnso comporta. 

Dizia eu que, antes de me servir da ttibuna que o man
dato file possibilita, para. trazer ao conhecimento da Casa os 
:factos, não mais dõlól'OSOS, mas, sobretudo, luOtUOSOS e tra
gicos do meu Es tado; antes de vir denunciar â opinião pu
blica do Paiz os feitos de um Interventor que se desviou do 
bom caminho, uua mentiu a todo o passado de sua propria 
administraçã o, para se afundar no charco da mais completa, 
integral e baixa polilicalha, como ha poucos dias diziá, 
numa entrevista, essa figura insuspeita, quo é o Sr. General 
Manoel Rabcll o; dizia eu que tínhamos deixado de trazer ao 

· conhecimento da Carnara esses factos, porque · resolvemos 
nos dirigü·, r.n·incípnlmente, ás autoridades que, pela sua po
sição e attribuicões consLitucion:tes, poderiam tomar contra 
elle as medidas acnuteladot·as dos direitos elei toraes do Pniz. 

Depois, entfio, que temos encontrado, da parte do Go
·verno, não dizsmos pro\'idencias promptns, porque não con
sideramos como tnes aquellas que chego.m depois da cada
vcrt>!' estendidos nas r uas tias c ldadf)s do interior; depois 
que temos Pr.contrndo da parte do Governo, repito, senão 
nccuo immedin~a. di'astica, mas pelo menos mna fresta por 
onde as esperuncns do povo de minha terra t•enascem, po
tlcmos confinr em quo a 14 de Outubro todos os pol.yguarus, 
livres da ameaça dos cungaoeiros, isentos da acciio dos blm
doloiros que hoje infestam o Rio Grande do Nor~e. poderão 
com po.nlcer ás umas, escolhendo os seus mandalarios â As
scmblóa Oonslituinlc do Estado e á. Camara dos Deputados. 

O Sn. Aconmo 'l'omms ~ V. Ex. dá licença para um 
apnrlc? Então, o Partido do V. E:c. não pleiteia o afast.a
menlo do Interventor? 
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O SR.. FERREIRA DE SOUZA ........ O meu partido plei
teia medidas que lhe dêm liberdade eleitoral. Se essas me
didas só podem ser effeclivas ou efficientes cóm a retirada 
do Interventor, então o meu Partido pleiteia o afastamento 
defise mesmo lnterventor. Se o Goveroo, porém, encontra 
um meio de gnrunti1• o voto aos meus coestaduanos, sem o 
afastamento do Interventot•, como o fez no pleito passado, 
nós acceitat·crnos de boa mente a solução, p01·que, note 
V. Ex., o Par lido Popular do Rio Grande do Norte, pela 
sua situação ele iLót·al, pelo seu prestigio, pela gara ntia que 
lhe dá uma simpaLhin muito accentuada, p ela segurança do 
seu programma e pela moralidade dos seus melhodos de 
acção, nüo teme, de man eira alguma, o p ronunciamento das 
m·nas. Mesmo com adversa rios no Governo, desde que 
esse govet·no não possa usar dos meios de compl'essão ao seu 
a loance . 

Penso, assim; tet• satisfei lo á pergunta do Sr. Depulàdo 
Acurc io 'l'Ol'l'CS. 

O Sn . AGtiRCIO TonnEs- V. Ex. ha de permittit•, en
tão, outro aparte. Só fiz essa. pol'gunta, pot'que suppuz que 
o Partido, para garantia das eleições, estivesse pleiteando a 
substituição do lutervenl.or, pois pelo que V . Ex. disse, e á 
vista do aparte do Sr . Depu tado Moraes Andrade, creio que 
o obsHvador bastará, uma vc1. que bastou par·a São Paulo . . • 

O SR . FERREIRA DE SOUZA - Não sei se bastará ou 
não. Se o Govel'no, agindo de b oa fé, ... 

O Sn. Mon.t~.ES ANDltAD~> - E' uma. questão de facto . 
O SR. FERRfWlA DE SOUZA- . .. acha qUe com esse 

observador conseguirá as m edidas indispeusaveis á garantia 
dos dimitos ele itoraes do Rio Grande do l'iorle, nós esta
remos satisfeitos. 

O Sn. Acuncw 'l'<iltREs - V. Ex. acha que o Governo 
está ngiL1do de boa fé? ... 

O SR. FERllEIR.\ DE SOUZA - Niio tenho raz.iio pat·~ 
pensar de modo contrario. 

O Sn . PnESIOENTE - Lembro ao nobre orador que está 
terminada a hora deslinada ao expediente. 

O SH. FERREIRA DE SOUZA- Peço a V .. Ex. que me 
oonside1'e insct'iDlo para a ordem do dia . 

6 

O Sr. Acurcio Torres - P eco a pala \'L'a, 1>ela ordem, 
SI'. Presidente. 

O Sr. Presidente - Tem a pula \'l'a, pela orrlem, o scnhot· 
De pulado Ac.urc io Torres. 

O Sr. Acurcio Torres (.Pela orde1n) - - St'. l>res identb, 
no lúr lroje, com n at.tenQiio ele t.udos os dins, o Diarlio do 
Poller L caülat·i !l O, logo me acudiu o desejo de so lioitut· uma 
providocii<"iu a Y. Ex. ·e aos nobt·es Socr!l lat·ios du Oamar a.. 

Ora, S.r. Pl'cs id ent.e, w o BcgimcnLo impede qu e os 
oradores usem de {~Xtn•cssõos, que pos.l:lum, scquct·, longin
quam;Jntc, su~ceptibilizat· os Srs. Deputados, muito mais 
I>L'Ollibc que os collegas leiam uocun~cnlos da auloL' ia do 
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terceiros, com offens·as por demais graves ao Poder L~gis
lativo. 

O nohr·C Di)puta.do da classe dos empregados, senhor 
Waldum.ar ReikdaJ, no discul'so qu.c aqui hontem proferiu, 
t~ve ellSejo de J.êr uma carta da Liga Gommu;nista lnLerna.
cionaHsla, na qtJal se eneontra o pcriodo quo vou lêt. 

O Sn. HAUI- FERNANnEs - Seria melhor qu.e V. Ex. 
nfio o lesse, a1'im de não consLar dos "Annaes". 

O SR. AoOLPHO BERGAMIN! - Pod'eria Jêr apenas para 
l.omarm.os conhecimEmto desse periodo. 

O SR. ACUil.CIO TORRES- Lêl-o-eí, pedindo a V. Ex., 
Sr. Presidente, nâ·o seja registrado pelas notas tachygl·a
phicas. 

O •Sn. PnrrsmEN~'E - V. Ex. pod'eria lêr em voz baixa, 
de modo que 1111enas os :seus coHogas o ouvissem. 

O i"R. ACURCIO '!ORBES - A adverLoncia de V. Ex. 
~ a mais justa possiv·el. A.s ·cxpJ·essõe.s chocam tanto os 
membros desta Casa que, em verda()c, nfl,o podem ser repe
Lidas. 

O Stt. 1-IENI\lQtJE Dor.>swon'l'H - Como está publicada 
no lH'OIH'io org-<io da Casa, o el'fcito nocivo já foi produzido. 

O SR. ACUfi.Crü TORRES - Nüo ·Qtlero e não devo 
repelir taes expnssões. 

O S!t. AllOLPHO Bm\GAM tNI - Deve solicit.ar, entre
tanto, q11e não constem dos "Annaes". 

O SR. AGURCIO TORRES - E' jnslarnente, St·. Pre
sid.enle, n qucstüo de ord.om que desejo lcYanlur: pedir a 
V. Ex. que faça com que os re<luctorcs dos "Annães" sup
priwam o periodú dcssu carta, dcixand.o que elle, infeliz
mente, por inad'V·crtencia. t.alvê~ da :Mesa, s·eja anena.s do 
cmlh~·cime!IJ1.0 dos que l!.'ram o nu mero de hoje do Dim·io 
do Poder Leyislal'ivo. (Muito bem,' 'IIWilo úcm. J 

O Sr. Presidente - A Mesa, realmente, verificou, com 
gt·&ndc pcsm·, o Jacto de haver sido publicada, por inadvm·
toncia. uma cxpressfto nl Lamente offensiva ao decoro da Ousa 
c aos ]l!'OjJt'ÍOS brios dos Srs. Deputados. Iniciou, acsdo !ogo; 
prov!tloncius que o caso exigia, embora rcconliccendo, como 
Loda a Camura rcconlwcc, a exacção com que cumprem seus 
devores o~ f'unccíonarios dcsla Casa. (Apoiados.) 

Os Sru;; ;\i>OLl'HO BJ.mG,\1\HN! l.l MonM,:s ANJHI:\DE- Muito 
bem. 

O Sr. Presidente - )<:sl.e encat•go (J eommctlidti, pela 
Mesa, tlO St·. Dit'ecl.ot• da Tar.hygraphia, que, r.csla hora, se 
encont.rn assoberbado ele serviço, porque, como (\ do conhe
cimento de Loclos, está se realiznndo nm conllm·so para pre
erwldnwnto de vugtts existentes naquella soeçüo toehníca. 

Devo dizer que tt presidencia nem s~mprc acompanha, 
}mlavru 110r palavt·a, as expressões dos oradül'es, [)ois Lcm dP
aLlcnrler a mnlliplos ussumplos, sendo intei·pelladn u todo 
rnomenlo. 

Ainfla hontem eu me vi nn. cont.ingoncia de chamar -
e confi)SSO qne tnrdiamenle - a at.Lenção de um Sr. repre
sentante de classe.. 
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Ora, creio ser dever da Mesa, como de toda a Camnra, 
pôr cobro, - se me permíLLom - ao excesso de alguns Se
nhores Deputados que, não comprehendendo bem a alLa mis
são da Camat'a e deslemhrados talvez de que a clla pcdiYOccm, 
vêm collocar mal perante a opinião I)t1blica a nossa rcpre
sr.nla!ifíO, que, betn ou mal, 1:. a expressão da vonlade da so
beranio. da Naciio. (llitlito bem; apoiaâos.) 

Assim, appello pam os Srs . Deputados, que commungam 
nas idéas que chamamos avan1jarJas, no sentido de que façam 
a propaganda que a liberdade da tribuna [lermitte, mas que 
m•.nca faltem, de accordo com o Hegimento e a vt·opria edu
cação de cada um, ú consider•ação a nós oulros c, principal
mente, á Camara dus Srs. Deputvuos. (Muito bem; muito 
bem.) · 

7 

O Sr. Waldemar Reikdal - Sr. Presidente, peço a pa
la,•ra pela or·dem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pell\ ordem, o nobre 
Deputado. 

O Sr. Walde.mar Reikdal (PeCa ordem) - Sr. Presidente, 
pedi a palavra ·para declarar :\ Camara que quem leu a cnl'f,n. 
fui e. u. Aq nelln palnvt•a cxiõt.e na carta, rrms posso ns~evc
rar a V. Ex., que nüo a. li e autorizei a Tachygt·ar}hia a cor
tal-a. Pedi que não a rcproduiissem, porquanto entendo 
que o tm·mo não é adaplavol á linguagem de quem quet• de
fender principios. 

Por isso, nlio a li - repilo - e não autorizei sua publi
cação. Disso póde dar test emunho o lachygrapho com quem 
me entendi. (Muito bem; nwito bem.) 

8 

O Sr. Minuano de Moura - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem . 

O Sr. Presidente - •rem a pa tnvra, pela ordem, o nobre 
Deputado. 

O Sr. Miuuano ds Moura (Peln ordem) - Sr. i>rcsidcnLe, 
insct·evi- mo pnrn !alar n:t rwrn do Exvedien!~ o parece crue, 
sendo minha !'inn, ftti victima hoje de novn u surpação, como 
V. Ex. bom accenluou, nsut pa(ião essu gl·andomonle eom
penRada pelo pr•azot• do ouvit· falul'Cm pola ot•dorn dois u obt·es 
collogas rncn~ que, ugsirn, mo tornaram pni'lo da bom do 
do cxpetlienlo . 

Queria quo agot•a, depois quo a lJLlS~ol a dn nos~os trn
b(l.lhos so ori onlon ao nol'Lc, vtm h u, 11::1. hot·a du explicação 
p ossoa l, se ori cnlat• purn o sul , c, nor i sso, llCI}O minhi\ in .. 
scriru.:no. 

O Sn. Pni>S!ln:NTE - V. Ex . c~lá iascriplo no expc~ 
tliunt.e dtt JH'OXima sessao, maA, ~ i rtescjn ainda falar hojo em 
cxvl icaçuo pu!'soa l. .. 

O Sn . MTNOANO DE 1\:!0ÜR:\ - Perfeitamente. 
O Sn. PnE!;IDI~NTtt - ••• V. Ex. fica!'á inscriplo. 
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O Sít. MINUANO DE 1\I(.URA _.Muito obrlgat.io a V. Ex. 
(Muilo bem; muito bem.) 

O Sr. Presidente ~ A Mesa r ecebeu uma communicação 
e scripta, do Sr . Depu lado Alfredo Pacheco. l'Uviando cópia 
de um L<'leg-r<'l mma-revto üo ~illt collega d~ bancada, Sr· . Gc
r,troso Poncc c lumentanrJo que esse Deputado tivesse feito 
,_.efcr·encias ao eommunicar.te, quando este não se achava. 
pr·escn le na Capital Fcdceal. 

Tenho sobre a mesa um requerimcnt.o de informacõcs, 
que Yao Sl!l' lido. 

E' lido, apoiado c posto em discussã~ o sc
guint.o 

9 

N. IH ..:_. i!l34 

nequeiro que, pot• intcrmcdio da i\1:csa, se solicitem in
formações elo Sr. Int.ervcntot· Federal, :':lo Distt•iclo Fedcr·al, 
sobre: 

i 0 , se á consLrucção dos hospilacs precedeu plano de
-vidamente suje ito á consicle raçiio do:; ~eclmil~tlS, esludadn a 
localizuçiio c qual o crilel'io segu idc; ao caso affil:'malivu: 
a) cinta; b ) co nstilulc-ão da commissão; c) pnrece1· ou par·c
ceres; 

2°, se p:u·a essas consLt·ucç.ões foi nbel'ta qnalQLiet· con
currencia publica, quer em r elação aos seu~ pro,iectos, quet· 
em rclac-ão á execução de suas obras ; 

3°, qual o numero global de leitos que os rtlferictos esta
b elccimenlos tCI'ÜO; 

4°, qual o montanlo das obras em exHcucr~o; 
5o, a m:u·go de quem ou de quo f il'ma ficou a constru

C~'ÜO c quem confeccionou o p r ojeclo ·JU t>rojec-tos; 

no, ~íio contentos do emprciladu ou ele administração 
cont.t·alada 't Nl'sl o nll imo cal:' o, qual a ~lurr.rmtagem c demais 
concti<:ül's do conl!·alo? 1\aquelle, teôr do contrato, e, se fúi 
}>Ublicailo, onde e c. ,wndo '? 

1St1 la rias 1:\essõc$, H de Selcmbl'O de 1934. . 
]J tl1'UH11till"i. 

Adolpho 

EncrtTada a discussão ~ adiada a vo~acão. 

O Sr. Presidente - E:Mt fi nda a hot·a dl'Slinadu no .l!:x
pcllicnlu. 

Va i-se l)a<:>s~tt· á Ordem do dia . (Pmtsa.) 

Compar~cem mais ps St·s. : 

Leandi·u Pinheh.·o. Joaquim l\fagalhiil·~. Adolpho Soat'08, 
Hugo Napnl('ào, Figuoirtlrlo llod••ig·ues, Silva Leal, Fm·roit•a de 
S.ouzn. ;\lhot·t.n lloculli, Solnno lia Gunhn, Augnsln Cavalc:-tn-
11, 0:->0I'IO Bol'l.Ja. At·li nuo r,l)fllll , Manool NovtH\S, Paulo Fi lho, 
lluy Suntias·o, Am:nal Peixoto, Sampaio Gorrca, L\dolpho 



Cà'nara dos OepliacJos · lm;:resso em 08/1012015 03:53· Página 21 de 46 

Bergamini, José Eduardo, Fabio Sodré. Francisco 'Marcon
des, Julio Penido, Polycarpo VioLíi, Daniel de Carvalho, João 
Villas boas, Alfredo Pacheco, João Simplieio, Gaspar Salda
nha, l"err e.ira Netto, Edwaltl Possolo, Walter Gosling, João 
Pinheiro, Alexandre .Siciliano, Euvaldo Lodi, Gasliio de Bri
Lo, Teixeira Leite, David Meinicke, Aforae6 Paivn, Nogueira 
Pcnido (39). 

Deixam de comparecer os Srs . : 

Antonio Carlos, Pacheco de Oliveira, Fernandes Tavorn, 
Mar1o Caiado, Cunha Mello, JJuiz 'l'irelli, Alfredo da Matta, 
Abel Chermont, Mnr·io Cbermont, Moura Carvalho, Lino Ma
chado, MagalhãPs de Almeida, Costa Fernandes, Carlos Reis, 
Godofrcdo Vinnna, Maximo F ert·eira, Agenor Monte, Pires 
Gayoso, Freire de Andrade, Luiz Sucupira, José Borba, Jc
hov:,lh Motta, Martins Veras, Velloso Bot·ges, Odon Bezerra, 
It·enêO Jofl'ily, João Alberto, Souto Filho, Arruda Falcão, 
Luiz Cedro, l\lal'io Dorningues, Arruda. Camara1 Arnald() 
Bas lós, José Sá, Alde Sampaio, Humberto Moura, lzidro Vas~ 
conccllo<>, Sampaio Cos ta, Antonio Machado, Leandro Maciel, 
Augusto Lei te, J. J. Scabra, Pl'isco Pal'Uiso, Clemente Ma
riani, Maga.lhães NcLLo, Medeiros Net to, Ar lhur Neiva, 
Edgard Sauoh es, Alfredo Mascarenhas, L·eoneio Galriio, At
tlla J\marnl, Homero l'ires, Gileno Amado, Negreiros Fal
cão, Aloysio Filho, JJ'ram.isco Rochü, 1\rnold Silva, LaurG 
Passo~. Nelson Xavier, Fernando do Abreu, Carlos Linden
berg, Godofredo .Menezes, Lauro Santos, Jones Rocha, Pe
reira Cm·neiro, Olegnrio Mnl'itlhnt-., Jotio Guimarães, Ce5ar 
Tinoco, Alipio Costa llat, Gwyct• de Azevêdo, Buarque Naza
rcth , Bias For·les, Mello Franco, Ribeiro Junqueira, Josá 
Bl'az, Adclio Maciel; l\1arLillS Soare~. Pedro Alcixo, Ncgt·ão 
de L imn, Gabriel Passos, Augusto Vicgas. JJelphim Morei
ra, José Alltmim, Viuil·a Mat•ques, Clemcüte Mcdl'ado, Raul 
Sá, Simão d~ Cunha, João Ber·aldo, Furtado do Menezes, 
Oh rjstiano Machado, Luvindo Coelho, Alcixo Paraguassú, 
\Valdomit·o Magalhães, Bulmiro de Medeiros, Licnrgo Leito, 
Celso Machado, Campos do Amaral, Bueno Brandão, Carnei
ro ele nczendc, Jucquc3 Mont.ünclon, Joãu Alves, Jos~ Ghris
Liano, Plínio Cocrôa do Oliveit·a. Alcnnlara Machado, Thoo-
1.onlo 1\lonlú ii'O de Hut·r·os, Jlodt·igncs Alves, Bar·ros P en
teado, Almeida. Can'lnrgo, Mnt•io Whalcly, Vergueiro Ccsar, 
Güat·ary Silvr.im, llyppollto do llcgo, í:oronsLro G'ouvoia, 
,To~é Ulpiallo, CnrloltL ele Queirm:, Abt•ou Sodl'tí, Lacerda 
\V(!rnerk, Anlonin Covellu, Cnt•rlne:o de Mello Nctt.o, Moraes 
Leme, Henrique Dnynm, Snmpu!o Vida! , Jo!:lé Honorato. Do
mingos V1~1ln ~co, Nt>t'o de MnCl!dO, Gonorosn Ponco, Frnn
eiseo Villnnovu, Pliuio 'l'ominho, fdP.lio Snwlombm·g, Neren 
Hnmo~. Adolt'u KontltH', . SimÕP!l LntwR, Ji't'Nil't'ico \Volfcnbu-
1.,.11. DPtnl!f.t·io Xavilll', Virltw nussornilll<l, Alwanio Tuuino, 
l'l!d ro Vt> r·gu1·n. F1111rl\ lliha~. 1\aul Bitlcmcoml, G ilbcrt Grt
lwi t•a, Vn~n1 Toledo, Mat·Uns c• 8ilvt:, ,Toiio Vit.twn, :\ll>cr·to 
Sut'l'k, At•mando Lllj'lhll•r. Guilllet·rno Jllaslnt·, J~clrnnt• Car
valho, 1\!al'iu 1\lanltãcs, Mill.on dn eat'VItlho, llic:tnlu 1\fnohn
(10, Augusl.o Co1·sino, Homrio J,afe:·, Pncht!ro c Si!vn, n ocha 
Faria, Olivcirn Passos, Pinheil'o Lima (15G). 

OnDEI\-1 DO DIA 

O SI'. Presidente - A Ji~tn a c prm;en cn nccus:\ o compa
rccimenfo ele 9:J Srs . Depnln-dos. 
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Não ha numero para a 10tação da mv.t':lr ia constahte dn 
Ordem do dia. 

10 

Dou a pulawa, para cXIJiicação pessoal, ao Sr. \Valrfe
mnl' Jleikrlal. 

O Sr . Waldemar Reikdal (Para cxP!icaçfío pessnu~) -
St·. Pres idente, St'!" . Deputados, como sem pl'e lüm sido mi
nhas attiludcs ncsla Casa n lt defesa dos interesses da classe 
que repcesenfo, mais nma VHZ venho á Lt•ibuna l)Ul' O. proles
lar contnl m: violenc ias pratica das ttltimamcnlc p ela poli
cia do Rio Gtmnde do Sul conlt·a alguns companheiros, que 
faziam, om r,aravana, pt·opaganrla em lll.'ol do. nnific.aoão dos 
tt·aba!hadorcs, para a formacfto da ft·enle tmica vro lclarta 

11<1s prox imas elo içí3~s. 

Acabo de t'CCl\ber, St•. Presidente, tio nosso collcga, 
Sr . . João Vi laca, te!egramma rruc nos dá a iufot·mac;ão de 
que operar ias esUio presos no Rio Granrll' do S ul pel o ct·ime 
de dcsE'jurmn a unificação da clns~·H~. Peço licença a V. l Gx, 
para r:a~sar n lcl' cssl) des pacho: 

·• 1\IinOI· ia dCYe pt·olcsl::w energicamente con t r a 
JH'Ís iio membr·os caravana Liga Eleif.b!'UI P t·olclal'ia, 
o:m Snn i a Maria, qunnrlv fa;:ia m propaganda f rente 
unica lrabalhado~·us . EsUi.o Jlt'csos Angelo P lastina, 
Euclydcs Souza, Polycm·po Machado, Leopoldo Ma
chuLI o e TAteio Netto. Est.on acel'lando bases pa r a 
f t·cn le unica dos tt·aualhntlot·cs em locto E stado. Com
munictU•} Direc torio . .. , sendo movimento aqui opli-
mo. - .Joao V'ilaca." · 

Estas Yio!cncia~. S t· . P r(!sidonle, não se jus tificam, 
maximé, se qui7.ermo~ respeita r os principias appnrenl.c
mcnte <l cmoct•;üicos que tlOS r r.gent . O Governo não d eve 
perm!t!.ir· a rcnett~lÜO de Lacs uLtcnlados ú lihcrrlndl!, da ndo 
nos f.rabulhadorcs garantias u fim de qne possam so m uni
:fes(.at· publica e livrcmcn lc em Javot· das suas candida
lm·o.s. 

E' portunlo c s i a, Sr. Pt·osidcnlc, tuna ela a t·n~õos pelas 
(] uaos Ye nhb á lrihuna, om nom(l da minoria pt•o\c lal'ia e 
do Parlirl o Sociali s ta Pt•olol.a t·i o Dmsil eiqJ, hwçat· o m eu 
mais velõcmonle pt•o lcsló conlm as nrbilr ut•iclfad es quo 1~ 
se c~Uío pt·aticaiido. Jt.:~la!l c nuLt•as ut.l.i ludcs d:t mesma na
turo:>.a, a~sum ida s pelus a ulor•illadns, dão flllll 'fWill a manl
fe s la~õcs du prolcl:ll' iauo iH\ t!c l'l'~n 1lns se u:; di ro il.os . 

P.:\1\)1.!1'(1 , po""· que, pot• inll~t'ntNiiu dn Mt~~n. o S t· , l\11-
ni~fl· r l da .Tu s Ll~n oxpll(]LLc l'~tu l'ado, ~I! Llt!O ÍL\llllec.ll alnlllcntu 
JI LlS I " ~ um lihenlad e os rw~sos eompunhelros, ttfim do qu o 
pos.<a 111, l ivt't•utenlt'1 eonlimt l\L' !\ ~1m }.H'OJ)aJ,tanda e\eil.cwal. 
Nüo :::c jn:; l.i fim sl'j nm coagidos na stm u!LiLudc, quu julgo 
ba:::lun to 1'tlr.oavel . 

Em r.cmtitJtmçiio, devo, como prolelario ([uo sou, dec la
rar qne, cm!Jot•a niio es tando honLen'l twesentc. no m om;m to 
em q ue o Dnpu lado Alvnt' u Ven tura fo i obrig·ado a aba iid0-
ltut' m;!.a l•·ibnna, nüo podendo, pol'lnnlo, tJl'oseguit· uu sua 
onwüo; apeta t· de S8 L' seu adversut·io [IOlHico no m oi o rn·o-
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letal'io - sou solídario com aqtwllo companheiro, no com
bate á burguczio. que ilOS explora c oppl'ime. 

O SR. AaYn 1.\'l!mmnm; - Aliás, ó nossa. a solidnricctadc. 
O SR. WALDE!II!\ll llEHü>AL - Comt> pro lotado, 

deve pensa L' de ai~;uma füt·ma que a mim não inlm·cssa . 
Enlrdanto, deve-se-lhe dar a líberda1lc de podet· mani1'es
Lat·-so. O q ue é preciso. o que se eleve faznr é conleslal-o 
com !ogica, pot•quc a violcncia não extingue a violct1cia . 
Esla ô a vct•tlaác qnc vir':1os affiL"muudo ha muito tempo o 
quo conlinunremo~ a ai'fiL"mar. ScmpL'il QLtli as nutot·idadcs 
usal'Cill de violencias, estão, lamlJem, sujeitas a t·eprcsal ias. 

A!:õsim, q uero agora accnnltnn· que aqui já se tem em
pregado lermos somcllianlns · aos ut<ados pelo Deputado 
VcnlUl"n. 

O Sll. AnYit i\h:o~>nws - O Sr. l\'linislro José Amct'ico 
usou de Lermos .orfcusivos l l t l lll membro dt\ Carna.t•o. c o 
Presi,lcnte niio lhe r e~ . ohserva~.ões tão !H'OnllJLamenle. 

O Srt. WALDl".i\lArt RF,Ir\:DAL- Agract cco o nparf.e do 
collcga c U[ll' OVc ilo o ensejo para lembrar quo, com t·clnçüo 
aos Deputados Adalbcl'lo CmTêa c J. J. Scal.n·a, a pres i
dcncia foi m1ti~ complacente. O que 4\ nt)CCSSllrio 1} qnc a 
medida ndoplada pda i\lcsa so turno extensiva aos donnis 
St·s. Deputados, sendo tan to mai.;; just.ificavcl a liugua
gom rlo Dcpulac!o A!val"o Vonlul'll quanto ó ccl'lo que, na 
qual idaclc de estivador, sahído hontem dos porões dos na
vios para vit• a csla Gnmal'a occupar uma cudcim de Depu
tado, descon hece naltu·alrnente a elhica parlamentar, a lém 
de desconhccet· os pt•incípios do inslrucção, l)OÍS, a nós , ~ra
ballwdot·os, a bmguezia nrgou o dit•cilo uc inslt·ucr,ão c 
hoje não tem nt?.Ücs para exigimos aql.tillo quo não pcrmit
Líu adquiril·tnos. 

Ai;m·a, Sr·. l1 l"es ldonlc, lt·:üat·ci do oulro incidont.o, 
l.ambmn vcl"ificado com o rnou comtJO.ll hcit·o Vculur.::t. 

Enlencto quo es\c nos~o collog·a não prat.icou 11m mo.l 
quando aqui empregou o lermo "mcnlcoaplo". 

Penso, St·. P r cs i(],)nt.c, se nãiJ mo fa.\l:1. conltccimcnto da 
nJ'ltet·ia, pot•qno niio a estudei, que mente devo ser a sêflo Lia 
inlc~llig·encía; c Ci!plo a nega<; à o do uso dessa facu ldade. 

Ora, crciu qu e assim a cxpre~são ü padamcnhu·. ; . 
O Sn. MOnAES ANDI\Anr. ~ Pm·mi llc V, 1!-:x . um upat•Lc? 

O S!t. WALD~fll:\ll llElKDAT.. - Gom lorlo o In·azet· . .. 

O Sn. M o nAt'!H ANtmAnE - Nilo assi sti uo incidcnlo . 
l'elas nuLil'ias (\]l(!gadus ao mc n conhcuimonlo, coiillmlo. 
(Jai"I!C<~ -mc que o De[\Uittdo Alvtu·u Vcn[.m·a chamou o seu 
collegn Fcnt!ira NoLtu, que o apal'Le:wa, do mmüocttllln, i~lu 
6, de louc.o. Ot·o., LH>.o;ilivanll'n(.l'., nno ú munoit•a d o ~lJ LmluL' 
um cullega qtwlil'ical-n de lottco. plll'll o ~impleslllcntc, 
pontuo l'~l.c lhe deu \illl apurt1~. Dal li, na[.tJL'!.lltnenlo, a t·o
pul~a quo u t'()!>J)os(u do llotntl.arlo VenlLll'U Jll'OVocuu na 
occusião . Aliü~. qumtlo HD lHJI.ro i lltlillcn l.,•, 11üo foi cas:;ada 
a palaYl'a a csoo Dcvulutlo. O Prcsid!!ntc anmuu;iou quo 
~;et•ia obl'igado a cassal- n e o Sr. Alvnt·o Veniut'll deu lJUi" 
findo U S!?ll d Í!>C.UI'SO. . 

O SlL \VALDEMAR HEIKDAL- Agn1dcço o nt>url~ do 
()Oll os·u. 
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S. Ex. veio esclarecer um ponto que, confesso, não 
conhecia com precisão . Mas, m esmo arlmiLtindo o signifi 
cado de louco, acho que outras expressões ouvidas n este 
recinto são rnuito m enos parlamentares do que a usada pel o 
digno collega Alyaro Ventura. 

O que parece havet• é uma prevenÇ-ão contra um opera-
rio que se manifesta nesta Casa. · 

0 Sn. ADOLPHO BEROAMtN! - Essa prevenção não 
existe . 

O SR. WALDEMAR nEIKDAL - Creio que sim. Do 
contral'io, não vejo explicação para as desintelligencias, os 
desenlemlimcnlos com o Deputado Alvaro Ventura, s imples
mente porque S. Ex. se di sRc: ser represenlanle do Par lido 
Communisla. Creio que é uma concepção ideologica bas
t.nnlc rcspcilavcl. 

O Sn. At:YI\ MEoEmos - Tfto respeilavel quanto as qu~ 
mai s o sejam. 

O SR. :i\IonAES ANDRAor.: - Dig·o apenas que o Deputado 
Yenlur.a eslroun nes ta (Jamat•a de uma maneira um pouco 
abrupta, refe!'iudo-se, no coll€ga que subsli lu ia. Se ha pre
venção - nüo se i se exislo e de minha parte posso garantir 
<tuc não - devia t ct· !;ido provocada por essa csLt•éa um 
lnnlo infeliz de S. Ex. 

O SH. WALDEMAR RElKDAL - Talvez .. , Jú decla
rei, rfe princ.ipio, que o Sr. Alvaro Ventura é meu adversa rio 
político; no rllldo pi·olcLar io defendemos idéas diffcrcnles. 
l sso, pot•ém, nfto me leva uo ponto de lhe faltar corri a soli
dat·iedade num momento em que se va atacado por alguem 
cxlranho ao meio (.t'àbalhi&t.a a CtUe pcdcnço e tenho assim 
o dever de defendei-o. 

O Stt. J\!o"'"'s A l><ntlAl)E - Se o orador permitte, lem
b!•aíTi - e JlOSsu falar em nome de lodos os collegns -
quo não faltat·á ao St• . Depu lado Alva ro Ventura a n ossa 
solid.aricllutlc, desde quo S . 'Ex. seja viclirnn de uma vio
loucia, pat·la de quem partir. 

O !:;1\. \VALDEi\IAil REIKDAL - O d is t inclo collcga 
ha tlc penniLLir que l'U duvide clessa sol idariedad e aos lra
h a lhadut·.cs ... 

O 8 11. ::\lon.u:s :\ND!l,\tm - Náo quero tet· o desprazer de 
vil' pl'ova:·, com factos, quo c~sa solidariedad e ex isLi1·tL 

O ~H. Wi\T.I)Ei\:!An. lll<:H\.DAT~- Agl'adeccrei a V. Ex. 
qnamlo o.; t'ado$ tlumonstl·:u·rm m en engano ... 

O n rm~n co !lega, St• . Alvnt•o Vonturv, falando, sobro sen-
1 Íllll'nlu pai i'illlil'n, tal v c~ lwuvcs!>e usado mal da linguagem 
pnl'laml\nlnt•. O c nsn ,; quo o nobt·c Dcput.ado .Sr. DllrreLo 
CutliJICi lu, ot'tHI o ap l·uu~ cu L!tol ku, çomc~~a, dada a s imples 
expn·s~iio rlit pnlavl'll, pot• [H!dcn(Hll' a urna ol·g·a.ni:f.:t!:,:io in
Lel'llaeional . . l'nl' qne raz:.io o 11ttlllolicismo pc)de set· inlcrna
donalista c n enmmtmi~rno J~ão ? I ... 

He o c.al.linlieismo ptt1·n a lguns, conv<\lll ú nossa organi
Zttl'ãu t<od.al c u t\Oilltnlin bmn nfw, n que h a sl'to di vrrgen
das dn [ll'lllC il1ÍOs, l1l't'fc t·tmcitu; cltl dcturminado nunw ro do 
indiv íduos compummles da soci cdad;), tt alti ntio so h n. do 
conclui!· q ue a urna dC'~sa~ facções não assista o lfii·eiLo tle 
:<c i11UHifcs tar. 

O 8n . Mm-.\r-:~ ANoliADI'l - O nobrE• n ol!t•ga dt\ licença 
:dmla pal'a u m a parLo '/ l·~u não q ucri:t, de mo!flcnlo, nnh'ar 
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a discutir essa quesl.úo de intOrrtacíonal ismo do catholicismo 
e da convenicncia ou inconveniencia do ca.Lholícismo ou do 
communi~mo; desejo apenas lembrar ao illustre orador que 
o itnidcnte com o Sr . Depu lado Alvaro V-entura não teve 
origem no facto de pel'tcnem· S. Ex:. ao Partido Communis
ta, mas nas palavras de que u sou. 

O SR . WALDEMAR llElKDAL - O incidente, ao quo 
sei, occorreu quando o nosso companheiro combatia o senti
monto do P.a L !'i~. 

O Sn. Mo1111r::s A NDMOE - A causa não foi n ideologia 
qttc S. Ex. defonde; foram as palavras de que lançou mão, 
falando nn cynismo dos que, a sou vêr, exploram o patrio
tismo. Ora, S. Ex. nli.o Litihtt o d ircitco de aLtr~buir aos seus 
col!cgas c;ynismo algum e, muito menos, de dizer· que sus
tentar a idéa de pa.t.ria se.in dcmons t.racao de cynlsmo. Sun 
Ex., pelo menos, foi infel iz na expl'cssão empregada. 

O SR . WALDEMAR REIKDAL -:- AdmiLlo que a ex
Pl'essão haja. siclo r ealmente, um tanto violenta, mas VV. 
EEx. pcrmiUirão accentuar que aqui nem spmpre se .. tem 
fciLo uso adequado da expressão "sentimento palrioLico". 

O Srt. !11onA 13S .<\ .. <'IIDBl•Dll - E' outro cousa. 

O SH. \VALDEMAR REIKDAL - Sn,iarnos coherentes 
com os nossos prinoipios; deixemos ao pt•olotarindo o direi
to de combater a idéa do pat1·ia, por·qno o capital que o 
explora é internacional. 

O Sn. MonABS Ar>Ul\.'\DE ..- E' outra questão. 

0 SR. WALDEMAR ItEIKDAL - Faz-so ques tão de pa
lavras, mas a intemacionalidnde do capitalismo explorador, 
essa ninguern combate . 

·temos, porlaflto, tal direito; não se truta, propriamen
t e. de negar os senLimenios que possamos Ler quanto ao 
lot-rão em que nascemos . Sou pamnáensc, mas é o Ptu•aná 
prdetatio, o Paraná. dos que trabalham, que <lefendo, e não 
o l)nl'aná dos exploradores, dos que oprimem os humildes 
trllbalhadorcs . 

O Sn . MonAE~ A N DI\J\DE - E' um direi lo de V. Ex . quo 
não negamos . 

.. .. O SH. WALDEl'ÚR JU!:l:KDAL - Niio o Mgaüdo ·a mim, 
devem t•econhecel-o lambem aos outros, pot·quc hu. razão 
para ·isso. 

O Sn. 1\fon,u-:s ANt>IIADir. ~ Nií.o, quando oxct·cldo por 
palavras inconveniente:>. 

O SR. \VALDBMAI\ REIKDAL -V. Ex . pór!o tor·, em 
parte, rat.iio, dados os lot·mos usados ; mns r econfttlCLW(\. pm· 
certo quo h•1 ftÍndummllo pnm so sot· anti-pnL!'-ioLa, qmmcto 
n PuLria escarnece dn. noc~sa miscria, quando niiv nos crmsi
dct•a, quando nos dcspL"cza, pnra tn•otcgc!' companhia-s cs
lmngciras, quo fuzom 1'ot•lunn ó. eusltt dos qno trai.>nlhum. 
l~is n qu,, se roduz o nosso nuti-pntrioLism~. En, ao monos, 
penso que tenho do defender o J3rusil, mas o Brasil quo 
defendo uão é o que me exploi•a, o quo manLóm os meu!! 
filhos na maior ignorancia, o que, protegendo directores 
como os dn Cantareira, com 20 o luntos contos do róis, pol' 
mez, so nega, ontretanto. a PMar 30(!$ a um immedi!Lto au
xiliar, necessario, senão indispansavel á cxiste•1cin l.lns ca
morras cxpltit•ttdor.:ts. 

C, ll. - VOLUM:& IV i.S 



Cânara dos Dept.tados - lm17esso em 08/101201 5 00 53- Pâgina 26 de 46 

-274 

Queremos, em summn, um Bl'llsil redimido, um Brasil 
capaz de set• dos ht•as il oiros que ll'abalham. · 

Sr. Prr!Sirlen tc, nüo posso concordar com que un~ man
dem seus fil ho;; em automovcis, para as escola-s, emquanto 
os filho:s rJ e otlt!'OS não l)Odcm sahir á ruo., por falta de 
roupa para voslil'. J~s tu é u verdade. Porque um simples 
aca~u me fez t'I.' !H'osenlanle do pl'Olelariado p.aranáense, nes
t.a Uasa, não me acho, hoje, nessas mesmas condicõcs ; esti
v<~. p un Sm. a l6 o instante em que v im para aqui. Assim, 
nada n•Jn'r!senlo, ínrlividuttlm cnf.e, nesta Gusa; porque, se 
somos 15 . 000 knbulhadores, H.9!J9 permanecem no Paraná, 
na mesmr, miscria em (Jl.H: o~ deixei . 

E' neccssal'Ío, pois, que lnl estado de coisas seja mo
rliric.aclo c qu c lllnwhla :l otltl·o rumo. 

O Rlt. CAHJ.Of> GoM t;8 - Pat·~ i~so, bas tn. cumprir a 
Cun8lilui!;fw, us~cgunmdo :.1 todos uma exisLencia digna . 

O KR. \\' ALDEMAll llEIKDAL - AcreditC' que o meu 
dis Li11cl.o enll l!ga esteja disposto n. cuutdbuir· para a nlmo
jarla modificaçfw, mas não creio nessa possibilidade, dianle 
da s iluação que aLmvessamo::; . 

O S 1t. AcYn MrmEmos - A nossa Cunstiluicão não será 
cumprida em te mpo algum, quanto á salvaguarda dos inte
resses do lrabalhudot• . Haj a visla o telegt•nmma que Vossa 
E x . acaba do !C r d es3a Lribuna. Ella sm·á cumpt· ída, apenas 
em relação aos interesses dos figurões da Rcpublica Velha e 
da Nova. Para os trabalhadores, a Constituicão será, sempre, 
lel!'u morta. 

O SR. W ALDEMAR llETKDAL ~ Como dizia, em r es
posta ao dis linelo collcga por Santa Cath nl'ina, a dmiLto que 
os senti mentos de S. Ex. sejr.m os que cxprêssou, mas não 
cl'eio que a modit'icar;uo · dc·sejada su tome cons tituoional
rncnte r~aiidade, em b cncfioio dos trabalhadores. Isto .não é 
mauifcs tacão ideologica d tl minha parte, mas a realidade do-'> 
factos que occorrcm diar iamente: a m iser ia dos trubalharlo
r cs, o desprezo pelas le is que os deviam proteger. 

Conhcco, Sr . l'rcs identn, ma is da uma dezena de casos 
em que os trt\bnJhndo!'es tiveram a fraqueza de admittir a 
hypo thcsc de que a le i os pude'ilse garanLir. Foram, entro
tanto, ulit·ados ao de~cmtH'ego, ás privações . 

E' isto que l eva o proletariado ao~ excessos, a !lCCeitaL" 
a possibilidade de desLruil• n dynamilo toda ASsa f utl'ica que 
nhi ost.á, uma vez que se sc1\lc na mais deprimente da s 
s tiunr;ões . · 

Sr. Presidente, se me escn<>sciam rectH'sos de linguagem, 
não me f u!Ln, poi·ém, s inceridade ]JUra nanar os soffL•imen
tos dos meus companheirO!> . 

O S1t . AC:Yit MEnBmos - Não é V. Ex. o culpado, lf':lS 
o regime, quo tt1do dú aos filhos dos potentados, n egando 
llldo .ao~ uus trabttllwdores . 

O SR. W ALDEMAH HEIKD.'\.L - E sta, Sr . Presidente, 
a r ealidade . 

Longe •1 (1 sorcm tornadas pr:·oviriuncius que amparam os 
h·abnlhadot·•.~s. o que vemos s üo ess1~s ataques da pol icia, 
eomo lm puuco se deu na Prnca. Tiradontr,~ o nn. União dos 
Pad e íi'Os, prucosso~ que falt\lmcnte lcvariío o Paiz á. rcvo
Iucüo. 

O 8n. ACYII l'ltBIHmtos - rGomo sn fez uon1 o SyndicaLo U ni
Uva dos .F r:v:rovi(lri'os, que foi feuh:ulo, burlando-se a Con-
ôLituiçiio . .... .. • 
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O Sn. W AJJDEMAR REIKDAL - Sr. Presidente, deve
mos nãu pfrrder de vit;la, urtlus do LUilO, qUP- o lkas il é utn:1 
Nação de cmbryonrtrio desenvolvimento. Não ó, assim, ad
missivel estc.i a o proletariado de uma terra como ~sLa nas 
m~srnas condioõcs do proletat•i:J.dQ allemão, sob a dwf.adura 

.. de Hi~Jet, ou do proletariado italiano, po\oncr., francez, etc., 
IJOrquanto eslamos em conr!ição economica muito diversa. 
Podemos, cntt·e nós, fazer alguma causa. .Bastn, a~enas 
quer er. Se VV. EEx. uão . quizerem ver esse proletariado 
fóra da miscria em que vive, Lerei a coragem de esLar com 

· el le para, nas lutas das ruas, defender os nossos inLcrcsses, 
os dessa clas~e indispensavel para a vida social c, no emLan

··to, atirada ua mais horl'ipi!anto das miscl'ias. Ner.su situn~ 
' Oii.O- sejamos Jrunoos - qun\quel' de VV. EEx., uo dia em 
.que nã.o tivet· pão para seus filhos, seria covarde se não se 
tornas~tl uynumit.eir·u, seria prcfet•ivcl, pegasse uma corda 
pal'a enforcar-se, pois não ó admissivel, veja o individuo os 

·seus na. miseria, t•ednzidos á ullima expressão economica, 
~;em coragem para ser communista ou anarchista, emfim, 
para abrar;.ar alguma icleologia que ~enha por finalidade 
transformai' semelhanLe cslado do cousas. 

Combater, port:~nto, o nosso companheiro Alvaro Ven
tura. ou qualqtHH' uuh'o, sómonLe porque se diz communis
ta, equivale a pt·ocurar a revolução, a promover um dena
mo de sangue desnccessario. 

O Sn. Acuncto ToanllS - Não combatemos o compa
·:nheiro de V. Éx:., apenas nüo vemos cynicos onde elle quer 
vei-os ... 

O SR. ACYn MflDErnos - Phrases como essas são filhas 
de desespero, consequencia da rcac(;ão elo regime quo ahi 

. csló., o q ual nflo dá aos lraba!ltadot·cs a uece~saria insLru
ccão -para sabcrom expressar-se . A culpa onbe aos t'Cpt·c
senlanlP.s burguczos. 

(1'rocam~sc apartes entre os S1's. Acur Medeú·os, Adal
i;erto Corrêa e Acurcio :l'orrcs. O Sr. Presidente, fa::.entlo 
soar os tvm1Jan os, reclama attançao.} 

O SR. \VALDEMAR REIKDAL - Sr. Presidente, para 
just ific.ar â attiLude de grande numet·o do trabalhadot'O!!, 

. conLq _a_ i rl6a de paLria, devo dizer que, mesmo na ultima 
.comrncmoraclio · civica, o 1 de ·sdilmhro,· ombot·a · us jul'nacs · 
l10uvessom feito infinidade ti e cons ifleracõos toudcntes a 
dcmoz~sll'ar a "gt·andeza civica" da !csliv idadc, eu, como 
·prolctario, como simp les obset·vati(H' das cousas, conclui que 
' clln, no facto, não existi u . 

J!'allaremus com a sincm·idadc, so dissermos quo foi 
o liOVo que, civicurnenLe, se manifestou. 

Nilo nos ~~ licito a ffl!·mnt• isso calcgot•ioarnentc . O que 
·tHJCot·t·eu, ~im, foi pum dcmonsl.!'ll<,;fio do fot•ca, 

O Sn. AGYI\ M~:tmmos - Fui·ca oppressora. 

O sn. WALDEl\lAlt REIK.OAL - Muilos for:un assis ti r 
.a parada, mus niio C'.' lll o desejo de conoort'Cl' com o seu 
"pnl.r iot.isino" lHu·a a gmndcr.a nacional. O quo vimos foi o 
.uesfilut· do mllilo~ homens armados, do uma porção de ou
tr·os em rnolocyclcl.as, oum metralhadoras rnontadns pm·a 
·.garantir o que? Esst\ ordom de mi soria em quo vivemos ! 

E' 11Ct;cs~=Hio, pois, Sr. Pt·e~idontc, se procure, I)OL' ul
,..gum <\ forma, rlospcl'Lat• esse sontimenlo do !1\)1 iduricrtadc ltn
mu.nu, o isso so ol>tem através do bem estar dos hum uns. 



Câ'nara dos Oepltados -I mp-essa em 08110/2015 00:53- Página 28 de 46 

- 276-

Nenhum proleLario pode desêjar, sinceramente, a con
t inuidade desse estado de cousas . O B rasil não lhe importa· 
por essa razão. Em que me pode interessar - se continuo. 
vivendo na. miseria - ser brasileiro, allemrio, russo ou it.a
liano? E'-mc indifferenle, se por isso tudo sou obrigado a. 
viver na situ ação de pobreza em que t enho vivido até hoje. 

Assim, o ··sentimento palrioLico", o "senLimento de ci-· 
vismo" deve ser substituído pelo de solidarieda de humana. 
Este, o vcrdadeidr) sentimento que deve alimenta!' o cida-· 
dão: o principio de não fazer a outrem aqu illo que não se 
quer se faça. a si . 

E' precis o sabtw que a grande maiol'ia dos btãsileiros 
11ão póde nem deve ser palt·iota, simplesmente porqu e o· 
Brasil nilo olha para elles convenien~emente: o Brasil bur
guez níi.o considet·a seus filhos; não os quet' no seu convi-· 
vi o, tanto que os atira na miscria em que vivem. 

A vida consiste ·em viver. Fóra. r1ü:lo, 11ã0 tem v alor · 
algum . Viver significa, pO!'lanto, ler relativo bem estar; e· 
se es~e relativo l.lcm estar, para mim existe na Argentina, 
quero ser argentino e não brasileirq. Agora, tenho a cer 
teza de que a exploração capitalis ta é tão bõa lá como 
aqui.. . Por isl.o, não pretendo fazer trasladação de direi
tos, para amanhã, sofft·er lá as mesmas consequencias da
quillo que estou soffrcndo aqui. 

Tudo o que se tem feilo e ~e csUj. fazendo é, pois, er
rado, porque não estamos ain<ia praticando algo em benefi
cio do povo bt·asileiro. O que m enos tem prcoccupado a esta. 
Casa tem sido o bem estar do povo do Brasil. 

Dizer, numa ConstituiçãO, qUO é necessaria a assisten
cia social - ú pouco; t orna-se necessnrio praticar essa as
sisténcia, fazer es te povo sentir o effeito da protecção qUe-
o conjuncto das leis deve offerecer-lhe . ·' 

Sr. Presidente, sou dos mais ardorosos inimigos da ca-· 
ridadc publica. Não accoito . Se, umanhii, por ciroumstan
cins da vida, chegasse a perde!' minhos pernas ou meus, bra
ços e fir.asse impossibilitado rle continuar a gàrtbai' o pão 
de cada dia, para mim 'C pnm os meus, qual seria o ulLimo 
de meu s recursos? Appellar pat•a a caridade publica, im-

. ··piorando· o to·stão · que tanw offllnde. a .. quem 0 dtí. . como. a 
quem o I'ecebe? 

Cumpre, Sr. Px·esidente, umpnrar o individuo q ue at.ê 
honlem gastou as suas energias em beneficio do conjunto 
social. Antes do atirai-o á menrJicuncia, devemos fac'ililar-· 
lhe lodos os meios para que não se -envergonho do pertencer 
11 uma collecLividadc que não teve a coragem de deixar quo 
clle continuasse a viver. 

E~le, portanto, é o scnt.imr-nto do proletariado bmsi
loi ro ; este, o desejo dnquellcs que nós representamos o que
precisam do concurso loLul da sociedade para continuar a
existir. 

H a dias, Ss·. PrcsidonLc, . tive opportnnidado de Jôr,. 
num dos jornnes, quo o Distric l.o FBdcrnl creou um ccmi
torio para ci\es, emquanto milhares do in·asileiros estão· 
atirados pe!as sat·g~Jtas , pedindo esmola ; e, n noite, mulhe
l'es com fil~os t·achiticos nos bra~:os, enles humanos com
chngás . horr1vois, expondo- as á via pul.llica pat:a àesperlar· 
o s~nt.tmento de piedade dus outros, implot·ando-lhes um• 
1.ostuo . Isl.o .é uma miseria morall 

. O Sn. Acultljli~ 'l'onnu:s ........ Parece que, pelo ctue V. Ex. 
dtz - no r.uc, alui~>, -6 rnzouvcl - set·i!L pre1'e1•ivol, ao in-· , . . 
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vés de protestar - V. Ex. sabe que o protesto oab.e no 
vasio - estivessem os aqui elaborando uma lei. .. 

0 SR. WALDEMAH. HEliillAL ~ Para não llUmpl'il-a, 
permitta~mc V. Ex. que o diga. 

O Sn. Acunoto Ton.nEs - ... de amparo social. Temos 
por exemplo, u lei banal de accidentcs no trabalho. 

O Sn. AeYa M&nmnos - Que não é oumprida. 
O SR. AauRGIO Tonm~a - Perdão l Não es~ou discutin

do se é ou ní\o ~um];lrida" Todas as v~z\JS, JJOrém, que t~
nho ido aos tribnnaes pleitear direitos de operarias o Poder 
.Tudiciario tem respeitado a lei, rnas só nos lermos em que 
o pódc Iaz'.lr, isLo é, corno nella se conlém. Acho que deve
mos modificar a lei. V. Ex. ha pouco parece que falou em 
um opc!'ui·io quo perdeu os braços e as pernas, ficando im
possiuilito.do permanentemente de trabalhar. Pois bem, 
V. Ex. sabll que não h a maiO L' iniquidadc legal que a in
demnização de 7 :200$, maximo concedido ao homem que 
s·o impo~sibiliLa. pura a vida inlcira. De que precisamos? 
De IH'DLflslc;;'? Não ! De id6as avnn~adas'! To.mbcm não, por-
que nada resolvorüCJ. · 

O Sn. AcYn ·MEDEIROS - O que ha é falla de sinceridad:) 
da parte llos homens publicas do Brasil no oumpril· as leis. 

O Sn. Acunmo ToRnEs - E' uma injusLiça que V. Ex. 
faz ... 

O Sn. AcYR MEDEIROS- Vou Pl'OV<~l" a V . Ex., agora. 
mesmo, a verdade do que affirmci. 

O Sn. Acül\Cio TonRES - ••• aos homens publicas do 
Brasil. 

V. :Bx. sabé que um dos inales do Bl'asil é estarmos 
deblaterundo, quandõ o que os I'cprescntanles dos openuio:> 
aqui o que deviam exigir do nós era o conourso em lH'ojeoto 
do• lei quo trouxesse amparo ... 

O Sn. AooLPHo BEnGAMINr -E organização. 
O SR. ACUilClO 'formES - . . . aos operarias . 
O Stt. ACYlt Mrmsrnos - A Assombléa Nacional Consti

tuinte recusou o dü·cito de gt'evc aos opera rios. 

O Stl. Auuncro 'I'oiiRES - Contra o meu voto. O de qu•} 
-proeis«mos, , meu .collega, é de uma lei. 

O StL MaMES ANlll\AOE - Ntio precisamos de palavras; 
mas uo projcctos, 

O 8n. Acuno1o 'l'oRlmS --"'- So o orudm· tr•ouxo1· á Carnuro. 
pt•ojccLo modificando u sltuacãu de ampili'O aos op!wurioo; 
impossibilit.ttdos de trabalhtu, fiqtw corlo de qtto conlm.·tí, 
J)OJ:quu é mais do quo ju~f.o, wm o apoio de toLla a Gumarn., 
com o v o lo do todos os Srs. Depu lados. 

O SH. \VALDEMAR fiEIKDAL - Do iodos, nüo, 

O S!t. AmJI\mo 1'uHHI\S - Nüo estamos aqui pura u,iudn:' 
os masltorqtwi!·os, nem para ofl'endm· diroi!.os de ninguom. 

O Sn. Pllir.HtlJiii'l'm - Alü:nçãut J~stá t~om l\ pa!uvt·a ll 
S!'. \\'nldt.mmt• llüikdal! 

O Slt. WALDI•~MAR HEIKDAL - Rcspontlu, agwu, ao 
nvnrte Lio not.n·u Dl'!putatlo, Sr. Acm•oio Ton·t.!s, [)ot'Quo que1'o 
·.crer quo nollo a!g·o h a de sincerid!ldo. · 
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O SR. Ac:unmo ToRREs - Algo, não. E' inteiramente-
sincero. 

O SR. WALDEMAR REIKDAL - Devo declarar a Sua· 
Ex. que comeco a não acreditar mais nas i eis. 

O Sn. Aourtcto ToRRES - Por que? 

O SR. WALDEl\fAR REIKDAL- Porque não são cum-· 
pridas. Estamos com um calhamaco de leis. A de aociden
tes no trabalho é um exemplo. Quando se LraLa de benefícia::
os lroballw.rlorcs, os preceiLos legaes não são cumpridos· .. 
Vi, rcssoalmente, um collega, traba!haclor· como eu, ser es
magado dentro de uma lancha pot' uma lingacta de madeh•a 
d(' 18 taboas, cahidn da esootilha do navio. Que aconLeceu·? 
O nnvio era do Lloyd Brasi leh•o, o carga da Casu Ma.tarazzl) 
e a lancha de Erme!indo Leão, de Antonina. Ninguem pagou 
tt inderr.n izn.;ão. 

O Sn. Acuncro TonnEs - V. Ex. veio ao encontro do 
que acabo de dizer. Methoremos a lei de amparo. Tiremos
lhes as inlcrpt•etações dubias. li'açarnos uma causa ser•ia. :1 
faYot' do opera rio. Mas não serú dcblateraudo qne conse
guiremos isso. 

O SR. WALDEMAR REIKDAL -~ Para que as leis me
reçam consideraç~io I' confü.mç(l., que se cumpra, pois, as qury 
ahi e~tüo, o que s~ não fez até hoje. 

O Sn. RollER'ro Srl\roNSEN - Permif.ta V. Ex. um apai'
tc . Estoll acompanhando com o maior interesse a exposicão 
do dislinclo coltega e creio na sua sinceridade. Apenas di
virjo do ponto de vista em que se collocfl. Affirmr. V. Ex. 
que existe muita misez·ia, no que estou de uccordo. Já fiz, 
nté, um discurso nesse sentido, assignalanrlo o gr:\o de po
breza do Brasil. Mas, n causa disso não é a exploraciio do 
homem pelo llomern. 

O SR. W ALO E MAR U:EIKDAL - E' o ant.ngonismo .dos 
interesses. Os interesses de V. Ex. são antagonicos em re"' 
!ação aos meus. A minha classe é ex[llórada pela sua. Logo
h a e:Yploração do homem pelo homem. 

O SR. RoBERTO Sr.MONSEN - Se V. Ex. fiz:er um ca
dasll'O rlos an<; t~m dinheiro no Brasil e repartir esse dinhet
r•o pela lolutidade dos brasileiros, vcrificnrâ que ri situriç~~· 

·não melhorará r .que a misoriu será mü ioz· do qnc ho.ie, p~;>lo 
desapil~recímcnto de 1'uctorcs de progresso. O Brasil é páiz 
I1Uhre, de eondiç.õc!i especialíssimas. Lutamos oom dcficit>n
eiu de npp:H·ethamenlos cconomicos e meios do pmrlucçllo.. 
K fomcnlamlo u insLI'tJcr,:iLO, a saude o melhorando as cor,di
~;ües do me i o que eornbalt•r·cmos e~sc e~l:tdo de c ousas. 

Todos os brasilelt•os túm o dever ~ug;mtlo de se unirem 
l'ln coupera~·ão pnra luvantm· o radrrto de viela do Brasil. 
O noLn• orar! o r lia do pcrmi tu r que prolons-uo o meu n.parle. 
Dr vi li Lc annos para d. temos t.ido \llnlt sLide do leis que 
J(irn siclo cum1H'idas o (\llc hLmüfic,ianJ n.s classes prolotut•ias. 
Pot• l'X(\rnp!o: a do trabalho d e Menores; cslü sündo cum
pridn, a rio uct:ilio11Les ... 

O Sll. WALDEMAn HEIKDAL - A8 fabricas estão 
c li c ias dl' mcno!'L1s. 

O S1t. MonABS ANofiADE - A grande cnlpa é dos paes. 

O SH. \'i'ALD'KMA!l nmKDAL -E pcor do que isso: 
muHas ~s lão nas ruas pedindo eBmolas, porque os plws n ftO· 
tL,rn trabalho. 
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O Si\. RommTo 81MONSEN - Um ou outro caso isolado 
não prova que uma lei não tenha s ido cumprida . Empenho 
minha palo.vrn de homa na seguinte a!firmaçiio: em t.odus 
as empresas que dirigi, nunca tive qua lquer contenda pói' 
uma' questão de accidente no trabalho; antes da lei Padua 
Salles eu já Unha o seguro dos trabalhadores . Declaro 
ainda que, por mais de uma rlezena do atmos, não hou-ve 
gréves entre os operarias que labutam em minhas empre
sas . Tenho a comprehensiio du problema da cooperaoõ.o. 
Não -vamos accusar-nos uns aos ouLros. Não é porque haja 
operarias quo passam privações, quo devamos culpar as 
outras classes, que estejam apparentemenle em condições 
melhores. 

O SR _ W ALDEMAR REmDAL ~ Culpadas são as 
classes que dirigem o Paiz c não olllam para os necessi
tados. 

0 Sn. :MoRAES ANDRADE - Sabe O ot•ador que não lm 
paiz onde se soffrn mais do quo a nussia, que VV . EE:r . 
preconizam ser o par aizo. 

O SR. \VALDEMAR REIKDAL - Niio es tou, no mo
mento, defendendo a Russia ; V. Ex. nüo quei ra arrastar
me para esse ter reno, do que não me es tou occupando . 

O SR. M ORAES ANDRADE - Não V. Ex. pessoalmente; 
mas a ideologia que defende . 

O SR. \VALDEMAR RETKDAL - Estou defendendo o 
bem eslar do trabalhador e não a Rnssia. 

O St't. llfonAES ANDRADE - V . Ex. se queima inutil
mente. Queira ouvir-me. Trouxe o exemplo da Russia 
porque quando VV . EEx. dizem que é o regime capitalista 
que explora o operari a mostram desconhecer a situa
ção ct·aquelle paiz. Na Russia, onde uão existo o regime ca~ 
pílnlis ta, onde não exis te u plulocracia de que VV. EE;t. 
tan to falam, ó justamente onde o opemriado é escravizado 
';! o ó por aquella coisa impe~sonl, que 6 u poder. 

O Sn . l~onm1.'ro StMONSEN - Pelo capittllismo do Es-
tado - a p cor fórmn. · · - · · · 

O Sn. 1\fonAES A NliRAú E - O orador se utiliza de pala
vras fóra do verdadeiro conceito que tem. 

O SR . W:\LDEMAR RElKDAL - Vou responder os 
avartcs de VV _ EEx. 

O SR. llr.>uBn"ro SJMONSEN - Fuço nm appello no nobro 
ot'arJOL". Eslou de pleno uucut•do com os cfl'eitos; di scot·do 
dus cnusas. Facarnos a uniiio sagrada no Bmsil paPa t·esol
vct· os nossos problr.mas . Não 6 gncn·cando-nos aqui que 
chegaremos a resultado util. Devemos despol'tar a ~500pe
rucflo de todos o a Oonslilu if;ão quo volumos - o uobro 
co!l egn ha do e.onnordtu· com migo - já nHlrcn um pn>l;''J 
a vuuc,;ndo nosso terreno. 

O Slt.: WALDEi\!Afl. IlEIKDAL - Nem quo so cum
prisse .. . 

O Sn. ltonllit'J'O SrM nNSEN - Vamos fazer por l:um
. pril-it - O facto do V. l!Jx. estar 'Lllt tribuna, rodeado uo 

todas as garanl.ias, v lcilenndo em favor dn. sua classe, ó 
uma dcmons lrnf,iÜO do avançarmmlo do Brasil. Orgu!hnillo-
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nos de ver collegas nossos, proteLarias, occupando a t r ibuna 
da Camara, clamando em favor de seus interesses, em favor 
de .suas r eivindicacõcs. Sejamos justos uns com os outros; 
não preguemos a destruição, que não aproveita a n inguem. 
Estude V. Ex . profundamente as causas, porque, quanto 
aos o!f<~iLos, jâ disse, estamos de accordo. 

O SR, W AJ,DEMAll RElKDAL - E' por conhecer as 
causas que falo da maneira por que o faço; é por saber que 
o Brasil burguez protege mais as companhias estrangeiras 
do que a seus filhos ... 

0 SR. ROBERTO SIMONSEN - E' uma illusão. 

O SR. WALDEMAI\ REllillAL ~ Não é illuSão; são 
factos que ahi estão. A Light tem 30% de operarias tuber
culosos, publica em seus boletins da Caixa de Aposentado
rias. Ha homens que f icam tuberculosos pelo excesso de 
trabalho; vivem pendurados nos bondes, debaixo de chuva, 
dia c noite. Esta ti a verdade. 

0 SR. ROBERTO SIMONSEN - As molestiàS que affligem 
o proleun-in.do brasileiro não são devidas ao excesso de tra
balho, ma:! á deficíencia ele alimentação, :l :falta de assis
tenoia e hostilidade do meio. 

O SR • W ALDlo}MAR H.EIKDAL - São uma e outra 
cousa, inclusive v ·excesso de trabalho. Os conductores, 
por exemplo, que aoabo de citar, ficam :12 horas pendura
dos no balauslr e dê um bonde ; acabam, geralmente, tuber~ 
culosos, pol' excesso de tmbalho e falta de alimentação. 

O Sn . RoBErtTO Sr:rvroNsEN - Onde houver abuso vamos 
rcmedial-o. 

O SR. WALDEMAR REIRDAL - Ha abuso em toda a 
parte e ninguem se inr:ommoda. 

O SR. RoBEI\'l'O SIMON BEN - O nbuso não existirá. só 
para a classe prolataria; atliDge ás demais. 

O Sn.. AcYn MEDEIROS - Mas somos nós os que mais 
soffré inos, porque VV . EExs. são os donos do r egime . 

O SR. WALDI!~MAR REIKDAL- O nobre Deput11do não 
ha de querer se pomparar com os·conduoLores de bonde?! 

O SR. RonERTO SrMONBEN - V. Ex. pensa que :1s vio
lencias são só no terreno economico? As compressões . de oL'
dem moral 11ão são menos gL·a.ves . (A2JOúzdos.) Tambem já 
as tenho soffl'ido; estive mesmo preso por um mal qqe não 
.fiz . 

O Sn . AcYE\ MEDEIROS - Porque V. Ex. se insurgiu 
contra o regime'l 

O Stt. RmnmTo SrMoNsJ~l'l - Absolutamontll . 

O sn. WALDEM:All HEIKDAL - Ou contt'a o estado 
rle cou~us quo exis tia? .. • 

O Sn. AcYH M1.mmnos - O nobi·o De>p nlndo não foi 
pm·u as ilhas. CcJ'[.amentc ftcou nas salns livros . 

O Sn. Romm•ro S lli10NSF.N - EsLivu no xãd i'C7. o sem 
sahci• pot•qne, 'l'odos soffl'cmos violencias; lU)i'i ma is, outros 
menos. 'l'odus <W clasS•)s podem sm· v.icLimas de !nj usticus . 
.M ~s n iio 1lcvcrn us uLh'ibuil· o q uo soffrnmus ás oultas clMS<lS 
.e sim á iucom1~rellcnsrtu o :.\kazo do meio. 
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O Sn. ACYR JIIIEoErnos - Accusamos o regime que ahi 
-está. 

O S(L RoBERTo StMONSEN- Não ha regime perfeito. 
·'· 

O Sn. P~tESIDEN1'n: - ALtenção! Está com a palavm 
<J Sr. Waldcmtu• Rcikdal . 

O Sll. WALDEMAR UEIDKAL- Con~inuando as minhas 
4::onsicJ.erações, devo primeit•o responder ao Sr. Deputado 
Moraes An dt•ade . Os Srs . podem admittir que na Russin. o 
regime não preste. Não nego a VV. EExs. esse direito. 
1\fas, o que acontece 6 que nós não podemos dizet• que o que 
-es!.á aqui prcsLa. Para nós, isto é que não presta. 

O Sn.. MonAES ANoHAom - O meu aparte foi no se'ntido 
;de chamar a uttencüo do v. r~x. para. o seguinte: que a. 
causa dessa mal estar não está r. o regime. , , 

O SR. WALDEMAR RJ~IDKAL- E stá no regime . E' a 
()Xplol'Uçüo do homem pclu homern, sem regras nem li
milesl 

O Sn . MonAES ANDRADE - V. Ex. não apprehendeu o 
meu at·gumento. Digo que a causa do mal estat· não vem 
do regime polit.ico quo adoplamos c a prova disso é que o 
unico Estado, em que outro sys tema. se applicou, manteve 
-o mesmo mal estar; inantcvc, digo mal, augmcntou esse 
m al es tar . Pot·tanto, V. Ex . não tem !'azão, quando culpa 
.o regime poliLico. O eno, a causa, vem de alhures, vem 
de outro ponto o para remediar esse outro ponto; V. Ex. 
enuoulratá a collahorr.u;üo leal. c decidida ... 

O Sn. RonEnTo SIMONSEN - Do todos nós . 

O Sn. MoRAES ANollADE ~ . .. de Lodos nós, V. Ex., em 
ve;-; de corrfgit, em vez do aprosentat• um projeclo que tenda. 
-a essa corrccção, limita-se a subir á tribuna. e a protes tar. 
Isso é que cu digo que não eslá cet·to. 

O Si\. ACYR MEDEtnos - Vem criticar o l'f..gimo. 

O SR. WALDEMAn. lmiKDAL - So nüo 1't'Jra o meu pro
tes to, so não fora cu subir a esta tribuna para dizer o que .. csLoú dizendo,· nuo teria mos disculiao como c~·tn.mos·· fa2endo;· 
notn saberia que, no Rio Grande do Sul, quatt·o operarios 
estão Lrnnoo.dos nluna l.) nxovia, só pot·quc indico.varn um seu 
companheiro pat•a o futul'O r>lei to. 

O Sn. Romm•ro StMoNSEN ~ Nem só os opcral' ios suo 
;presos . 

O SR. WAI"_,DEMAR REII(DAL - E' nocossario, por
tanto, proLes lar. Nüo QUCI'O ~nbcr, no momento, so o regime, 
rm Russin, ó bom, ou não . O quo affirmo é quo o nosso uü.o 
presta, pOI'C)lH! somos oxcessivamonLo oxplonldos e isso ó o 
rcsull.arlo rio oxcc~so domoct·atiuo da lillct·dado para o capi
talismo u rlo Limito rcsll'icLivo o opptessivo conLrn. os Lt•aba
Ihad OI·os. 

O 8H. J\.cuncw 'J.'onHES - V. lnx. pormitto um o.partu? 
O SR. WALDE~IAR nmKDAL- VV. El~xs . tôm lladt: 

.~nuLos apm· Lcs que nlio mo t.l\m deixad o fulu t• ..• 
o Sn. Acuncao 'l'oanEs --li:' coisa out·i<ü o qLl rJ you dizt:r. 

O ::;n. W 1\LDEMAR rmiKDAL - Vamos ver. 
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O Sn. Acuncro Tõ!UlES- O nosso mal não é da. classe de 
V. Ex. só ... 

O SR. \VALDEMAR REIKDAL- N6s é que sGffremos 
mais. 

O Sn. A,ouncro TonnES - Queira V. Ex. me deixar dnr 
o aparte. V. :Ex. o permiltiu e agora o indefere? O m1~l 
não é só da classe a. que pertence V. E:s:., nem duqtwllf~ tL 
que eu pert.onço - é de todas as classes. E' quo qum·omo)\ 
viYor como nquelles que íêm mais, sem olhar parn o!-! tpw 
têm menos. Temos um, e queremos vivm· como o vi:r.inlw., 
que Lcm dez, E, como não conseguimos isso, ucltamc)~ qt111 
tudo é máo. 

O SR. WALDEMAR REIKDAL- V. Ex. cslá torllOJHin 
a verdade. 

O Sn. Acuncro ToRRES - Se Lodos vivc~sf'rll!J;\ ril'lll.,·n 
das nossas possibilidades, a viria serin. um paraíso, nuts (lll'l· 
remos sempro mais. 

O SR. \VALDEMAR UEIKDAL- Náo, mou co!leg~<: ti~ 
possibilidades do Brasil são muito grandes, mas tudo qlllllli.O 
se tem feito até hoje é para esmaga!' os trabalhadm·e~l 

O Sn. RoDEl\To SIMONSEN - O orador pm·miLto lllll 111:.. 
timo aparte? 

O SR. WALDEMAR REII{DAL- Eu pediria· 1\ VV. I•:Jo:~. 
que fossem breves. Tôm dado tantos apartes que ni~tl po~H•) 
falar. 

O Sn. R oBERTo St:Moi:\SEN -V. ]<,:x. podo dlm· al!~lllll 
Jogar no mundo, em QtitllQuer época da historia, ou1 quo lo
nha existido regime perfeito, em que a felicidado ~njn ~~tllll
tlleta? Póde indicar isso? 

O SR. \VALDEMAR REIKDAL - Nfio posso, JIOI'(\\ltl o 
Paraíso não existe. 

Acredito que nil.o exista esse regime perfoiln, qun mll'ln 
o communismo em si; seria cada um procluziJ", ~'' ' f-HllHhl u~ 
suas fnrças e consumir, segundo as suas ncc.c~!'\iclnd''~'. Jt:ntn 

··seria· o ideal, quo u.inda não existe, infeliznwJÜP, ••ul pllrlú 
alguma. 

Mas, existe uma concepção poss ível. .. 
O Sn. lloDERTo SrMoNSEN - De augmenlm• o IJ,lllt ('~ll.n1' 

geral. 

O SR. \VALDEMAR ImU\.DAL - ... mus, tLlú 1\f\lll'll 11i10 
so Lra l.ou disso; nu o se qu iz fazer. 

0 Srt. ll(1DElWO SIMONSEN - ]'açamoR a llllii\u i\!11(1'!14[1\ 
par:< esSt) fim, mas não pensemos om demolir·. 

O Sll. WALDl']MAR REH\DAL- Vem V. l~x. Ialnt· um 
11 uni fio sagrada 11 

••• 

O que ú ~agn1do ú a conecpçilo do um ltonw111 f:iner.•l'o, 
quo <JLtoit·a •.!ofender·, de fa(·.to, o Povu. No nntanln, V. l•~x, 
é revr·escnluntc de urna etrlpt·csa fol'Lh::sium, at,'Uiuhareadnm 
do l'udo l 

q Sn. ItoBliH'fO SrMoNI:lEN - Por que r.çtelllltlt't:adol'lt '? 
Jama1s açambarqul!i cousa al~;umn. 

G Blt. \VALDEMAR 11EUZDAL- Nua ~ou r,apar., no mo
mento, do di:wr o (Jl1c V. Ex. j:i a~'um!Jat'Gou, mus Lunhu cor·-
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tl'\za absoluta de que as gr·andes empresas se destinam a.. 
açambarcar tudo, para reduzir o Povo á miseria. 

O SR. RoBERTo SrMONSEN - Erro de apreciação. 

O SR. W ALDEMAh llEtKDAL - Erro de a:;:>reciacfio de 
VV. EEx ., que niio querem eompr·chondcr as oouso.s cGmo· 
de facto são. 

0 Sn. ROBEI\TO SIMONSEN - Na ltalia, as grandes em
presas estfto quasi Lodas nas mftos do governo. O problema:' 
tem evoluido tanto que as qtwslões de admini~tracão ficam 
cada vez mais complexas. As dil'ficlildadcs existem para to
das as classes, com a evolução rapida da sociedr.dc. 

O Sn. AN'l'oNro RODRIGUEs- Ouvindo o aparto do nobre 
DeputaLio, posso affirmar justamente o contrario: segundo 
affirmacão feita pelo nosso collega, Sr. Milton do Carvalho,· 
a situaçiio da Halia era bOa e podia até servir de padrão ao 
B1•asil. .. 

O SR. HonllR'ro SIMoNSilN - O orador acabou de decla
rar quo as grandes ernpre~as Wm pot objcctivo o acamba:r
camento. EsLava mostrando, justamente, que onde existem 
essas grandes mnpresaH, acabam ollaH nus mãos dos gover
nos, Gomo occorre na Ilulia. lslo não quer dizer que a vida., 
lá não seja bôa. As cmp!'r.sns, cJUUtulo ct•csccm em demasia, 
n1io ficarn mais com os particulure~: vão para a administra
cão do Estado. 

O SR.. WALDEMAn Il.Efl{DAL -- Passam ás mãos do 
governo, servindo, ainda, ao eupitalismo. Oonhcco alguns 
casos, na Ilalia, onde o govoi't\o fuscist.íl, en1 prolccção áSi 
grandes empresas, cstranr;oit·n8 ou naeionae:>, tlS Lem contro
lado, continuando, porém, o nH)SIHu est u1lu do co usas. 

O SR. RonERTo SrMoNSEN - O capitalismo é um rotulo, 
meu nobre co !lega. Não so pllliL•. passat· sem o apparelha~ 
mcnlo da pt•oducção. Existe, na Hnssitl, o eapilalismo do Es
tado, quo ó a pcior fórma de capitalismo. 

O SR. WAI,DEMAR REII\.DAL - Nti.n discuto so o ca
pitalismo do Estado não presta. 

Uonlinuo ns minhas considcmcücs. Antes de tudo, devo 
dizer que os meus conhocimontus srw poucos para debater 
com os nobres collegas. Pódc set' que o que aconlece na: 
!lussia, nfto satisfaça inleil'amcn!c ainda. Não fui lú, não a 
conheço, de sorte quo nada posso dizer· a respeito. Gosto de· 
repOl·Lur-mo apenas a factos. Uma voz, entretanto, que o 
que uqui temos nuo prostu, pr·ccisamns fazer o Brasil adopl.at· 
forma qLw amplie o bem estor do Povo. 

O Sn. Mül\AilS ANDnADI~- Pe l'feiLamcnto. 

O SR. WALDEl\IAll REIKDAL - Agorn, :ot Isso deve. 
chumat·-se comrnunismo, sooialismo, tHli\l'chismn, ou o que· 
quer quo soja, não mo inqJot•ta. O quo mo intnrcssa ó quo o 
Bl'a~il tHlmoee a niio JHlt'rniltit· q11o t\n1npanllias cstnl.llgoiras 
Jovem daqui milhüL•s de conto~ do r1~is, dc i;:;:anLio os opCI'a
riot; na miscria. 

O fltt. Hont~RTO St!VtoNSl~N - Niio oct'OI'l'O la\. Não oxis
tcm aqui nülhões de contos vm·a sc rf'JH levados para f<\ra do 
l'aiz ... 

O Slt. W 1\LllPJ\VtA.ll. iUlTJI:DAL - Nt\ Li(Jht, os gorentos 
gwtham 22:000$000 por me?., cmqwutto os opet'[ll'ics nlío per '-· 
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•ccbem nem 300$000. São 2, 3,· 10, milhares de agcntes1 la 
fóra, comendo á custa delles. E' contra isso que protestamos. 

O Sn. MoRAES ANDRADE- Concordo com V. Ex. Ha, na 
.realida.de, ai:Jusos que precisam ser er'l'adioados. Vejamos 
como essas melhoras podem ser feitas. V. Ex. citou o caso da 
L'i(Jht c outras companhias estrangeiras. Está certo. E' 
preciso, sem duvida, tomar-se alguma medida que proteja 
os lrai:Jalhadorcs, mas não pode V. Ex. censmar, por éxem
plo, certos privilegias que essas companhias conseguiram 
legalmente, 

O SR. WALDEMAR REIKDAL- Que é legal? A "lega
lidade" no actual regime é feita para proteger esses capi
talistas. 

O Sn. MoRAES ANDRADE - Cumpre verificar se ellas 
nos tL•ouxeram vantagens e melhorias, numa época em que 
outras em prezas não nos proporcionavam esses beneficios. 
Precisavam. portanto, de ceda garanlia para o risco do em
prego do capital sem renda, do modo que o problema, como 
se vô, é complexo. ~ão pode ser tratado com duas palavras. 
Hn necessidade de se ver as condições em que taes compa-

·uhias comccaram a operar, os beneficios que trouxeram 
para a nossa civilizacão, para o nosso desenvolvimento, para 
a garantia de uma infinidade de operarias aos quaes essas 
companhias proporcionaram trabalho. O problema, repito, 
é assaz complexo, não podendo s!lr resolvido á la diable. 

O SR. WALDEMAR REIKDAL - Se pode ou não ser 
resolvido á la diable, não sei. O que sei ó que como está 
uüo serve. Urge uma modificação. 

0 SR. AOURCIO TORRES - Modifiquemos a legislação. 

O SR. WALDEMAR REIKDAt - VV. EEx. não me 
deixam falar. Parece, até, que l.êm esse proposito, tantos 
são os apartes qué me dão. 

O SR. Acunoro ToRRES - Se não tivesscmos interesse 
em ouvil-o, nüo o apartcariamos, nem cstal'iamos aqui. 

O SR. W ALDEMAR R.EIKDAL - Os apartes, entretan
. to, fazem-me perder o fio do discurso. Quando vou recome
cal-o, eis que VV. EEx. me apai'lciam. 

O Brasil, afinal, precisa perteMer aos brasileiros e so
.bretudo aos trabalhadores não aos capitalistas esll'angeiros. 
Isto não tem sido feito alé aqui. Torna-se indispensuvel 
que o Brasil se Lorne mais rel.Jelde, que eleja rcpresentan
t:mtes capazes .de defenderem de facto os interesses do Povo, 
por·que a Conslituinte, e mesmo nctualmerüo a Camara dos 
Deputados, nüo trataram dos verdadeiros o r·cnes interesses 

. do Povo (apoiados c não apoiados), ou dcllcs cuidou muito 
superficialmcnlc, p01' eima. 

_o\s companhias cslmngeiras continuarüo, dentro desta 
·ou de outra ConsLiluiçüo, a viver folgadamente, á custa da 

misr.rin do povo bra:o;ileiro. i\'lillun·cs de individuas sem 
·t<!l't'a para tmltivar, lrai:Jalhnm em terra de outrem. 

O Sn. ADALDEH'l'O Cormll;A -- A torra está uh i uhundo
no.da, sem valor. Por que V, Ex. niw vno occupal-a? 

O Sn_ AN·roNtO llonmtlUES - Os trnLnlhadQ['Els são al
trnhidos para o interior do Paiz e depois explorados em sell 

·trabalho. 
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O SR. WALDEMAR REIKDAL ~ Porque se fótmos, se~· 
remos expulsos á bala, como o foram milhares de traba~ · 
Ih adores no Paraná I 

O Srt. ANTONIO RoDnJGUES - Conheço o interior dos 
Estados, e verifiquei que os trabalhadores são ntiscravel- · 
mente explorados. Dão-lhe terras, mas depois Ih' as tir am. 

O SR. WALDEMAR UEIKDAL - Ningucm pode oc
cupar essas terras. A burguczia não deixa. Os pr·opricta-· 
rios não permítlem. Essa é a verdade. 

O SR- ANTONIO RoontauEs - Fui ao Minislerio do Tra
balho vêr se reabtia o horto florestal da Bahia, para alli .
se occupurem inmuneros trabalhadores quo estão passando
misoria. Isso h a quatro mczes c, até ltoje, não tivõ solução. 
Se o Minislel'io do Tr·abalho dissesse que o assumpto de-· 
pendia de rcsoltlljào da Oamal'a, cu irnmcdiatament.e apre
sentnria projecto nesse sentido. 

O Sn. Psono RACHE - A questão nüo é só de pr oj ecto; 
é de dinheiro lambem ... 

O W ALDEMAn REU{DAL - Meu distincto collega sabe 
que as terras estão n<~s mãos de alguns c quo nem todos 
as podem c.ultivar. Além disso, companhias estrangeiras, . 
com a Lumber - que comecon no Paraná o que hoje ostá1 
em Santa Cathnrina - compt•am terras pelo mapna, pelas 
divisas de serras, collinas e rios. 

Ví centenas de bra·sileirõ"S serem desalojados á bala· 
parti entregar suns lm'ras a col'I'lpl\nhias estrangeiras que· 
aqui vieram explorar miseravelmente nos trabalhadores . 

O Sn. ANTONio RoDIHGUES - Temos outro exemplo na< 
Companhia 1\Iatt.o-La!'artjéira. 

O SR. WALDEMAR REIKDAL - E' contra isso que· 
clamo! São es~ns miscrias que fazem o proletariado se re
voltar, pm•quc se sente desamparado, sem protec~;ão; c, en
tão, quando quer alguma coisa, appclla, em desespero · de· 
cans11, para os aclos extremos,· t>t'lra as atliludes loucas, sa
hindo .ás !'Uas .p:u·a reiyindicar os seus direitos e acaba es
magado pelo despotismo policial. · 

O Sn. AcYR MEDEmos - Essa é que é a verdade. 
O Sn. SoARES FILHO - V. Ex., com seu espirito de 

justiça, deve dizer que ,iá se vae suhindo desta situacão. 
(Trocam-se numerosos ·e vehemetltes apartes. O senhor· 

P1·c.çidente, fazendo soar O.! tumpanos, rectama reiterada-· 
mente attlmçáo. ) 

O SR. WALDEMAR REIKDAL - Vou requerer á Mesa1 
uma oampninha para meu uso nn tribuna ... (Riso.) 

Um dos meus collcgas, não sei qual, em uma de suas· 
observucõcs falou ou fez comp1·ehender que eu queria a · 
divi~ú.o de todas as coisas que nhi estão. 

E', Sr. l>residente, ou lu fllt'Ca com que se pretende 
torcer a verdade . E ' um ccmtrasenso. Não que1·o divisão· 
nlgumn. Quero, s im, quo o Estudo, ou, afinal, quem de di
reito, litnile, pelo menos, as possibilidades de hicros dos, 
que ~:xploram o trabailJO, e melhore ussirn as condições eco
norni~;ns do trabulhndot. 

Ora, se isso não sa !izer, estaremos e-ternnmcnle en-· 
t.errados na mlseria em que vivemoa .. 
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Fez-se um instituto para controlar o assucar, nugmen
tahdo-lhe o preço. Creou-se outro insliluto com o fim da 
-elevar o preço do oafé, queimando-o. Por que se_ pt·ocede 
assim, quando não h a no Brasil super-produccão? 

O Sn. CARLos GoMES - Mas ha no mundo. 
O SR. WALDEMAR REIKDAL - Cumpre-nos attender 

na falta dé capacidade acquisitiva das classes pobres, que 
·não podem co-nsumir esses productos. E' um contrnsellsu 
élevur os impostos, controlar a IU'oduccão, quando isso af
fecLa a situaçií.o eoonomica do Pl'Dietaríado. 

O Sn. AcY!l M:Eoll:mos - O trabalhador rul'al, que oo
~he o café, só consome a escôlba. 

O Sn. AooLPHo BEI\GAM!Nl - Apresente V. Ex. a so-
luQão. 

O SR. \VALDEMAR REIKDAL - Já declal'ei que niio 
acredito mais nessas leis, porque não se cumprem. Cum
\n·um-se primeiro as que ahi estão, para depois apresentar 
outras. 

O Sn. AoOLPiro BERClAMINI - Organize V. Ex. um pla
·no eco no mico. 

O SR. W ALDEMAR IlEIKDAL - Não será respeitado, .. 
O SR. CAnLos GoMEs - Temos uma c.onsti~uiaão que 

pcrmitte tudo isso. 

O SR. WALúEl\IAfl. REKDAL - Temos uma lei de ac
cidentes no trabalho QUe não garante os opera rios. Vou cu, 
então, apresentar projecto de lei economica, tHU'a ampliar 
a produccuo nacional, quando aqui não se acata isso, pois 
tudo é monopolio, tudo está por conta do capitalismo. Essa, 
a verdade. 

Não temos café para queimar nem assuoar para ex
portar, quando centenas dll milhares de trabalhadores bra~ 
sileiros deixam de fazer uso desses productos porque os 
-não podem adquirir, vivendo na mais extrema das mise
rias. 

H a dias tive occasião · de contraaizet·, aqui, um distln
cto collega, dizendo que o assuoat· custava até pouco tem
po 400 róis e, hoje, augmentou 8{) e tantos por conto. 

Sejamos, pois, coherentcs. AdmiLto que as empresas 
não possam viver sem lucros. 

E' logico. Mas se esses usilleiros não qucbt•aram quan
do o assucar esteYt; a ~00 réis, por que, hoje, para. nt\o fa
lir, prtmísam que esse pí·oducto custe 1$500'! 

.o SH. AcYn MEDEmos - E o pagnmcntu ao Ll'nbalha
tlor é feito ~m papel ''elho, em dinheiro 1atso. 

O SR. W • .UDEMAR REIICDAL - EmquanLo esses usi
neiros do assucar, no nm·te, ganham rios do dinheiro du
ran\.o o anno lodo, os traba1hadores pm·cebem apenas i$500 
p.or di o. pura produzir essa dquel.U. Isso é que ninguem 
póde contestar I 

Vou terminar, St·. Presidente, agradecendo os apartes 
eom (]ue me hont·uram os nohz·es Deputados, oomo burgue

.-zes, combatendo os meus pri-noipios prolotal'ios. 
'l'enho a t~ertczn de que uqui apenas aventamos idéo.s 

qüo lii fÓ!'a_ serão 11ostas em pt•aticn. So VV. :EE~. quiM
'rem essas tdéas ''Unr·r-ruo pol' bem; do contrnrio, o povo 
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.que está na miseria, saberá levantar-se para conquistar o 
:oeu direito. 

Alguem falou em coopera!)ilo ; u ão a vejo. O que n olo 
é a tendencia da forca . Quando o proletariado organiza- se, 

xcalmenLe, para se impOr, o capitalism o cede; quando não 
:Se póde impôr, o capitalismo o esmaga . Essa a realidade . 
. :(Muito bem; muito bem. O o1•ador é cumprimcr~tado.} 

Durante o d iscurso do S t·. Walde;nar Heikda l, 
o Sr. Christovão llarcellus, 2<> Vice-Pt•esidentc, 
deixa a cadeira da pres idenciu, qun é occupadu. 
pelo Sr. Thomaz Lobo, i 0 i3cc•·etaJ• io. 

11 

O Sr. Ptesidénte -Tem a palavra, para cxplicacão pes
"soal, o Sr. Cat·lo~ Gomes . 

O Sr. Carlos Gomes (Para explicação 1lessoal) - St•. 
ilres iclen te, a divulgação, hoPtcrn, pela imprensn desta Capi
A.al, dos Lermos em que foi fe ito o convenio com o govcmo 
·da Argenlinn, sobre a produccão e o comm<!rcio do matte, 
.determina a minha prc~enca, hoje, twsta tribuna. 

Trata-se de assumpto que já ti nha fi!·mado no meu es
~irilo a r esolução de o vir annlysar neslit CasiL 

A:pt•ovcito a opportunidade pat·a fazer algumas conside
ràçõcs ~obre um p t·oblema que já fugiu ás lindes csladuaes 

·e constituem, hoje ,uma pr(!OCéli(lMão 1laeiorml Q, mais do que 
dsso,. internacional. 

O matte, senhot•es, é tiào como um dos esteios da nossa 
,iléónomia. Em 1932 podot·iamos classificai-os no quarto lo
. gar dos p roductos da ex_por tncão bt·tas ileil'a, depois do café, 
·das c;:u·nes congeladas c dos couros , com um valor global de 
' 57 . 358:000$000. 

E o meu Estado, na oxportucão elo seu maLte, t irara ct•rc·a 
.. de 10 % da sua rendn e 50 o/o de Lodo o montnnto dos seus 
impos tos de exportação. 

E', como Stl vô, um assumpLo de magna impm·tnnoia para 
Santa Cathnhnn e, sem duvida, para os demais E:>tn<l:t:; suli
nos, inclusivo Multo Gr osso e utó Goynz, o11de, estou infor
mado, se encontrou tambem uma flores ta do húl:vu matlc. 

l'I'OducLo naLivo, o maLte é, nu meu ~~sf.ado, uma planta 
·.quo constituo uma das bnsos da nossa economia e o ganha

l)ào d e u ma gnmde parte do brnsiloiros. 
E é, pôde-se dize1·, uma úas pouuus indu~ Ll'ia~ geuuinu

ment.o nucionaes . 
E' o nosso cahoclo que delln se uccupu. Os engon ho!'l 

pa ra o seu beneficiamento são foilos com a nossa madcit·n e 
pelos nossos nrtirices . E , den t.t·o do SC'U rudimentar ismo, tudo 
que ~e vô, l.udo que se sento na i!uluslria da hm·va malte é 
bras ileira. 

Eis porquo a criso t]tte assobo!·ba •JStn lH'oducto. nos 
uiLimos annos. não toca ancnas no intct•essi.l economioo do 

'l'aiz, mas até aos nossos corações rlo brasileit·us . E cs la N: iso e uma conscqucnciu da supcr-pruduccfio du ntatt.,l. 
Como aconteceu com a botTaohn, fonws ilOt·rnillinllo (ltlO 

·o . esLt·angoiro so apossasse da nos~11 h erva o a culf.iv:lSsti !Hll'a 
:::uppt·ir al' suas nccossit.lmlcs, avolurnundo n;; ta cl'isu ern qull 
n os dcbat.einos, do hlgnns annos pura cú, no favorc:cnr o nui
mur uma cnnnmnha t1UO os ll l'OJlrios a rgentinos, no 5e n pur
lurnenlo, ununimcmento combateram, oampanha om favor do 
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plantio, da producção da hcrvá maLte. E' assim que hoje ve·
m os a Argen tina assobel'bacla tnmbem da me;;ma crise sen. 
tín<lo que a baixa <los preços, que a super-Produccüo foi uma 
conscqucnciu do scn esforco mal orientado. E pol" is~o, o · 
pt'ohlemn que antes e:ra apen!ls brasileiro, apena':! n osso, pas
sou a se~ proble~a mternacwna l. E' natural, por isso, que 
a Argcntma esteJa, tanLo quanto nós, interessada na :>Ua so
lução. 

Deante desta ct·isc, os governos, no meu Estado c no~ 
vizinhos, deciclii·nm fazc1· alguma coisa {Jela nossa bct·va 
m:tllc c tiveram tarnbent a eoopct·u~\ão do Governo Fccleral. 
Vimos, om :~2, 'um congresso -hervnteiro reunir-se em Cul'i
tyba, assistido pelo. fig-ttm prestigiosa do t.nlãn Miiüstro do· 
Trabalho, o Sr. Lindolfo Coltor. Mas, tudo se dcbalou ali: agi
Lações de toda ordem, opinii'% de todos I}S matizes e, infe
lizm()nte ,como sóc acunlecur nas asscmbléas n umerosas, em 
que h a assumptos c-omplexos a r esolver, nada se decidiu. As 
suggeslõcs ficaram no ar c foi preciso, 3ntiío, quo os gover
Bos de novo deliberassem f az<.>r algo p<.'l(L hervn malte, cujos
preços de venda não compensavam o de Pl',1ducção . 

Em 1932, reuniu-se aqui no Rio de Jo.neiJ•o um novô 
congresso de interessados, ao qual c-ompareceu o rcpresen-· 
tante do meu Estado, na minha p essoa, bem como os dele
gados de Mntto Grosõo, Paraná c do Rio Grande do Sul e cn
vit\dos dos institutos de malte desses mes mos Estados. Sob· 
a presidcncia do Ministro do Trabalho, foi inswllndo o Con
gresso, no qual, depois de varias reuniões e . longos dcbalcs, 
se assignou um accordo entl·o todos os .Esta;ios rJroductores, 
accot·do que pudesse har monizar iodos vs interesses para . 
orientar a solucão do problema, pcrque só aa;;im l'rn t>ossivel 
consegui l-o. Dcnlro a:r.>enas do arbitrio rlc carta um, do 
interesse individual, não podiamos pensnr em solucionnl-o. 
E1·a essa a siluaoão reinante: cada Estado, cadt\ intet·cssado
agin de mottt proprio, fazendo o quo entontlia, sem consultar 
ôs in t.m•csses geracs, os in teres~es nacionaes, quf.l estavam t!m 
jogo, porque já então o ma lte nüo era ar>cnns rio Paraná, de · 
Sanla. Calahrina, do Hio Grande ou de Ma tto Grosso - ern 

. brnsi!f}Ü'o. Um Pl'Oducto qu.o estava no mcrc!ldo inlc•rnncio!"lhl·,-. 
vendido na ArgenlilHl, no Ghile ~.u .. no Ul' Ug"I_HLy, export.ad1) já 
para a Eur opa, em preciso ser tra indo como coisa do Brasil 
c não como producto desta ou daquollc l~sLado. 

Apesar do r.onvcnio aqui feito, nssignado em 1!J:-.l2, pelo · 
<JU&l se crcnva o Com'Clho do Mntl.c, qu li seria o o1·güo cou
·traliz iHlor dos int(!rcss es do Ill'Oducto, cspernmos pola sua 
-realizncão . .rinà'n, porérr~. pudemos vêr, porqtlll o cOn'Von• 
nio conlinu au i:ncubado. Nüo queremos indagar das cnusns, 
<lns razõc·s (]1.10 d'Ctcnniníu·.am cs·scs factos, mll3 o (')1wto ó 
que u crise continuou, conti nuaram os }ll'dui:ws, n miseria . 
-Ill\ zona hervnteira. Dev ns!.uva- so a 110~sa ctlonomin. 

No co-r'l'cmt.o nnno, o Governo Federal dn no\•o SI) lom
})l'0\1 de con,•ocrH' os i:nlcrossados, para otrtrn rooniüo em 
quo se cncat·usse o as!:'-nnipto em mais doLnlhes, enc11mi- · 
11hanüo-·lill pura uma wlu-c.;iio convonionto. l~st.ivcmos rlmni
dos, l'cndo quo o. modlcst o Ol'ndot· ainda o roprosonLanto do 
sou Est.ndo. 'l'l·ocámos idéns cnlJ Vnt'ias rcuniõos sob n Jl ro
sid(mcin do Sr. 1\·linist'!'o do ·T-rnbnH10. Acabamos \)Ol' ruU
ficUJ' o accordo do 32, que visnv<t n f,on.&li tu ição do Cónse
Hto elo Matte. lnfelizmen to, o l\linisterio du 'l'rabnlho dfl 
~'tlUio ,iá não ucbou q.ue ns bases tio conven io assignndo· 
nn'les estiv-~sseml colnfOl'mes com o seu ponto de visLíl, e ·-· 
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assim foi Qtrc mais uma vez conlinuamos esperando 
pelo Conselho. 

Eis agora, senhor.es, qu-e sut·gc o convenio internacio
nal nntre o Bras il c a Argentina. 

Esse (\OIJvcnio estabelece: ·1 °, que a Argentina sup
primirá o iwpos(.o adu:müii·o c ndrli.ci onal de 10'/c ''nd va!o
l'l!m", q1Hl l'!~ca.e sobre a het·v.a-mat.Lc importada na A~·gen
t.ina; 2°, supJl!'imirá nas Cflnccssücs d·c tert·C\~ de Missões 
as clausulas <tue oiJrig·uv.aru a planlat• lJ cz·va-mat~e em 75% 
<.la área conccd ida. 

Foi dessa rnaneira que o Governo argentino estimulou 
a cultura dá llervn-matLe em Missões, contribuincló, assim, 
para aggravar a situaçúo ern que ora nos debatemos. 

3°, linrila~.ão das C1.11 Luras á posição actuaJ. impossib i 
litando as novas p!:mtarücs <lc lJerva-maLl.c por meio do 
imtpoJ>I.o Ill'Ollibitivo. Desse modo, os hcrvncs argentinos 
nno seri1o <Hlgment:.Hlos, cmbc.\ra continuem como silo. !lO
dcndo, dtn ~erlo, reproduzi·r-so pelo rclJlantio das her·veiras 
d es.appar:ccidas ou rnot•Las. 

(Le) : lt0 • "Crcação de urn imposto de consumo movei 
()UC se applican\ ao conjundo da hcrvn"maLLe QUe concor
rer ao mercado nacional laulo impol'tado." 

\í0 • CI·caçiío, na Argentina, de uma Commissilo l\lixla dtl 
propaganda, compo~;tu de argt•nl.inos c bi'as ilciros, que man
terá em dia a s eslatist1cas ;q;-ricolas e commerciaes da hcr-
vn-matte, etc." · 

JLsle eonvcn i o é, s<•m duvida, moLh·o de salis fnr;ão 
pa1·a nós bmsilcirós c plll'a os argentinos. 

E' aconlccimenlo tlD nlla sig-níJ'ico.cüo (liploma lica 
pura n !Lru·monin dns rela<;õcs C11lt·o o Br'as il c a Argenti na, 
porque a hel'Va-malte foi deixada de ser considet'ada pro
duelo .brasileii'o apenas, pat·a 5N' 11osta num ouLro tublttdo, 
con:o producto iutcrnncional (!Uc ínl()ressa a povos de na
c ionalitf:tdcs differcntl's. E esta ó uma J!l'D.nde vantagem. 
porqne, uló hu pouco, a !tct·va-matto brasi leira era enc.arada 
na Argentina com a ho~tilidade rl·C um pt•oduclo cslraugeíi·o. 
e dahf os pct·cal~o», as tn:~:a.s fl!'ollibilivas, as reslricl(õe:; d t~ 
illlJJol'la•.~tiu que a An;cnlinn lhe crcnrn, difficullando. dc~ 
s'[it{e,"um melhor lnlt>l'Cnrrd>io ('.nlro o:> dois povos irmil o~. 

Eis por que, Sr. J>residcnlc, cousid r,ro esLc oonvenn io 
de Qlta siplificnrão in[.ei·naciúllal, c esf.ott cerlo de que o 
Co!l!;)·I·c:;so :u·s·enlino, n cr1 ju apreoi.a~;ão vai sct• submelLido . 
. encnHm<lo-o tnn;hcril, e sobretudo, por esse aspecto, ha dn 
approval-o, segundo tspcrn o l'odct• :Execu~ivo da nàc;ão 
amiga. , 

l!:sH• fncio farililn, como disse, as l'!!l:wi3es commct·
cians cnti·e os dois pa izcs. O cunvcn iu, sob1· oLm!o, lloncficin 
os arg>enlinos, porque os Pl'l\ iuiw s q11c pu~snm clet:on·cr da 
com~o.rTrllria que o rw.~~o prnduct.n fizer no do i\lissões, su
riio c·onllWHsndos pclu tnxtl move! (1\W o eouvenio esLabelecu. 

DC'sf.p mo·cfo, n Argt:>n tlrm tnm(!nilli1.a os inlot·esscs iu
n(wavdmenLil poll(loi'nvld;; quo elh tem l igados em .Miss io
nos e façillla n l'Ohl~\ÜO do problc~ma, p~rrni LLimlo quo a com
mis5üo mi:da d~e JJr·nsilciros o :H'(WJt!·inos t)lle ali se vai 
(~rear, Li r c uma JHlrLc 'dr~ l a t.axt~ pnrn :\ Jll'Opugo.nda do pro
dueLo, em liUD csl.ú essa wlu~.ão. 

Donl.ro ela ed~ r! oru quo nos debatemos, crise tlelormi
llnr.ln pela supci'-'JirOdllt'çilo da hur·va-m:aUe, só u m cnmi
lsllo nos rçsla: ti a cOllqni ~la ele nov os mcrcLH.Io~. Devemos 
procui·nl-os rws 1%I.ados Uniílos, na Allcmnuhn, ond e jt\ é 

(:. JJ. - VOLUM·g lV 19 
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de algum modo a(li'eciavel, se não o consur.t-o, pelo menos 
·a acocitação já provada. 

Só, de um modo geral, interessando aos paizes producto
res, quo são a Acgentina e o Brasil, é que poderemos 
resolver conveniculcmcnte o problema da. herva mate. 

E' logico que . não podemos esperar do um convenio, 
que obriga avenns á Argentina na pratioa de determinados 
actos, que nos seja directamente favoravel. Elle vale mais 
como expressão de d iplomacia. . . . 

O Sn. AooLPHO BmtGAMlNI - De col'diaiidade. 
O Sll. CAULOS GOMES - · . . . de cordtalidade e, tam

bem, inncgalvelmente, abre novas perspectivas ao producto, 
que considerarJo de 'interesse naciona!, dove tanto á Argenti
na comu ao Brasil prcoccupar para a t:onquista de novos 
mercados. E os dois paizes, assim bem ent~11didos, poderão 
orientar sua ncção, que deve ser, sobretudo, accão coujuncta 
de propnganda nos mercados que ainda não consomem o 
produto. 

Não podemos esperar, como dizia, que este convenio dc
t•Jr·miue medidas que nos inLcrcsscm di1'eotamenLe, j)ois a 
nós é quo cumpro fa7.Cl' aquilo p elo qut- já nvs vimos ba
tendo h a tc rnpos: n organizacão do commcrcio no Bt·nsil, 
,iuntando os interessados, procurando dar urna orientação 
t:mca ao rroblemu. quo é internacional tnas, an tes de ~udo, 
11osso. Ahi é que lom residido o nosso ma10r mal, não só 
em r clac-üo ao matlc, más, em regl'a, a t~dos . os i)l'Oduclos 
de import.ancia acccntuada na vida coonomica de um povo: 
ó liberalismo ccollotnico em que C:l.da individuo, cada indus
ll'ial procm·a apeuns seu interesso, em delr·imento do iule
re!'se geral. 

0 Sn. AuoLPHO BERGAMINI - .Por falta de orientação OU 
exccs::;o do orieutaçúo. 

O Sn .. AARÃo ItxmELLo - O que d:i na mesma causa. 

O SR. CARLOS GOMES - A ver dade, POl'Óm, é que 
<~inda estamos ensaiando, no mundo, a orientacão dos pro
blemas cconomicos .Pelos. poderes publicos, e, pol'tanto; não 

· puderrios malsinar ... 

O Sn. AAnÃo REB!!r.r.o .._ As esper\inças slio grandes. 

O SR. CARLOS GOM~S - ••. essa úl'ienf.açüo, esso sys
terna novo que, na Amoricn do Norte, se está. IH't\tica udo. 

Assim, Sr. Presidente, aproveito esta oppot'Luuidttdo 
para nw C.UllgmLu\ur cnm o Govct·uo, CliiD us homens quo 
esLf\0 ol'ionln11do u nossa Ohanoollaria, e com os quo se 
nclwm incumiJidos desta pal'Lc cconomioa no Ilfinislcl'io das 
Relacões Extm·iorus, que ti\m á fronte o St•. ScbaHt.íãL) 
Sun.tpa i o. c11.i os csl'Ol\' OS con hcr:o por<Iun tenho com S. Ex. 
c lltt'cli(IO palesLms :t r c:;p ()ilu dcslo mc:;mo ussnmpto. 

O SI\. t\,,n.:\o RmmLLo ·-- v. Nx:. ha mnil.u tempo vem 
c:;tuc!ando o l)l'ol>tema do maf.lc . Pos8o Llllr tncu toolí~mtmhn. 

O Slt. CAHLOS GOMf!iS - li~s tutt u.ptovc il untlo us~u lusco
fusco de sessfto p::11:a explanar alguma~ irléns, nulll re~utno 
muito rapiLio, sobre c5Lil as!>Untpto. 

O ::!r\. ~loMt~s ANnn,\D~ - V. Bx. está SUtJ()l'Unôo <t!l 
l m.t·~ do ::unbicn lo com as do sen t.alcnto. 
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O SR. CARLOS GOMES - Não me estou congratulando 
apenas. Aproveito a occasiâo paea insisUt· por novas medi
das que digam mais de perto com os interesses da indüsttia 
hervateíra, no Dra-;il, voís que embora o muito que se acaba 
ele frw.cr, collocando o rnalto no panorama internacional, 
ainda nfio se satisfaz inteiramente ás cxigencias do proble
ma, oomo não salisfaz ás cxigcncias do meu Estado, na zo11u 
que conheço, miscranda, soffrcndo uma das rrmio~cs crises 
que so poclE:riam imaginat· - a zona hervutcira, onde o pro
duelar vive tão somente acostado á índuslria da htlrva ... 

O S[l. AAR~o RtmELLO - O trabalho deverá sc.r tambem 
de conquista do novos met·cados, })ela propaganda. 

O SR. CARLOS GOMES - , .• jungido ás conUngencías 
de um commet·cio desorganizado. 

Espero, pois, que ce>m o zelo, o interesse que vejo as 
altas uutOL'idades da Rcpublico. tomarem I>í.lln hcrva-mtti.te, 
continuem cllus no mesmo sentido, !mcarando ainda o pl'o
blema, porque ainda hu o qnc fazf!r, e me rescr'vo ainda 
para opportunamcntc voitur ao assumpto suggcrindo idéas 
que unifonnizem a im!U!;lria e o commcrcio clu. hc!'vumaltc 
no nosso pai7., (Muito bem; ?Jutito bem}. 

O Sr. Presidente - Vou levantar a sessão, desig!lando 
pat'a a do amanhã a seguinte 

12 

Ol\OGM DO orA 

Primeit·u put·to 

Sessão secreta, para discuE<são c vota!)t\0 d~ mensagem 
do Sr. PL'csidenlc da Republica, sobt•o a nom~ação do Chc l'f! 
du .!'11issão Dip!umntlca na Hollaml::t. 

Segunda parte 

V:1{uc;üo do projecl.o.u. lG, de 193·i, ostabdeccn.do (]\W os 
gover1ws dos I<;sLallo;; st•.i aln, t~X(~rcido~ pc\u:-; PrP;:<idt•nie& dos 
r·cspcel i\'os TrilnHmc3 de J u~u~~a. n lê qutl vr~l·ifíqtt('tn u:; 
eleições d1~ ([l!l' lr·ala n nt·L. :r de "DisposJçi}t•s 'l'r:llls il o
rilu;", da Gou:,;lillti\·i\o .Ft•tlerul (em virtude dt' urg·oncia) (1' 
discussüo) . 

Voll11;ãn do;.; l't'lJlll't'itttpnln~ tios Sr~. l•'••rn•ira tlc Soltza e 
Atlolp\ln llt't'g·:llnini tll'l'••t·•·t~idu~ ao ttt·n.i<-eln n. t\, tlc• ·1\l:H, 
t\>'lulll•ii'Ct•nt!o provitlt•ru•in~ para n l'l!nli~a~'llll dn:> JH't):'\imas 
l'il.!i~·(i(!:;' 

Ynhu;ãtl dn Plll't'l't'!' 11. J, de 1H:H, neg·andn liot·tH}a pPilidrt 
pa1·a prt•sl'!\'Hitw•nill d11 pron'"so insltdraclo conlm (l Jwpu
(adu .Jul'ut \'ill:t~b•h~ ( tlí.~r!tt.~Stio Hllien). 

Vrdat.::"iu tln JHII'I't't'l' n. :~. tle Hl:lí, d e dnrandtl qtw o [ll'll~ 
~r·r;Hinwnl.u du pt'til)(~s~tJ t~i·intlnal iu~laUt'iLrlo nmlt·n u dL•uln!' 
J,ui;; Víf'll'a dt' ~~~~llu, \ndt)[lettlln tlo licença í.la Camara 
(di .~i'I/Si:0J mlir:a). 

Ynf.;t~·.~o tlp fJal't!('l'l' n. :'l, de :t!I:J.'t, !lPclm·andu flllC .indc-· 
[\\iuêfl' tlr' lin·n~a da t::u~t:n·a o pr••~l'g'uimenio do Jli'OL'l'~so 
t:rimiual imltHli'IHiu eunlt·a o 1-::(t•, l\'uneio SlltH·es da Silva 
(r/;,,·rli.~Niío ·nnien). 
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VoLacão do requerimento n. 37, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, indagando por que motivo, os sargentos monitores do 
Collegio :\fililar não perccbP.m diarias que a lei estabelece 
(discussão unica) . 

Votação do rccruerimento n. 38, de 1934, do Sr. João 
Vitaca c outros, pedindo infor-mações sobre reconhecimento 
da Uniüo Sovietica, pelo Brusil (discusstfo unica). 

Votação do requerimento n. 39, do HJ34, do Sr. Acyr 
Mede i t·os e onil•os, pédindo infot·rnaliies sobre o resultado a 
que che(;on u Gommissão IAquidanle da Divida Flucluante 
da Uniilo (d'iscttsslio wzicCl.) 

Votação do requerlmont.o n. 40, de 1934, do 81'. Thiers 
Pcrissú c out.1·o. peflíndo lnfurmacões sobre obras no Thealt·o 
Municipal (rli,~c·u.5slío tmica). 

Votaçflu do re(]UC1'irncnto 11. H, de HJ3'!, do Sr. Alcan
lara :\luchar.Io, pedindo informaçül's sobre rcinlegraçfto do 
Lenenle-coroucl Benedicto 1\lYcs do Nascimento (cliscussao 
1micu). 

Volnçilo c!o rcquct·imenlo n. -12, de 1~34, elo Sr. Acyr 
.\lr!dei1'Us e oult·o~. de infot'mações sobre prisão de opcrat•ios 
empregado:; em puclarbs (discu.,sao wüca) . 

Votar;iio elo requerimento n. !r3, de 1~31, elo Sr. An~onio 
Rorll'ignes e oult.·os, do jnfonnaçõcs sobre prisões do opera
rios, que ennmcra (discussau tmica) . 

Volat.~río clu requel'imcmlo n. lt!j, de 1!J3,\, do Sr. Anlonio 
Bodrigues c onlros, c.le inl'ot'nHtGÜes sobl'e demissão de um 
l'lllJH'egado da E~cola Sclt~ de Selernbt·o (discrlssiio mâca) . 

Volat.~iio do 1'Cqtwrimenlo n. IJ5, de 193-1, do Sr·. Tlliers 
l'erisst\ de informações sobre se no Estado elo Paraná eslú 
~r·mlo enmjn·ic.to o dis.vosto no arl. 10~, lctlra c da UonsLitui
~Ü<.' vlgcnlc (discussdu w~ica). 

Vo!a~iio do l'Cqnet·imt>tlto n. ltG, de Hl31J, do Sr. Adulpho 
Borgamini, de informaçüos sobro SG nas E~l1'ada~ rle Jo'et'l'O 
tla Unifío eoulinun ~endu euhrada a taxa dn viac;fio fcdel'nl 
(discttssiio wrica) . 

Voltu:iio rio t'('QlWl'irnento 11. !1'1. do 1\l:H, elo ~1'. An!.oHio 
Hodt·ignC's e uuli'n, de in forn1a\:<"it·s nn llli nii'l.t•l'io da Ag1·icul
Lnl'a ~Ohl'e eolonias tlc po~ca (di.1·cusslio wlicn). 

Vola~iio do rc•quroi•imt•nlrl n. I,H, d(' t\l;H , do Sr. ;\eurcin 
Tn!'t•e:::, rlc• íni'01'111ac:,üe~ <t<>S 1\liní~l<'l'Íos da Ju~ti~a ~~ Viai,·ão, 
':'olH'L! OJ!l'1'at·ins t•nvol\'iilo~ no lllCl\'ÍIW:nlo !J:l'PVÜ;{u d 1• 5 tlo 
:St'l<qlJ)il'll !'Lil'l'l'l1ln (lfii!C11$Sll/J WliG'CI), 

V oi a~·iiu do t 't'f111!'1'ÍitH'Illn 11. lj\J, dl' Hl:l 1, do Sr .. Aem·e.in 
' 1\ll't'l'~. dn int'nJ'IIIa~ül's no i\líiiisiP1'lo dn '.l'l'aittdlro ~ol.n·1~ 11m 
I'<'l'lll'~o inl.el'flt1slo ]lO!' ftPe1'ar·io~ do Symlil'al.o dm~ Tl'alm
lhadn1'l'>' jla Conl[IH11hia dL\ Cinwnln "llurtlund" (discus.l"l1o 
uuieo). 

, Vnlat·t"to dn J't'l!lli'I'Íml'lllo 11. GO. de~ 1\l::Jl. do f::\r. .Touo 
Villasb<ht~, dr\ inl'oJ'IlHtÇÕcs ao ,\lini~lP1'iO ria Uuert·a, ~mlrro l\ 
mL,:~:to c~hdiad:t JH•lo General Leite tle Gnslrn, nu Europa 
(rliscu,l·.lt7o Hnico) . 

\'rlla<;.ftu do n•qitr.r•inH:nlo 11. 51, de t!l:H, do S1·. M0<~nrl 
L_a!J;o, r.ll~ inl'm•ma~·-•ic~ !'obre l'CVl!l'SÜo de tlln <Jfficíal rlo l~xeJ•
l!J(cJ (liiscussiio ttnit:1r). 
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VoLaQüo do requerimento n. 52, de 1934, do Si•. Alcan
tara Machado, do informações uo Ministerio da Viação e 
Obras Publicas, sobre reinlegrtu;ãl> de um funccionat•io da 
Inspectotiã de Scccas (discttssão ttnica) . 

Votação do requerimento n. 53, de 1934, do Sr. Cunha 
Vasconcellos, pedindo ao MinisLerio da Viação o Obra.s Pu
blicas cópias dos pareceres dos Consultores ·rechnic o e Ju• 
ridico daquelle l'vlinisterio sobre a Companhia Paulista de 
EsLrada de F erro (discussão unica) . 

Volacão do requerimento n , 55, de 19M, do Sr. Ant.onio 
Rorlt'igues e QULro, de infot•rnações sobre dispénsa. de empt·e
gados no Servico da Febr e Amm·olln (dis·cussão '!mica) . 

Votação do requcl'imento n. 56, de :1934, do Sr. Antonio 
. Rodrigues e outro, de informações sobre dispensa. d l3 um 

funccionario do. Companhia Cantareíra do Viacl'io Flumio. 
nensc (discussão tmica) . 

VoLacão do requodmenlo n. 57, de 193.i, do Sr. T hiers 
Perissé e outr·o, de informações sobre nomeações do funccio
nuríos (discussiio tmica) . 

Votação do requerimento n. 58, de f 934, do Sr. l\fozart 
Lago, de informações sobre terrenos situados na Ilha do 
Governadot· (d1:scussü.o unica) . 

Votação do requerimento n . 59, de 1931, do Sr. Mozart 
Lagõ, âe infOl•mações sobre nomeações de Lechnicos de Con
tabilidade feitas pelo Sr. Interventor do Districto F ederal 
(discussão unica). . 

Votação do requerimento n. 60, de 1034, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre nomeacões do medicas, feitas 
pelo Interventor do Dislricto F ederal (discussão tm·ica) . 

Votação do r•cquerimento n. Gl, de 1934. do Sr. Adolpho 
B ergamini, de informações ao Sr. Int.erventor do Distrioto 
Federal, sobre n constntecão de hospitaes (discussão tm·ica) . 

Estão sobro n mesa, afim de receber emendas, de 2" dis
Cllssüo, os pl'ojectos ns. 45, Ot·camento da RoceHa; 4G, Or
cnmenlo da Fazenda; ~7, Ül'Camenlo do Interior; 48, Orça
mento do Exterior; 50, Orcnrnento da Guorr3.; 51, Orçamento 
do 'J.'r·abalho; 52, Orçamento da Educação; 53, Orçamento da 
Viação (terc~.:iro dia). 

Eslão sobre a mesa, afim do rocebet• emendas, do . 2• 
discussão, os pro.iectos ns . . Hl, Orcnmento da Mul'inha e 51, 
Ot·çutnenLo da Agriounura (seottndo dia) • 

[,ovunta-sc a Sessão ás i7 horas c 15 mi
nutos. 
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48a Sessão, e.tn 15 de Setembro de 1934 

Presidencia dos Srs. Christovão 'Barcellos, 7.• Vice-Presidente, 
e Thomaz Lobo, 1• Secretario 

1 

A's 14. horas comparecem os Srs.: 

Chris tovuo Barcellos, Thomnz Lobo, Olementino L isbOa, 
Wal~cmar Motta, Alborto Diniz, Adol.pliO Soares. Godofr·edo 
Vianna, Figueire.do Rodrigues, Pontes Vieira, Alber~o Rosel
li, Herectiano Zcnayde, Barreto Campello, Augusto Cavalcnn
t.i. Simões Barbosa, Vàlcnte de Lima, Rodrigues Daria, Hon
ríque DodsworLh, Sampaio Corrlla, · Mozart. Lago, Adolpho 
Bergamini, Nilo de Alvarenga, Joito Guimabi.es, Raul Fernan .. 
dos, Acuroio Torres, Lemgt'uber Filho, .Francisco Mar
condes, Matta Machado, Alfredo Pacheco, Antonio Jorge, 
Aarão Rebollo, Carlos Gomes, Annes Dias, Renato Bar bosa, 
Minua~o de Moul'a, AdalberLo Corrêa, Fet·.roira Netto, Anlo
tonio Rodrigues, Waldernat· Re ikdal, F rancisco Moura; Sebas
Wio de Oliveira, Alexandre Siciliano, Roberto Simonsen, 
Thiers Perlssé. (43). 

O Sr. Presidente - A lista do presença ncousa o compu
rec\menlo rlc 113 Srs. Deputados. 

E,; lá · ilbel'là a Snsstio. 

O Sr. Waldemar Motta (!~· Sec1'E:fct'l'io, SC1'1Jindo de 2•) 
pt·oocdo t\ lúillll'a fla Aola da. Sessão antecedente, a qual ó, 
sem observações, appr·ovnda . 

O Sr. Presidente - Pussn-se n. l ci~uro. do Expcctionlc . 

O Sr. Thomaz Lobo (1° Scc1•etm··ia) procede n. lciLum do 
seguinte 

EXPEDlEN'l'E 

Officio: 
Do 'fribunnl de Contas, de i5 cto cort·o•ltc, nos seguintes 

lermos : 

"K~mo. St• . Pres idente da G:tmtml dos Depul.nrlos . 
Em arlditm.nento no meu officio n. 2 .077, dn 27 de 

Agosl.o ·p. fimlo, em quo levei ao conhocimento do P oder· I,o
r,islativo, pelo alto intcrmodio do V. l~x., quo ostt'! 'l'l' ibunal 
recusát•a regis tro ao lürmo do cont.\'aoto c~!')bru. :lo (mtP~ o 
Gov\\rno Federal, o do Es tudo do Si:ío Paulo o a Companhia 
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Pb.ulista de Estrad~s cie Ferro, para a realização de serviços 
diversos na ~strada de l•'cr:·o Noroeste do Brasil, tenho a 
honra de cornmunicar a V. E..'< ., para os d~vidos cffeitos que 
eslP- mesmo 'l'ribnnal, deliberãndo sobre o,; avisos do ~~inis
terio da Viação e Oll l'as Publicas ns. 1. 560 e 1.618, de 29 
de Agosto p. findo, c 1 do a"CLual mez de SeLombr·o, o primeiro 
remcttcndo cópia. do ter·mo de contt·acto celehrarJo ent,re o 
Governo lt'ecleral e a "Socier.lade Melhoramentos Estrada do 
li"erro Noroest e do Bras il Limitada", sociedade por· quotas de 
responsabilidade limitada, c onstituída pelo Govér•no do Es
tado de São Paulo o n. CotntHu\hia Paulis ta de Estradas de 
Ferro, para a ex_ecucão de servicos, obras c melltoramontos, 
na E sll'ada da F'erro Noroes te do Brasil, e o segundo dos 
ditos avisos com a escripturn publica da constituição da re
fc!'ida. Sociedade, - resolveu, em scssüo de 10 rJo corrente, 
oruenat· o regis to do alludido contraclo, quo, cmbor·a haja sicio 
celebrado com outros contrac tuntes, contém as mesmas clau
s tllas conl ractuncs do Quo foi objccto da anter ior decisão do 
Tribunal . 

Aprovei lo o ensejo para reiterar n V. Ex. os protestos 
de minha elevada cst.imn e muí distínélà consideração. 
Ocllwio 'l'arqttinio de Albuquerque." 

- A' Commissão de Tomada de Contas . 

2 

Tclegramma: 

D~ Cainpili.as - Pres idente Camara Deputados - Rio. 

Vimos presença VV. ÉRx. protestar eonl.ra acto Ba nco 
Gommercinl E stado São Paulo pleilcundo Caixa Especial seus 
f unccionarios mcdidá essa que virá enfraquecer instituto re
centemente cr endo Symlicato Bancul'ios de Campinas . 

~ A' Commisslio do Lcgislacão. 

3 

l''icam sobre n mesa. alé ulLct·ior d•Jiii.Jtwacão, 
nm m·o.iceto do Sr. Acut·cio Tot·t·os c dois do Sr. 
Prado Kclly . 

O Sr. Presidente - l!ls lá finda a leil.ura do Ko;peúi cnte. 

4 

O Sr . Henrique Dodsworth - Peço a JlUiavt•tL 

O Sr. Presidente - Tom a palavru, pela ordem, o nobro 
D'~puladu. 

~ . Sr. Henrique Dodsworth (P ela m •dem ) - ~k. 
P.l'C!> Jdenl.t.·, u Camara UJ>!H'ovou, ha algun'l tciíl po, tml requo
rmw~ll.o de lnfonnac\lcs, tlu C) llc fui u pl'irne iro s ig·uaLat•io, 
l'elat! \ "O il s ituaçfto da Pt·nfe il.u ra elo f) isf.t· i ~Lo Ji'!'dor·nl, um 
i'aee do ' l 'hc~ouro 11 elo HatHlO do Brasil. Ao rrw~mo l.•~lll[JO, c, 
Hl n~o llH) engano, na nwstna da La, foi uPPt'ovado Hlll rnll.t•o 
l'(lqtt ;_·t·i rnuntu, a~s ignado, c rll JH'imeiro l•J!;'H', pelo Sr. l>npu
l.ado ,\m;ll'al l'uixotv, e nrlcrcuado ao ::)•· . InLervcnlor nosLa 
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Capital, vtsando, igualmente, a situação financeira du Prefei
tura. 

Aconlccc. St·. Ptcsidettlc; que, até csLe momento, as in
formnçõ(>s pedidas só forum prestadas em p:u•te, visto como 
a Prefeitura mandou á Cnmara apenas uma exposição da si
tuacüo t~m que S<! encontra. li~ntcndo do meu dever chamar 
a aLLonçfto rla Casa pura o far.tó, visto como os informes quo 
me mcmcctn ct·nrJito são, cxclusivumenLc, aquclle3 que forem 
ot·iginados do Mini!'\lcrio lia Fazenda. 

Acredito, Sr·. P1·csidcnLc, (!UC não haja nenhuma oult•a 
intcnçüo na demora d:t rcmi~ssa dessas informações . E" do 
loda convcnicncia, cnt.rclan to, que el!as ~hogtl(~m uo conhe
cimento do Podct' Legislnlivo antes das cleic,:ões de Outubro, 
por isso quo, t·cn lmcnlo, só o Ministm·io da 11',tz~nda e o Banco 
do Drnsil pod<ll'ão elucidar, cotwenicntcmcnte, n origem riOS 
galitos vultosos qull o~l:í fazendo; na sua adltlitti stra()ão, o 
nctual Interventor no Dist1•iolo Fe<lcral. 

Se a Mc~a entender conveniente tomar qunlquor iniuia
tivn no sentido de solicitax· fio eminente litula!' (la pasta da 
Fazenda essas informações, ficar-lhc-ci, cxtrcmanll!ntc. agr·a
decido, sendo q ur! meu ohjcclh·o principal é t•csnllar que, até 
este momenl.rJ, rlc fonlo quo mereça credito, nüo ha cscla
rocimehto al~um r!!lallvo :i siLuação da Municipalidar;le do 
Distl'icLo Fedcl'al. [Muito IJcm; mu·ito bem.) 

5 

O Sr. Adolpho Bergamini - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Tom a palav1'a, pela ot•dmn, o noiH'C 
Dcpulndu. 

O Sr. Adolpho llergamini (Pcl tt Ot'dl' lli ) - Sr. Pre
sidrml•\ recebi a !wguinle cat·La: 

"St•. De pulado Adol11ho net'!l'<unini. Min!ws satt-· 
dacõus . Nüo sei ainda ()t!Unl.l> está cu.;ta nrfo aos e oft·es 
pnblico:; r.ssa r.reacüo que ahi esl:í tlu Ha1lio Nur-ional, 
quL' siÍtnel\ll) :;rwvr: IHII'a etwcmJwn··-nos, dint·iamenlc, o . 
jantar eum as r·ec!t\111 (1 . .; qwJ o St'. Sallos Filho far. cio 
sua pessoa, rio snn admini:;;lt·a\ii.'íO na frnpt· <~ as:t Nacio
nal. e com os ~ ~~~~~ios in:; incm·os a fiiio l'uliiO d11sdc 
q11u o ~r·. \'icenlc lláu usswniu a pas ta ti a JusLil.'a. 

O fJliiJ mü inlf'l'I!S~a nu mom(mtu ü dr;ix:tt· aqui uut 
prolp,;;lu I)Onl.ra a al'fronlll f1•it.a Twlo llarlh Naeionnl uu 
l'oril:t' l,l!gislul.ivo do nosso l 1tt ir., no u;l11 i nr.:tt llt11 di:tr•io 
de s eu nol. i.tiat·iu ltwonico, incumtJido •.• itlvt•t·idi!:o. 

Ilas lan\ um s imples e rmft·onlo, jú nfto digo com a 
Acla do,, l n tb:tlhns da Camtu•a, mns com o nolic(al'io 
w;t'un;udu e t:r•ilu!'io;;o dos llO);~us vespnrl.irto~. pur:t Vt'
rifiGat·-sn a !'alia do consitlm·:tl)ão, t;e•·l:.tmc.nll•: inl•.~n
a:iamul, rio rm•p•Jt t~ avcl por nssil SCL'vi<;o l·ttsl.nado p<Jio 
'l'hc.•soiH' IJ, pal'a Glllll a •·ept'IJ:>entucão nuc ionn'. 

Oomr. llt'm•ilcir·o. cumo olt~iltll', ou~o lembt·nr-lh o a 
eonvotlienoia do sum;ut·ir-so (t Mo.~a da Carnar·a a Jtl'O
vi ii~Jullia tlt• l'awr t.uehyrp·aphar, t!im·iunami.P, lt il't'u
d ia\•iio dn nol.it\Ílll'in dali St•~~õr~s, put•a se rvi r de ba!;C 
a uma t'i! lll'C!S<ml.atiio do l'odct· Lc~i>ll!l i V·> ao Poíler 
l!:xo.,ot:livo uon l 1·a o illl;ul ilo lll'O l~e r limN'd.IJ fio St'. rlil·e 
clor tia hnp1'eusa Na~ innu i, tlocumont:uulu-~rl a.-; fals 1-
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dades {rue e lle espalha pelo Paiz com prejuízo do de
coro da Camara dos Deputados. 

Ac1·edito que os Srs. Deputados, t>eb costume pro
vavcl de desligarem o seu r adio na. hor:t de fala sosi
nhó, não tenham ainda tomado conhecimento dessa 
desconsideracão." 

O SR. MozART LAGo - R' a hot•a do sil.:mcio. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI- ContintHl. a carta: 

"Outro ponto que não desejamos personalizar, . é 
o facto de ter sido chnmado para rednctor do f ala 
sozinho uma ·pessoa .que um.a das nossas estações 
diiiuHoras dr.spediu, exactamente, pela maneira offerr
siva com que se referia á ConsLiLuiuf.f3 c ao Governo. 

Como p ar te que sou da opinião publica, acredito 
que sed a cabivel um r equerimento dP. inform3ções ~o 
Governo para que a Camara <:aiba quanlo custa esse 
sel'Viço ridículo de propaganda e quaes o;; seus bene
ficindo;~ immediatos. Estamos quasi a jura[' que, com 
a l.r.rça ou quinta parle do que dispBnde o Thesottro, 
qualquer estação idonea de diffmão, como a Radio 
•Sociedad6, ou ouLra qualquer, poderia desempenhar a 
contento es~a Lar e fa . 

Sem mais, por hoje, sou seu n.tteuto pat.ricio, 
admil·ador." 

Sr. Presidente, já deixei sobro a mesa requerimento cl ~ 
informações, e a quest.uo de ordem que rtcSflÍO formular é a 
seguinte: que se digne V. Ex. ordenar as providencias ne
eessarias no sentido ele, emquanto não se decidir o caso. fuZUi' 
enviar ao Rttdio Nncional um transumptOJ, um resumo dos 
nossos t.rabalhos, afim de que, compulsoriameuti'J, essa ~sla
ção orficial irrnd i e aos seus ouvintes com a fidelidade pre
cisa c a isenção de animo que deve pre3idir aos serviços 
dessa natureza, qunnlo sa passa na Casa llos rept•ese:tlanles 
do Povo Brasileiro. 

Era, S1·. P residente, a questão do ordem que eu desejava 
suscitar , e q ue reitero -á Mesa, dignamente · presidida por 
V. Ex . (llfuito bem; muito bem.) 

O Sr . Presidente - V. Ex. será. ui.Lendi<.lo. 

6 

Tem a pnlavra o Sr· . J\Hnunno de MOlli'a. 

G Sr. Mi nuano de Moura -- Sr. Presidente. Srs. Depu
ta<lo~ : renlo n fio das minhas oonsidemcõcs em torno ela 
polilica OP[lOsicioni sta f! o n i o Grando do Sul O, principal
nwnlo, solH'o as l'Cnnncins ver i fica elas elos meus dois com
panheiro~ do rorwcscnLação. 

o o. o. r .. rm:n'l'ADOR 

LonB·o discurso, organizado. ap enas, em tiLulos, suppu-· 
nha sm~cedel-os, ·~sgotamio. cmrla nm dos nssumplos su~ci
f.ados . Sem outro n •cm·so, quo o ela mr. mor ia, pois TlflO me 
foi r ossivcl, aindu, l'cvm· o quo disso, v cr i fico ser IIceessn-
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rio Lot rw.t; a titulas já tr atados, a comecar pelo D. C. Li
bertador. 

AnLes, porém, de novamente apreciar essa commissão, 
que so chamava - d igo, ~ '' se chamava" - pot·quc não mais 
se chama - direclol'lo central, devo declarar que tenho em 
meu pode r l elegrumma annnnc iando qne irão ser pr·oclama
dos hoje os candidatos do Partido Libertador á futUl'a Co.
mar·a e á Canstíl.uinlc Estadual . 

. Pela primeil·a vez, na hislol'ia. do Partido, c por culpa. 
exclusiva do direetol'io, vao elle, sempre tão digno e tão fiel 
aos postulados demOl\ralicos, fazer a proclamacão da ehapa 
por um modo illeg·itimo e sem autoridade. 

Já disse eu, o· Directorio Central commcllera falta~; ex
pressamente definidas na lei organica, e, en tro cllas, preci
samente a de não zelar pelns decisc)cs soberanas do Con
gresso, como aconleceu com o de Rivcra. 

Não foi es4t, porém, a maior falta p raticada pelo Diro
ctorio Central. Ontras existem .• ·\Iludirei áqucllu que julgo 
a falta maxima, a~sim reputada, lambem, por oul.l'us compa-
nheiros c cot'I'Ciigionarins e, aLé, por nwrnbros do proprio 
d ü·ectorio. 

E' a. que pt·alicou quando, na sua ultima reu nião, um 
Marco, na cidade de Rivet·a, resolveu procl amur sua adho:::lio 
á candidatura presidencial da Republica do Sr. general Mi-
nistro da Guel'!'a. · 

Senhores, o partido tem tr-adições civilistas e l!'adicões 
dcmocraliüas c não podia, na conformidade da sua organiza
cão ideo!ogica, proclamar sua adhesão a uma. can!Jidat.ul'a, 
maximé quando ella n ada mais representava do que, simpl!!;;
menlc, a e~;pada; ~ c~padü aguçada, dia a dia, e, ás cscanc.a
ras, contra os princípios dcmucraticos, justamente onde te·· 
pousa a propt·ia condiçào de existir do Partido L!bertador. 

E' necessario dizer quo o Sr. genol'nl Góes Montei to 
.iámais foi, sequer, cogitado para cand idato li Presiúcncia da 
Republica e s im, apenas para esse posto o detentot· even
tual da pasta da Gucnn. 

Isso foi fac i!, mesmo, a S. Ex. verif ic:n· quando, os que 
o inslil'la\'atn, julgando-se fortes, em cet·La occasião, lho 
apresentaram a solncão da caso com a candidatura Mello 
Ft·nnco .. Decidido aquillo em Rivern, o proclamado, àOi\ qua
tro ventos, até nesta Capital, cu, sem cuhlar da autoridade dl) 
dircctorio, aindá crn pleno vigor, se assim ·quizet'\lln os 
fet ichistas, exhibi a vit•Lude da dcsubcdioncia, no bom senso 
em que procurava salvnguardnt• a sinccr·idndo da nossa ideo
logia, affirmnndo em entrevista de 1 '• tlc Abl'il, ao "Cor reio 
da l\lanhã" quo o Partido nad:\ hnvia ainda clcliberudo, em tal 
sentido, o que o seu legitimo l'elH'csenlante, na época L1ppor
Luna, sli mani.festaria. 

Ness a deoh:.flO, o~ homen~ . que hoje commnngam com o 
Sr. llorge.s de i\ledciro~ . nem apn~ndcram a bbiu de politl
(]UCiro, que lhe ._:, Jlf'Culim·. S . Ex ., embm·a lt•ilhando a 
mesma eslr ada, jt'lmais se compromolt eu. Do seu exilio de 
Hcoire, m:mdavn. pon~m. uma cr cdcnciul dizendo habilitat· o 
seu !'üprescnl.anto a Jançm· rniio de qual(]l1Cl' espada, fosse 
qual fosse, uma V\\Z quo :scr·vi ~se. co''lO ú t'neil df' iln1.ir, par:~ 
dcsl.Jrnvnr o caminho rio pod<\1'. Os ;mtt·os, menos inexpct·ien
lcs, ou quiç.;í, mai~ volun f.ario:;o:>.. desde logo, Coll'lpro:ncl t ium 
todo o acervo mot·al do Partido. · 

l\lai:-; f.anlc. a Ui .5 t.ot•ia dil"à da sincel'itladc com que agt
ram, nosso momento, os mesmos httmens quo, não f .t-. ;a 
m uito, se n•un i1·nm na cidado do Cachoeim para N'ganlt.a:• 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/ 10/2015 00:55+ Pág ina 6 de 40 

-300-

o heptalogo ~rn quo se reputa~a- imm_o~al _o perntc.tos~, exi
gindo immed1ala repulsa, a felQUo mllltar.Ista attrtbUlda ao 
Chefe do Governo Provlsorio. 

Não havia que condemnar o Partido, porque o Parlidó 
não f1stava, nesse momenlo, r·epl"esentado pela direocão, que 
de tal modo divergia de seus postulados. O propl'io Jresi
dcntc do Directol"io Centml, SI'. naul Pilla, como reour·so 
unico a css:t rlccisãc>, naque!la época, se demiLtia do pos~o. 
Outros o acompanharam, o posso ciLar, pm· infot·rnaçõos fi
c!Gdignas, o Dr. Firmino Torelly e o St•. Anacleto Firpo. 

A ELEIÇÃO PRESIDENCIAL 

Ao abordar esse assumpto, devo abril' parcnLll~sis, · para 
que não se qucir<>. onconkar incohcrencia na minha altitude 
quant.o á eleição presidencial. Na marcha dessa, quando tudo 
indicava que, pela desorientação, as opposições atlingiriam nó 
seu dia, sem um candidnLo cedo, debandando cada bancada 
no sentido de uma homenagem regional, e pr·esenLiudo qntr 
isso occorreria para com o Sr. Borges de Medeir·os, na ban
cada opposicionisla do Rio Grande, procurei o St•. i\I:.mricio 
Cardoso, expondo-lhe que, se assim acontecesse, não poderia 
acompanhar os dois republicanos, nem marchar nessa Frente 
Unica. Accoitci-a, porém, quando vinha ella revestida de um 
concnrso generalizado de todas as opposições, não. acllando 
oppo[tnno que ahi se isolasse a minha voz, t.:mto mais qua o 
resultado da eloicflo não offerecia duvida, como, aliás, ao~en
tuci em minha declaração de voto. SubmctLi-mc apenas, 
acceilanclo mal menor. Isso mesmo eu communicát'a ao 
Dr. Firmino Tot·cll:r, em Porto Alep·e. dizendo: coUegas, 
entre elles o Adt'oa!do e õ Mauricio-, pediram-me para cabalar 
pró-Borgcs; contestei que não ma julgava com auteridade 
moral para isso, pois, por minha vez, me c.onsiderava caba
lado. Nessa commnnicaç5o accrescia commentarios sobre a 
pouca fcllciâãdc na escolha, pois, uma das allcgações e nas 
mais forlcs, que imputavumos á candidatura do Dictador, 
era a da recleicüo, e a opposicüo fiada, talvez, na pouca rne
moria do;; votanLc~. lançava mão de um candidato que, quando 
no governo, se reelegera sempre que pudera. 

Por outro lado, ia ao encontt·o do nobre representante de 
Minas Gcrncs, St·. Chr1sliano 1\:lachado, declarar que ~ .[nr.l·
lador t~omo era, firmado numa. sér·ie do posLulaclos e tradi
ccoes, não poderia, de modo algum, ser incorporado, como 
eleitor elo general MinisLt•o da Gnet•ra, para Presidente da 
ficpnbl icu. Que falll!n e esclarcçuln os factos sob1·o u minha 
altitude. a t'espcito, esses nobres o dignos representantes. 
Devo accenluat', finalmente, que coro m;sas impugnaçües ntLO 
Ill'Ctendia, por qualquer modo, favo['ecer o ndvorsario, que se 
nos apre~oulava forte e com lodos o~ aspcr.tos de invencível. 
Tinha o meu candiiiato. c esse em S. Ex. o Sr. Mauricio 
Cardoso, pot• urna séde do motivos e razões, que deixo de 
lado, Lalvet., ú espera ele ontm opporLunida·dc, pnt·u não mais 
alongar o meu tt·al.Ja!h{l. 

A COi\Ti'llTSS;\0 :MTXTA. 

l!'oc\haclo e~~n l)tH'onlhe3is, truLo ngoL'll ela Commi~siio 
Mixln da Frent.o Unica, que devia ~et·, [)L'lleis:.\lnonte, oOOL'(!e
nndora l~lciloral c. ao numos, elemento da li!!;auão cnlrt~ u~ 
companheiros. Nem mesmo isso. pnt·t\m, foi. Aó Constituinte 
que se nol1ava Cin !neta Inmca na A5sernbl(•u, júnmis mandou 
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a lllllllll1[\ collubot·açüo. Cel'La vez, recebi, em Maio, uma J.)l'o
clamacão ljUe dever1a ler e divulgar pelo Puiz inteiro, ~obre 
o assassinato do meu bm vo, nob1·e e inesquecível companheiro, 
Waldemar Hípoll. Viera de .Porto .Alegr·e e por intet·medio 
do Dr. Firmino Torelly. Esta proclamação, Sr. Presidente, 
imputava o acto nefando a individualidades polilicas do H.io 
Grande do Sul. l\'eHa se apontavam. como dii·ectamenle en
volvidos, ou indirectamento interessados na monstruosidade 
que se praticára, não só o Sr. Fl'ancisco .Flores da Cunha 
como o Sr. Flores da Cunha, Interve.ntm· no Estado. 

RecelJendo a inoumhencia, de promDlO rcspoudi, tclegra
phicarnünle, do ~eguinLe modo: 

"HéCebL Procurarei executar a despeil<> da feroz 
rigidez regimental. Indago se posso uttribnil· a auto
ria não apenas ao Direclorio Libertador, mas a ':~da a 
Ftente Unica, nu que nccordam os collegas ::.iauricio 
e Adroaldo e nesse caso dever-me-fio ser envia
dos os nomes, que constarão da divulgacão. 

OulL·osim, peço autorizar modifícat' passagens ne-· 
cessarias tirar o camcLer de polilico ao facto, o que 
tornaria tudo imtHtne, devido amnistia." 

A Constituinte, [!_ esse tempo, estava, como sr.mpre, ata
refada nas suas votacõcs constilucionaes. Eu, como l'eprc
sentlm{.e da. minoria, e muitos outros companheiros nesta 
Casa, bulíamo-nos arduamente> para que a amnistia ampla 
e absoluta fosse concedida u todos os crimeil. politioos. 

Assim, a primeira altitude, que tomei, foi a fliJ l'P.Cusíli' 
subir á tribuna da Assembléa para amnistiae os barbaros e 
ferozes matadorc~ de \Valdemar Ripoll. 

Pedi, assim, autorização para que pudesse mo di ficar a 
proclarnnçi'io que vi em ém laes le rmos. E, na conformidade 
do entendimento que tivera com os meus nobi'es e conspicuos 
collegus, Srs. 1\laul'icio Cardoso e r\ch·oaldo da Co:;ta, dizia ao 
directorio, .iá (Juo estavamos em Frente Unica, tudo isso de
YC'ría ser proc[amudo com a autoridade da Pl'opria direccão 
da Frente Unica organizada na capital do Estado. Assim, 
podel.'ia, ctla, dizer que de alguma coisa cuidara. 

Pois bem, aPós o meu telcgramma, recebi, simplesmen~a. 
este outro: 

"Em relação ao assumplo que motivou vosso te
legrnrnma de 3 do corrente, pedimos aguardar até se
gunda ordem." 

Como csla 5egunda ordem Llemorassc, n como npparecess~ 
probabilidade do occupnr a tribuna da Casa, que tratava, 
nesse momento, da redgcção do projeclo constitucional, di
rigi - mo novamente aos meus companheiros, por intermedio 
do Dr. 'l'otolly, o uni co com quem t roca vn cot•t•espotldencia, 
nus seguintes termos: 

"Recebi a sua respos ta tclcgrapuica no meu tele
gramma dr.> 13. Lastimo que nfto venha, quanto untes, 
autorização para tt·atnr, na fói't!Hl solicHada., dp caso 
innominuvol e nefando do nosso valoroso e closvcntn
I'ado Ripoll. A occa~ião sera bon, porque poderei tra
Lar· do assumoto no Expcclicnt.o, cmqmmto se occupa u 
Assmnllh1a da rednc~1iio final drt ConsLituicão. Confor
m e trausmiLU, preciso de aulol'izuçao para modii'icur 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 00:55 + Pág ina 8 de 40 

: . 
·- 302.:..... 

a proclamação no ponto em que se refere a crime po
litico, que no ouso estaria amnistiado. Outrosim, a 
proclamação devera ser feita e divulgada em nome da 
Frente Unica, por suggestão, até, dos meus proprios 
companheiros- Maul'icio e Adroaldo- por mim ou
vidos a resp~Jito. Urge, pois, a solução." 

Respondendo essa minha carta, tive, enW.o, o esclareci
mento de tudo, na fórma do que previra e annunciára, a 
qullm poderá dar idoneo e insuspeito testemunho, que, assim, 
me era enviado: 

''Tclegraphcl pedindo para aguardar até ~-:1gundtt 
ordem sobre o assumpLo da proclamacão enviada dílqoi. 
Houve, no principio, muita demm·a na remessa. por 
varias razões. Depois, devido á sua consuna, tive que 
otwir a l~'rcnte Unica. Concordaram com as suas pon
derações, mas entenderam que o momento mais op
porluno tinha já passado. E essa foi a razão qu2 mo
tivou o telegramma alludido." 

Não faco, Sr. :Presidente, quaesquer commenttlrios a 
respeito do ossumpto. 

Ou se me commcttia, n aquella época, e por tal modo, a 
pratica de uma ignomínia, ou então, uma cobardia innomina
vel se apossava dos homens, no que, aliás, ·nem quero crer. 

Jú demonstrado, em torno da politica do Rio Grande 
do Sul, que as organizacões que pretendiam decidi;.· na mi~ 
nha actua\ião da Deputado o interferir no meu papel, não 
tinham esse direito, quero, agora, firmar que, me'smo o ti
vessem, motivo ainda apparecia, para que delles divergisse, 
oppondo áquellas, que tanto se desmandavam, a minha pou
deradn e inéc>nlrastavel autoridade.. 

Constrange-me, sobremodo, tratar na Camara, de assum
ptos, embora da intimidade da nossa organização Dartidaria, 
- que ou quereria -- como di~se, amplumenLe debatidos no 
Congresso do Par lido. 

A ala republicana dcsignàda pelo SL'. Borges de Me
deiros para compor a Commissão da Frente Unicn, fõra dil 
1nicio representada pelos Srs. Drs. João Py Crespo, Synval 
Saldanha, Oswaldo Rentch e Camillo Mart.ins C os la. Algumas 
substí[.uicões se deram, mas, tal era. a sua actividade que, ao 
certo, nem se sabia bem a. sua composicão, ou as substitui
ções, acaso, havidas. O Dr. João P~· Crespo, pnrece-me 
mesmo que, salvo se el'n PMotas, lagar de sua residenoia, 
nunca Gstcve em actividade. 

O Sr. Synvul Saldanha, um dos seus illuslres membro.s, 
genro do 81·. Borges de Medeiros, jámo.is nella Leve operas i
dade. Niio pal'licip~va sequer, da menor acLividade política, 
nem mesmo no seu recanto de h· a pu:\. Certa vez, com elle 
ahi me encontrei. Eu e , meus companheiros, dentro .os 
qunes, u.lguns, despedidos de seus empregos, submet.tidos a 
sérins difficuldo.clr.s, pelas opiniões politiDas quo snslentavarr.. 
iamos todos cuidar dos t.rubo.lhos eleitoraes. Nós cromo~ 
soldados e mal'd l:.lvamos das nossas casas, pura a at•cna da 
lullla. Elle era chl•fe, vinha ela arena (la lucta, no momen~o 
Dl'CDiso. para a lro.nquillidade da sua funcoão publica, aliás. 
u mais renuosa do Estado, como officinl do Rugistro Geral 
e Hypot.heoario de lnii!iüveis, em Porto Alegre. 

o Sr. Oswaldo nrmt.oh, cOpl'Opt•ictu.i'ÍO do. livraria. do 
Globo, fot•nccedor do Es!.acta, inclusivo de bonus e carlolinn, 
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no acceso da lucta, e ·quando na p1·esidencia da Associação 
Commercial, dirigia telcgrammas ao Sr. Flores da Cunha, a. 
quem cotnbatiamos, clamando para que não abandonasse elle 
a Interventor ia do EsLado. Era, assim, um erninonte e Siil-

. guiar chefe da Frente Unica. 
O Sr. Camillo de Martins Costa, juntamente com seu 

pae, unidos o collados num brilhante, proficiente e rendoso 
escriptorio de advocacia, defende e patrocina, no :Estado, os 
interesses de poderosas companhias estrangeiras, ligadas por 
mutuo interesse ao Poder Publico. O pae é liberal, mas, 
não tem, porém, outras ligações, ao que se saiba, com o Go
V!:1rno ou a roL;Ucu situacionista do Estado, salvo quar.do, 
com a sua alta cornpetencia, redige os laudos do Tribunal 
de Honra. O filho, não menos culto e proficiente, traoa 
as directrizes da Comn1iSsâo l\Iixta. E' da Frent.e Unioa; 
mas, aufere, ainrla proventos do Poder Publico, como con
sultor jurídico da Viacão Ferrea do Rio Grande do Sul, quar
tel general do Partido Situaoionista. 

Talvez esses os homens que impunham directl'iz á Com
missão l'll:ixta da Frente Unica, e á qual deviam ser submet
tidos, sem a minima audiencia, devotados e denodados ba
talhadores, como õ humilde representante, que ora occupa 
a generosa aUenção desta Casa. Se não seguil-os, é rebeldia, 
bemdita rebeldia a que ora syntheLizo. Não o sou, porém, já o 
disse, e julgo ter isso provadC'. Só mesmo, o desvairamento, 
de que 'dll falava a 27 de Julho de :1932, é qae tnrbou e con
tinúa a Lmbar os homens. que não desceram dos cargos para 
baixar, como parecia, mas, nisso apenas imitavam o movi
mento que se in1prime, no ar, no nvião, baixando um pouco, 
mas, apenas com um intuito unico e exclusivo de se revigo
rat• em novas forcas, quP. ].Jermittam subir mais alto. 

Não haja dUVirlu alguma, Senhores, sobre a figura que 
traço. Daqui sahiram os deü1issionarios gaúchos, batendo ás 
portas da. Frente Unica do Rio Grande do Sul, que julgavam 
ser o poder unico de que se irradiaria toda a forca capaz 
de decidir dos destinos da propria Republica. E, descendo 
de posições elevadas e eminentes, esperavam, impellidos por 
aquélla forca, subir mais alto. Com attitucle elo violencia, 
poderiam até, como pretendiam, varrer e occupar as m~im•es 
culminancias. 

INSTRUMENTO DE OPPRESSÃO 

Foi essa situação de desva iratnento que levou a oppo
sição do Rio Grande do Sut a arrancar a figura do Sr•. Bor
ges de J'.Icdeiros do seu doce cxilio da "Bôa-'Vil!gem", fa
zendo-a voltar ao Rio Grande, mas de que modo? Parece aM 
forca da fatalidade! - apenas, revestido do que fôra, nntes, 
na vida. republioana do nosso Estado, mér·o instrtit:n<:~nto de 
oppressüo. 

A opposicão do Jlio Grande, na sua qunsi f.otulidade é 
composta dr.:: libertadores. A ella, poderá o.ppar·eccr o Sc
nhol' .Bot•gcs de! Medeiros, com o respeito e o acatamento que 
mcrer.o a sua venvr·mHht possua, nunca, pvrúm, como bnn~ 
de ira de r.ntltusiGsmo. Entre S. Ex. e os Libertadoros, ha 
o impccilho dt) muita. dot", muito sangue e muita vida. . 

O inlnHo, poróm, é outro. DuranLe o seu longo rei
nadü, o St·. Borge,s d l.l Medeiros, instituiu aqnillo que se de
Iibm·ou c11am:u "oscrttva Lurn branca"; distribuiu e creou 
proventos, OIU'g·os, postos e scr·vont.ias e esses, assim aoni
nhoados, deviam estar presos, por qualq·uer modo, ao bene-
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ficiador. Mas, segundo a propria escola do Sr. Borges de 
Medeiros, de que a Ma politica está sempre com o governo, 
elles hoje formam columna grossa no Partido Liberal, não 
sei, se só pot· esse motivo, ou se, mesmo, pelo desejo, que ~ 
humano de quebrar os grilhões que os prendiam. A verdadfl 
é que a figura do Sr. Borges de M~deh•os, arrastada de Mu
nici'Pio em Município pelo olho eleitoral de descobi•il.•, ainda, 
a antiga submissfio, é só l evada com esse intuito: relemtJrar 
os benefícios do passado, os proventos recebidos, porque os 
homens que hoje com elle marcham, desatinados, sot.erram 
até as mais bellas nobrezas, e aos escravos nem concedem o 
direito de se libertar. 

PENITENétA 

Nesse estado de ubsoluln inconsciencia om que or a ga
loopu a Frente Uiiíca do Rio Grande do Sul, os libertadores 
irão, o.ssim, diminuindo o contaminando-se, a té o desprezo 
final, quando, aque lles, que os l!lanejam, ·conseguirem pôr o 
pÇ na ambicionilda escada. do poder. E , a LLonitos, poderão já 
verificar, na proximidade desses dias, com a proclama~ 
çüu das chapas, que muitos delles, sob o pretexto de falso 
m:u-lyrio e duro exílio, nem, siquer, voltam á Patria, apenas, 
regressam a postos . 

Alg·uma cousa do qut: ora digo poderá suj ei tar-me á r>o
nil<!ncia dl! ter calado, . mas, si assim o fi:t., foi sempre em 
allcnçll.o ás natmacs conLingencias ela vida lJUmana, que 
pesa o mal, dia a dia, t.ranSferind.o sompre para o amanhã a 
dm·a realidade da sua constataçãO . 

Pot· outro Indo, é bem cxact.o que n maior parte c'!as 
tristezas que hoje lamento, nesta Casa, nüo conh eci na pla
nície do& adeptos fervorosos, ele um grande partido, mas foi 
jusLamE·ntc nâ subida que me surpreheiidcram . 

Venho. Senhores, posflo dizer, d a massa mos luctadorcs e 
dos idealistas ; no nncleo Jos quaeH essas miserias nem, si
qnm·, se vislumbram. 

Se isso (I polilicn, della só l evarei a kisteza de haver 
subido, pois, a considet•o urn lago ás avessas, onde a l impi
dez está no fundo e o lodo está em cima. 

DESPH.ENDIMENTO 

Hoje, mais do que ningucm, sou um grande r enu n
cianlf'. não só de Jjrovcnt.os mnl.eriaes, como da propria tran·• 
quillidnde de espírito, Não tenho dnvida da ardlia lucf.a que 
von onfrenLttr. A clla de i iocla a tninha desprendidn prefe
roncin, parn melhor defender as vieLudes do m eu Par t ido. 
Bastava silenciar; acudit· aos appollos que mo i'aziam; 
acompanhar os ql!C! desertaram da. luct.a, para que me fosse 
assegurado um lognr nu futura {:hapa e a trnnquillidado do as~ 
sento na nova lcg·islulura, e até, so qnizcsno, Lo t·in ainda, para 
doulnt• o meu da:;pr•etulirne-nto, bolsa f<1rta CJUC se . mo offere~ 
cia Pat•a P qut: eu tn·ecisasso, pois os polil.ico~ do m eu Estado, 
tão ntormeulnclos, so nlio mesmo domcnLndos, passaram ató 
a descouiiat• da pob1·ezn dos companheh'os, muito embora 
:fossem clles reveslídos dn mais rígida e fcste,jnda enfibru~ 
Lura . 

A Lurlo isso, Senhores, fechei ouvidos. Jan,a i!l cu idei do 
)ado ot\otHJmi.cn ou maLP.rial elos factos políticos . E c\ p Ol' 
1HSO que aqm estou, ulwincio müo de t.nC.:>, do commodismo 
e de proven l.11s ele qualquer ('SJ)ode, por qne quero, aüics do 
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tuào, petdum vivo e nobre o civismo do meu grande c glo~ 
rio·;o partido. Os meus altivos senUmentos, sempre pulsa
ram nesse aoerLo, como provo, até, com aquelles que, de mim, 
hoje, dissentem, a começar por essa Commissão Mixta, que, 
assim, me festejava, ao iltürar nesla casa: 

"Ac-cusando recebimento do telegl'amma em que 
oommunicacs ter assumido nesta dala, como represen~ 
{ante da Frente Unicn, o Dosto na Asscm!JI,~a Consti
Luinte, manifestamos ao eminente companhei·ro a n(}s
•s.v. confianca no brilho da sua actuacão, da qual ttm 
largo periodo de luctas, de devotamento e de sacrifi
cios, é seguro penhor. Affcctuosas saudacões.- Mario 
Arnaro da SiLveú·a. ·.-· Oo~·tualdo Vergara:' 

Posso dizer, Senhores, que quem aqui vos fala, de mãos. 
puras e de consciencia sadia, como as que mais o sejam, 6 
homem, cuja espinha dorsal, alé hoje, está vi·rgem de 11ma 
curvatura. 

Na columna do des!Jrendimento jámais alguem marchou 
á minha frente ê, na fileira do sucrificío, a v<.lnguarda sem
pre foi o meu posto. 

Posso, portanto, Senhores, com essa autoridade, que 
consWtue a minha unica riqueza, dizer que nunca fui uti~ 
litaorio, como se me qniz acoimar em face dos dois renun
ciantes. 

Hoje, isolado que se,ia, e certo de que o forte é mais 
forte sozinho, reputo-me aotuado pelo veio cspil'itual dos 
mais puros ideaes, a bradar oom todas as forças do meu ci
vismo, contra o fnoto d(} se fechar, no templo do nos&o glo~ 
rioso. Partido, o alcorão das nossas virtudes, mudando-se o 
cbmmódisnw em desprendimento, dando-se á deserção fóros 
de nobreza e aos fracos auréola de combatentes. 

O SR. ADALBERTo CoRl\11\ -A attitude de v. Ex. 6 
uma homenagDm sincera á memoria. dos bravos. como Ho

. norio Lemos, Catino Pinlo e .Coronel Abreu, mortos em com
bate contra a. usurpaoão borgista. 

O QUE E' E SERA' A FRENTE UNI.CA 

O SR. MINUANO DE MOURA - Não quizor·a tocai' nil 
veneração desses trophéus. O olvido que sobi·e elles, hoje, 
pesa, mais contrasta e bem defino a, Frente Unic<~, no ala
rido com quo ..se festeja o Sr. BorgAs do Medeit·os. Jil assim, 
o fôra no seu Govemo. Abriam u l.JOcca. para cobrit· dos 
maiores encomios aquillo que se dizia sm· a sua honéstidado. 
Do tal modo o faziam, quo, no Estudo, onde homatlissimo~ 
eram o ngt·icu!Lot·, o industrial, o commerc.iante, emfim, 
todos o::; homens em todos os generos do adividade, parecia 
que ~ó o Se. Borges de Medeiros orrL o uniao homem bo
nesLo do Rio Grande do .Sul. 

Hoje, na torm cte Zcca. ZctLo, de Felippo Portinbo, d() 
Leonel nochu e do tantos outt•os, p<~ra só eit.a!' ·OH que pri
mei-ro me acodem ú memori<.l, homens de vencr;mda e avan
vada i<lado, o que só por amor aos· seus grandes idcaes, fo
r-am esl.oil:mmente defcnde1-os, de armas na müo, nas coxi
lhas do nio Grande, pat·ece que o Unico detentor de taes 
virtudes,. seja o ~r. Borges do Medeiros, que pura lá mar
Chou, aliás, debaixo de impBraLivo~ cónsLrangedorcs, com~ 
denunci<IU, untos de r.udo, a sua irreflexão. 

O. D. - Vüf,UME lV 20 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 00:55 + Pág ina 12 de 40 

Esse estado de êspíríto verifiquei, ainda ha pouco, num 
eomieio da cidade do Rio Grande _em quê os oradores,_ no 
calor das süa.s imagens, davam _a 1déa, ~e que r:>retend,mm, 
apenas, nrrancar do a!Lar, de ~ma capellmha, onde e~ta ha 
cerca de dois seculi:ls, o padroeu·o do nosso Estado, Sao Pe
dro do Rio Grande dl) ~ul, 11ara ali insta!hi.r a figura do 
.Exmo. SJ'. Borges de Medeiros, que hoje, no verbo innisivo 
do Sr. João Neves, bapLiza-se oomo sendo ·O santo leigo da 
Republica. A Frente Unica é e será sempre isto: para os 
pioneiros da virtu<le e do heroismo, quando vem do nosso 
lado, o chão duro do ·esquecimento; mas, qu:mdo venham do 
lado opposto, embora retar<iatarios, o gala.rim da fama e o 
altar dos san~os. 

O CONCUftSO DO RIO GRANDE A S. PAULO 

E, assim, todas as coisns se transmudam. Os SI's. Borges' 
de Medeit·os e Raul Pilla, numà irreflexão impropria de tão 
eminentes homens, tanto m:üs quEJ, intelligentes e senhores 
da verdadeil'a situnç[u:l do Estaoo, partiam, ou melhoe. fu
giam para a cam!)anha, quando sabiam e estavam seguros de 
que não poderiam com esse seu acto minorar, de modo algum, 
a falta em que havínm incort•ido, deixando d<l Je·vat·, ou co
operando, parn qualquer auxilio au movimento pauli~üL Se 
isso faziam, e fizeram, confiavam POL' cel'to, dentro do Es
tado, muito mais na comrniseraçiio dos atlversarios, do que 
no auxilio vos companheiros, que elles mantiveram ,sempre 
afastados e desprevenidos. 

Com o seu acto, iriam apenas, passear o. inL.ranquillidade 
e as ap])rehensões pelas moradas dos correligionarios, que 
os acolhiam, determinando sacrifícios inuteis c, pcor ainda. 

com a il!usoria supposicão de que o compromisflo se viria 
a effectivar, obrigar, nessa anciosa es,pectaliVa, o heroico 
povo paulista, a novas contribuições de sangue e de bravas 
vidas. 

{) neto desses dois homens, só se explicaria assim, pelo 
arrel)endimento ou ))elo remorso. Isso. quando ocoorre. leva 
os individuas ao sanrificio e á immolacüo, proprias. No caso 
singular dos Srs. Borges de Medeiros e Raul 'Pilla, o remorso 
importa em sacrifícios o· immolaoões, mas, sacrifícios o im-
mvlações para os outros. · 

Não estavam de morlo nenh~1m O. altut'a das rosponsabi
lidades que tomal'am. Nem de !las tinham noção exacla. 
Antes me.&mo dif:'.so, quando t1ma força mais ou menos offi
ciente, em Vaccaria, a •mnndo do Sr, Octacílio Fermmdes, 
se levantou com algumas armas, recebendo o concut•so do 
Sr. Baptista Luzardo e de onlrog, os Srs. Borges de Medei
ros e Raul Pilla, por intermedio do enviados propl'ios, como 
os Srs. Synval Balrlnnhn e Ano r MacieL mnndav:'tin ordens 
IHtra qnc essns forcas cntl'cgnssom as urmns. · 

Definiam, assim, a impossibilídado nbsolutn. cio rtio 
Grande do S\.1! cnmpt·ir a pa[avt•a quo elles lHlVinm empe
nhado, á revelia do proprio Estado ... 

O Sn. ADAI,tJ!ll\TO Conaf.;A - V. F.x. não deve esquecer 
Que ó Dr. Bt\ptisla Luzal'do assnmiu, na tcna. o c:ommando 
àe t.JmH for\'a. de dois mil homens, du BrigFida Mililat', e que, 
sem combater, sem o mr.no1' noto de enet·gin mol'al. se cnLt·c
goü aos emiss:w!os do 8r. Flores dn Cunha. Entretan Lô, 
coiJvóm as!!i!l'nular qne era a maio1• força i!UO já houve nD.s 
mãos de um revoluoionnt'ío riogra.ndouse. 
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O SR. MINUANO DE MOURA - Acredito que o nobre 
apartennte esteja equivocado no caso. Não imputo ao se
_nbor Baptista Luzardo essa indignidade. 

O SR. ADALBERTO CoRRítA - Qual é a razão que V. Ex. 
<lá para urn acto desses, estando S. Ex. á frenLe de uma. 
forca bem armàda e municiada? 

O SR. MINUANO DE MOURA - Quero ser fiel ao quo 
sei. E é o seguinte: as armas, alli. eram em numero de 
quatrocentas e sessenta. A força, pelo improviso da organi
znc:\o, era diminuta. Assim, quãndo o Sr. Luz:J.l'do, cum
prindo as ordens do Srs. Raul Pilla e Borges de Medeiros, 
entregava as stlas armas, não praticava o gesto que o nobre 
Deputado lhe quer allribuir. 

O Sn. AuAr .. BitRTO ConRÊA - Declaro ao nobre collega 
que quatrocentas e .~esllenln armas, no Municipio de Vaocarin, 
onde habita o povo mais bravo do Estado, constituíam i'Ol'Ça 
sufficienle pura permiltír que se cumpri~se a palavra em
penhada com São Patllo. 

O SR. MINUANO DE MOURA - Desejo frisar que essas 
forcas se compenctt•aram de que não seria mais possível dar 
qualquer ooncrirso material o. Suo Paulo. Os seus chefes, 
entretanto. continnavam, dia o. dia, a promc~tcr um auxilio 
que não poderiam pt•estar. Só o desatino jus li ficaria tal a tLi
tude, pois, ·não é -ncrec!itavcl que, do oons<:iencia, o fizes
sem. 

() Sn. PRESIDENTE- Lembro no nobre orador que está. 
a findar a hora. do Expediente . 

TER!\UNAl\'DO 

0 SR. 1\UNUANO DE MOUHA - - Diante da advcrtcncifi, 
Sr. Pres idente, não prolongarei as àpreciaçõcs solwc os fa
cto3 da polliica do Rio Gt•andc do Sul. 

Vou terminar. 
O Sr1. ADALDEH'l'o CorlnllA - Ani.os r.~ terminar, o nobre 

orador podcrin rovolar t\ Cumara n razilo pl'incípnl. ll. unica 
razão encontrada pelo S1'. Mauricio Cnrdoso, pnrn rcnuncltu· o 
I·ogar do t'CIH'l!sunlaHle da "J•'rt•tlte Unjca" nesta Casa. V. Ex. 
silbe qual sejn. pot·quc clle n dccll\rou a innumcros um igos. 

O Sl1. 1\HNIJANO DE 1\WUnA - AcrediLo que o nobt•e 
coll cgn eslá ongnnnuo. N;, pt·imcit·u ptu•te <lo meu d iscut·so, 
jú me t•ofel'i a i~~o. 

O Sll. ADALmm•ro Col\nfl:,\ - Tntllmlcr·os Dnp ulo.dos des
conhecem o J'nclo. Ass.im, V. Ex. poderia ropeLi l-o. 

O SH. i\IINUANO DE 1\IOUnA- O ponlo a quo V. Ex. 
quot· cltcgm· jt'L J'lli POL' mim ll'aLado uu · jH·i muh·a pal'le d.o 
meu discurso, a rt'i t•tnando quo o Sr . l\hlll!'icio Cardo~o não 
onconLt·ava moLivo ra~otwc l pura juslii'lDut• u sua l'cnunoia, 
mas, cet'Lnnu~nle, niio ugiu asrc-im POl' ideologia. V. Ex., 
ulitís, como soi, conlwco mollwt· o facto, dd que t ivo conbc
cimonlu POl' intertncdio de um amigo, o qual pediu que o 
não l'ovelasso da f.t'ibunn. Segundo, pm•ém, V. Ex., t.a.mbom, me. 
co.rumun i e ou, o SI'. l\.fuul'icio Cardoso cl eclnrára ou e se fosse 
l10mem dco, se tivesse rf!em·sos para viver no lHo di! J utleíro, 
indopondcnto do s ubsh~io, te riu fit:ado na Ct,maru. 
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o SR. ADALBEil'i'o CORRtA ~ Sim: não deixaria de vir 
ct.unpl'ir o seu dever no posto de combate ... 

O SR. MINUANO DE MOURA- V. Ex. póde dar o seu 
testemunho; pm•.que ouviu. Eu, não. · 

O Sn.. ÁDALIJER'I'o CoilMA - Isso é verdade. 
O SR. MINUANO DE MOURA- Agora, que toco ao ter

mino da minha oração, depois de debater homens e factos do 
meu ParLido, friso, de vez, que isso fiz, desta tribuna, de
pois de não me ter sido pcrmittido fallar na do Congresso 
da minha agremiação. Isso, aqui vim fazer, mas, com a 
nocão exacta da minha responsabilidade. Não commetti 
peccado algum. Se esse existisse, seria apenas identicq 
ao de Satanaz, exhibindo a SanLo Antonio, a rainha de Sabú 
para melhor lhe provar as v irtudes . Iria, com o meu neto 
accordar ao Partido, a P.ut·eza. 1deologica, fundamental e 
cívica, de que clle· sempre viveu. Diminuir-lhe o numero, 
11ão seria peocado . Manter-lhe a dignidade será o meríto. 

De tal niodo, quando collocildo no p rato de uma ba-
. lancã (i mal passageiro, que a actualidade eleitoral pudesse 

accus:ir, seria em muito supplnntado pelo bem permanente, 
que deconcrá do ~esapparecirncm~o dfl direcções usurpantes e 
arbitrarias, não mais vedando aos representantes do Partido, 
o dever primordial, que lhes cabe, de pensar e de agir. 

Não tenh o cruvida, por isso, de que colherei com a minha 
altitude UPlJlausos de todos · aquclles que a ella derem me
recida attencão, isenta de paixões; a esses auplausos, estou 
certo, que, no mais · intimo da conscicncia, não serão extra
nhos, nem. mesmo os republicanos que sabem que estão en
ganando e os libcrtndóres que comprellendem que estão sen
do enganados. 

N:ao se me quebra, por outro lado, de leve, a fibra; por 
saber que, na falta de razõ~s, me possam contestar, apenas, 
com doeslos e insultos, pois, nem d a ouLro Inodo até hoje 
se defenderam os individuas pilhados na prnlica flagranto 
diJ um acto menos digno. 

Dianto daquelles que se fazendo apenas, donos do Por
tido para se enalleccrem e se exaltarem, poderei eu ser 
lnlínilhndo, como queiram, nada imporla. A hom da sere
nidade e da justiça, lw da ohcgiH' u m dia, e g~mndo isso 
nconleccr, qual nn eloqucnêíà elo apologo do São I..ucns, 
quanto aos phm·iscus o o publicano, todos aquellcs que se 
cxàltâram, serão humilhnclos, o ou, QU\l humilhado 'fora, serei 
exal tado. (Mtiilo bem; nmito bem. O omdor é cmnpri
mcntado.) 

7 

O Sr. Góos Monteiro- Peco rt [)tlluvt·a.. 

O Sr. Presidente -Tom a pnhLvt·a, Pl'ln ox·rlcm, o noht•o 
Depulaclo. 

O Sr. Góes Monteiro (Pela Ol'clcm) - Sr. Presidente, 
pedi a palavra puril enviar· á M-esa o telegr:ammn, quo passo 
3s mãos dB V. Ex. Trn.lando-t~e de ussumnlo que devorá ser 
debal.ido aqui ~~ qui! é tle summ<~ impol'lt\nciu, soliciLo o. suo. 
ti·ánscripção no ''Dint•io" rlns nossos trnbalhos, parn me
lhor csclarccimenlo e illustravüo dcstu Cusu. . 
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O telegramma é o seguinte: 

"Leaàer" bancada Alagôas ~ Camara dos Deputados 
Rio de Janeiro. 

llcrnarnbueo, G.- "Congrcgacão Escola Eng·enharia 
PernamiJuco, apella vehemcntcmentc V. Ex. empenhar 
seu prestigio senUdo não sClr convertido em lei proje
cto equipara aos engenheiros architeotos c agrimen·· 
sOl'es diplomados escolas ofí'iciacs e eqúiput·adas os 
que apresentem diplomas expedidos qualquer escola 
particular. Embora sob disfarce processo revalidação 
concedido diplomados institutos estrangeiros, consti
tue isso clamorosa injustiça e desolador atteuLado, 
nüo só inslruoçüo suporíoP como direitos sabia libe
ralmente resguardados decreto dezembro ullimo re
g·ulumentaçüo uqucnn,s profissões. Escolas purticula
re5 Paiz não podem ser absolutamente niveladas insti
(.utos estrange iros renome e alguns com recursos Lech
mcos financeiros mais avultados que ns melhores es
colas oi'ficiaes naoionaes. Exemplo absoluta inferio
ridade escolas parliculnrcs brasileiras, nascida sob in
fluencia uefasta le i Rivadavia, fcli~mcntc hoje ex
tinata, pódc CongTcgaçfio aponlm· chamada Escola. 
Polylcchnicu Pernambuco que sem recursos apreoia
veis, sem gabinetes minimos exigidos esoolas su[)erio
rc:-;, scru professorado regularmente constituído, dis
pensando curso secundaria eand i datas makicula, do 
longa data distribuindo diplomas, Lenlando obter 
cquiparacüo sem conseguir seque!' inspocção pt•elimi
nar, virtude relaLot·io apresentado em tempo Conse
lho Superior Ensino por um seus illush'cs membros 
que concluiu niió met·ecer cHa sequer esse éxamc twe
vio. Projecto ora apresentado representa evidente
mente muiot· csLimulo poder publico dEH'ill. prolifera
ciio escolas dessa nal.uroza. que a[arguriam prompta
mente distribuiçiío diplomas mais ou menos instanta~ 
neos e a baixo preço, jogando seus acccitantes nos 
azar·es o bcnevo!cncias do processo de revalidar,:.fio. 
Converter em lei esse projccto é logicamente anulltn• 
mnralidadc ensino c lol'nar inuteis escolas offíciaes e 
equipararias. Podet·iu mesmo o Governo supprimil' 
estas c~colas e insiiluit simplesmente commissõcs pet'
mancnlcs revalidaclorus de quacsquer titulas ou di
plomas iiws fossem aj)!'OSentados o que sot•in aló Jmli
to mais cconomic.o Governo brl\~ileiro (jllC Lflo lan;os 
dispondins realiza !lom os seus estabelecimentos ensino 
supot•ior. Co11fia os ta Cong-r·cgncão no cat·uct~r· V. J~x. 
(l seus dignos IIUl'OS nfto so consumal'ú innominavel 
nif.cnludo. - IleUu1' Mala Moraes l/e{] o. - .Antonio de 
Góes. - Ubatrlo Mattos. - Luiz Ribd1'0. - Jot1o1 
Ilolm.es. - E1trico de: l1I attos . ......- lllrmoet Pa!cc1o, -
1'Val(rido ,11'aulcs. -- Paulo Guedes. - Lniz !•'?·c ire-. 
- Newton Maia. - .Tttstns Lieb·io. - Annibal M c1ttos. 
~ Oswalâo lAma. - Ali1crto Mo1·eirn, rcspcctivamcu
hJ, dir·ceLor o profc!;SOl'Cs cn~hedraticus da Escola En-
gcnlun-ia Pornumlmco ." 

E1·a apenas o quo U11ha a di:t~Cl'. (Mttito bem .. ) 
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o Sr. Renato Barbosà - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavr a, pela. ordem, o nobre 
Depu tado. 

O Sr . Renato Barbosa (Pela ordem) - Sr. Presidente, o 
assumpto que vou v ersar cst.á concretizado nu m requeri
mento, <Jlle deveria ser dirigido á Mesa da Cama.ra, depois de 
uma sessão extraordinaria da Commissii.o de Diplomacia e 
Tratados, por mim convocada. Como se tro.ta de materia do 
u rgencia -· e não tendo a Commissào, por falta de numero, 
conseguido reunir-se- de~ejo aproveitar essa uppor tunidade 
p ara Lr·azel' o requerimento ao conhecimento da Casa, lendo, 
ao mesmo tempo, as razões que o justificam . 

O req@rimento, as~;ignado pelo Sr. Xavier de Oliveira, 
!dali o Sardenberg e por mim, é o seguinte: 

"Sr. Presidente da Camara o Senado da Repu
blica . 

Os membros da Commissão de Diplomacia c Tra
f.ados rHldem a V . Ex. se dirija á "Commiss5o Nobel" 
do Parlamento da Noruega, ern Oslo, sol icHando seja 
conferido ao ex-Embaixador o ex-Ministro do Exte
rior Afranio de Mello Franco, o "Premio Nobel da Paz" 
pela St'ànde obra que realizou entre a Colombia e 
Perú, conseguindo, por súa Mcão mediadora, deter a 
guerra e fi rmaL' a paz, contribuindo ass im pat'a a con
fraternização dos dois povos. " 

Vo'J fundamentar, em ligeiras palavràs, o requc.rimenta 
quo tenho a honra de enviar á Mesn., fundamentação que de
veria ser fei ta p erante o. Commissüo, caso esta se h ouvesse 
reunido. 

Pnr n nós, que exer cemos funci)Ões publicas, que assu
m imos a responsabilidade de nosso mandato elcclivo, toda a 
hora é sempre nossa hora de decisão c do trabo.lho. E por
quo ass im pensei, convoquei esta sessão extraordinal'ia, para 
trazer ao vosso coullccimenlo o nssumpto que me foi inspi
l'ado c pcdir-Yos vossa solução. St·s. da Commissão do Di
plomacia e '1'1·at.ndos. O at·L. 4° da nossa Constituição f ixou 
o sentido da politica brasileira j ó. secularizado pelo torntm 
que docon o . Só farem os a guerra so não fOr possível ou se 
mallograt· o at•hi Lt•amci.l.to . Jamais pm·miLtiremos a guerra 
do conquista, dit•cctn ou indit•ccLamcnto, mesmo em allinnca 
com outra uacüo . Se assim fula~scm Lodas m: constituicücs 
dos (Jovos, pot• certo caminlmriumo~ com mais scgut•tm ca 
puru a tranquillidailc humano.. 

A hist.oria da nossa pomica internacional ó furta do en
sinamentos ond ll a prudenc.in se conjugou sempre com o 
respeito ao direito. As vezes quo fomos obrigados a ncocil.ar 
o estudo de guerra, o fomo~ pot• incoct·civeis ctmtingoncias 
e nunca por umbiviio de conquista ou cxpansfio impcriulislo.. 
Mosiramo-Ilos, om todos os tempos, propugnadores da paz na 
Amct-ica do Sul c niio tom sido JJequcno o nosso osforco para 
vorm0s .exLincla, do voz, a luctu entro dois povós -mígos, ou jo 
sacrificio de viuns tunto tem entris tecido o ooracúo brasi
leiro, qlle espera esteja bom proximo o d ia de paz . 
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Bom mais felizes foram Colombia e Perú. A guerra 
jâ, em marcha foi detida , Estacaram os exercitas. Armamen
tos, munic;ües, navios, aviões, tudo preparado para a violen
cia de uma luela de proporções impreviGiveis ~ A mocidade 
de um o outro povo, concla.mada, já prompta para . fazer t• 
SUJJL'emo ~acl!'ifioio. Nas cidades, nas vil! as e nas a-ldeias, <i 
mesmo clarim, que ex1.ll tava a alma dos homens, cnsombra
va o coracão das mulhCl'CS e das cr·ínncas, cuja viuvéz e or .. 
phandade 6 o remato fatal úa brutalidade das guerras. 

Poí exactamente nessa hora historica que tivemos a 
nossa íntcrferencia. 

A guel'L'U iniciada não devia proseguir. A paz se fez. Os 
povos confratemi zarum . Ficou a sugges tão pava o mundo. 

l\fas, senhores, a quem se deve o milagre desi.e aconte-
cimento? · 

A Afr-anio de Mello Franco, defendmuJo a paz; n·este féito, 
mostrou a Lodo:; os povos que, pot· mais graves que sejam as 
situações Cl'iadas, é sempre possivcl enconlrat' uma solncão, 
a ceei tavcl por pacifica e log·ica por humana. · 

Elle foi o continuador dessa bella tradição de civiliza
. do1·a dignidade, que vem, de longa data, fortal ecendo o con.
ceito cultural dos nossos homens publicos. Agiu ao servi
co dos nossos sentimentos, das nossas aspirações, dos nossos 
desejos, da nm;sa vontade. 

Mediador, nessa contenda, elle afastou a guer1•a com o 
::;eu sinistro corlcjo do soffrimcntos, pelo luto e pela mise
ria emanentes. 

ll'oi a voz do Brasil christão, que se tornou assim mais 
aut.orizildo c mais engrarulecido. 

Rntificou, nos íotacs da historia do mundo, o sentido de 
nosso. civiliza.çfio. 

'l'rouxc pam a sua PaLt·ia, que é a nossa Patl'\a, um 
pouco de gloria. 

Nós, Brasileiros, nüo 'POdemos nem devcmo3 esquecei-o 
por lnnlo ter feito pelo nosso Brasil. 

Era o que tinha a dizer, Sr. PL'esidcnte, sobre assumpto 
ele: tamanha rclovancia e significação para nós. (Jlluito bem; 
muito bem. O omdor 6 cumprimentado.) 

9 

O Sr. Presidento - Antes ele pa~sal' ú OJ·ucm do rl in, vou 
lm• um officio onviado pe lo Sr . Dcput1.1.do IJ·cnôo Jort'ily ao 
ProsidcnLo da GnmuriL: 

"Exmo. Sl'. Pl•csidentll llü Camu('[L rJo~ Doputatlos: 

ncnuncio o meu mandato tlo Dopulndo polo Eslud() da 
Pnrnhyba, eleito 1H•lo . Pal't.ido Pt·ogt•cssisla o peço quo V. Ji:x. 
lovo no IJOnllccimonlo da Oaumm uus Dnpu l.w.lol:l ustu rnou 
aoto. 

IlospoiLosas samlucücs. 

flio, H do Setembro de 1934 . -lrenno Jaf(ily." 

Lastimam~ a rosulucilo elo illustro oollcga, cuja ope-
rosiclnd<l l.unlu o soubll I'Ccommcndar no apreço dá Cnmurn 
(A.poiwlos), tluohu·o que deixo do cbnvocar, corno de lei, 
o supplcnlc respectivo, por não oxislir no oaso. 
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O S:r. Waldemar Falcão- Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr. 
Depul.ado Waldcma!' Falcão. 

O Sr. Waldema:r Falcão (Pela o1·dem) - Sr. Presidente, 
ouvi, com ctoloroS!~ surprczo. - e acho que o mesmo acon
teceu a toda C amara - a communicacüo que V. Ex. aca
ba de fazer sobre u renuncia do nobre Deputado, Sr. Irem~o 
Joffily . 

Todos fomos Lestemunhas da maneira elevada, digna, 
energica, pakiotlca, com . quo o illustré representanle dn 
terra parahyhana se dcsinoumbiu do seu mandato. Tive
moi-o como uma das verdadeiras cmincncias desta .Casa, 
já pelo seu caracter, já pela sua. intolligcncia, jú pela ele-
vação de Sl.las aLLitudcs, já pelo brilho que empres tava. ás 
funoões que aqui exercia. 

Cumpro o olerncntal' devc1· de jus tiçt\ de cxalçar a fi
gura do coll<>ga que ora se amenta elo nosso convivia o, 
no mesmo tempo, acccnLuo que o faço, não só como Depu
tado e membro do uma bancada nordestina . .. 

O Sn. Tmx~tnA LEI'rE - I nLcrprotando o sentimento Ut' 
tona a Camara . 

O SR. W ALDEMAR FALCÃO - ..• mas, Lambem, como 
leadc1· de uma bancada catholica, porque o Sr. I ronco 
JoHily scmpm so t·evetou aqui urn dos defensores mai s sin
ceros, mais completos e compelcnlcs da.s reivindicações 
oht•is tãs ntt Asso m!Jléu Nacional · ConstituittLe . (Muüo bem:) 

Presto, ass im, umn home nagem que nün 6 sómnnlP. mi
nha, mas do toda a Casa (Apo·iados ) , externando a mngua 
que nos cnu~n o gP.sl.o do honr ado Deputado pela Pueuhyba . 
(Muito bem; muil.fJ I! em.) 

10 

O Sr. Presidente- Tenho sobre a :nesa um requerimento 
que vae ser lido . 

E' lido, apoinrlo e posto em u iscus~üo o SC!-· 
guintc 

N. 62 - 1!J34 

Roqueiro quo o Governo informo, pol' intormodio do 
Sr. Miuh;l.ro d!l Justica: 

1) em qnunl.o imvol'la ::1. f olha de cloospcslls mensues, 
com o Hadio Nacionul: 

2) qu(lcs ns [lCssuus empJ'Cgarins nu pngns por- csso set·
viço, com os respoclivos ordcnarlos, grul.ificncões ou dint'ias. 

Sala dns Sessões, 15 do Sll lombro do i93L - Adolpha 
n r:rua.mini. 

EncmTada n disousoüo e a díudn o. 'Volu~;[\o. 
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11 

O Sr. Presidente - Tenho sobre u mesa e vou submetter 
a votos o seguinte 

Sr. Presidente da Camai'a o SenaiJ.o da RepuL!ica. 
Os membros da Commi>:sfw de Dir>lomaPiu e 'l'rutados 

vedem a V. Ex. quo .se dirija á Cómmissilo Nobel, do Par
lamento da Noruega, em Oslo, solicitando seja conferido ao 
ox-EmLaixurlor c e~Ministro do Exterior, Sr. Afl•[.mio de 
Mello I<'runco, o "Premio Nobel da Paz", pel:1 grande obra 
que l'OU:lizou entre a Golombia e o Pet·ú., conseguindo por 
sua uflção mediadora, deter a g·uc rra o firmar a pa~. contri
buindo, assim, para ;L confl'atct·ni~ação uoa dois Póvos. -
Renato l)ttrúosa. - Xavier de U!iveira. - id1llio Sm•ttcn
berg. 

App·ovado. 

O Sr. President0 - EsLú finda a hora d<~slínada ao Ex
pediente. 

Vae-sc passar ú. Ordem do Dia.. 

Comparecem ~nais os Sr·s. : 

11\iunool Reis, Leandro Pinheiro, Moura. Carvalho, Joa
quim Magalhil(!~, Hugo Napolcfw, \Valdemar Falcüo, Leão 
Sampaill, Xrwier de O li veir·.:l, J(erglnnldo Ca vulcunli, Perrci
:ro. de Som:a, Pm·eira Lyl'a, Oso1·io Bm•ba, Góes Monteiro, 
Gucrics Nognc~ira, Deodato Maia, Arlinclo Lconi, Mano!~l No
yaes, Pau!o Filho, Joncs llocha, lluy San~iago, Olegal'io Ma
rianno, Pr'ado Kclly, OtH'<loso de )11ullo, l'olycai·po ViolU, 
Du.niel do Curvnlbo, Anll!Cro Botelho, Moraes Andrade, Cin
cinato Braga, Abr'DU Sodré, Lacm·da I'inlo, Idalío Sat"den
berg, João Si mplicio. Aoyr Merlciros. ll:ngcnio 1\lontciro, Al
v:uo Vcnlut•a, Pedro HaclHJ. Buvalrlo Lodi, Mario Ramos, 
Gaslflo rlo Brito, Tci:xcira Lii"ito, Oliveira Passos, David Mei
nid:c, i\l.lcl:.~r·{.]a 1\!ul'inlw, Moraos Paiva. (11o\.). 

IJoixam do cotl'IIHltcccr us Srs. : 

A nl.unio Cru· los, Pacll!!Co de OI iveir·n, Fernund"s Tnvor·a, 
Alvaro tltaia; Mul'io Caiado, G11Uita Mello, Luiz Ti['()lfi, Al
Jt'etlo dn 1\!aU.a, Alwl C:het•moul, VL~iga CalH'al, Lino 1\Iaelm
dn, J\l111;alltftn~ do 1\ lrnuida, Co.~l.a Fornandos, Carlo.s llc is, 
Maxi :11u Jo'•'i'I'Ldr·a, i\genm· Monto, l'ir'e.~ Gayoso, Fr·eir•o dO 
Andr:ull', Lui:r, Sücupir•a, Josú llot•bn, .Tchnvah MoLla, Silva 
L1.•:d, Martins Vcl'as, Vo llo~u Bors·os, Odon Bezerra. Joüo Al
bfll'tn, Ruut.o Filho, AzTmla J!'nlefio, Lni:r, Cudi'o, Solano Lin. 
Cunha; llhtl'io n'rnningucs. Ar·r·mln CanHJ.l'll, Arnaldo !Justos, 
José R(,, Aldn Sampaio, Humborto Moul'a, Izic!t·o Vuscuncu1~ 
los, Snrnpaio Co~t:1, Antonio 1\1nchndo, Lcnndt•o Macinl, An
gusl.o Lrdl.o, J. J. Sonhrn, .PrisDo P ru·rdso, ülemento Marüt
ni, Mn~;"aihães Ncttu, Mudoiros NoU.o, Adhnt· Noívn, Edgnrd 
Sanr.h e~. All'rerlo !lifl\sc:tronhns, UJOncio Galriío, Attila Arnn
ronl, llomnr•o l)ir·us, Manoo' Novaos , Gileno Amacio, Ncgrcit•os 
F'alciio, Alorsio F'illw. FJ':11wisco Hochn, Arnold ~iiva. L:Hn'o 
Pas~os, Nelson XavirH', Fm·nanc!o dll AbréU, Carlos Linden-
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berg Godofrcdo Menezes, Lauro Santos, Amara;! Peixoto) 
PereÍrn Carneiro, Cezar Tinoco, Alipio Costallat; José Eduar
do, Gwycr de Azevedo, Fabio Sodré, Soares Filho, Buarque 
Nazarelh, Bias l~ortos, .Mello Pranco, Ribeiro Junqueira, José 
Braz, Adelio Maciel , MarLins Soaros, Pedro Alcixo, Negrão de 
Lima, Gabriel Passos, Augusto Vi egã5, Delfim Moreüa, José 
Ali(Jnim, Vieira Marqnes, Clemente Medrado, Raul Sá, Simão 
da Cu·nha, J oúa Penido, Joii.o Bera ldo, Furtado de Menezes, 
Ch t•istiano Machado, Lcvindo Coelho, Aleixo Paraguassú, 
Waldomiro Magalhães, Belmiro de Medeiros, Licurgo Leite, . 
Celso Machado, Go.mpos do Amaral, Bueno Brandão, Oarnei
!'O de Rezende, Jacques Montandon, João Alves, José Cbris
liano, Plinio Oorrên de Oliveira, A:lcantnra Machado, Theoto
nio Monteiro de B arros, Rodrigues Alves. Bat•ros Penteado, 
Almeida Oain~wgo, Mario Who.tely, Vcrgueiro Cesar, Guara
cy Silveiru, Hyppo!Ho do Rego, l:;oroaslro Gouveia, José UI
piano, Cnrlota de Qneiroz, Lacerda Werneck, Antonio Co
vello, Card oso do Mello Netto, Moraes Leme, Henrique Bayma, 
Sampaio Vid~l. José Honorato, Dotilíngos Vellasco, Nero de 
MDcedo, Generoso Ponce, João Vil!asbOas, Francisco Villa
nova, Plinio Tourinho, Antonio Jorge, Nereu Ramos, Adol..: 
pho Konder, Simões Lopes, l~redcrico Wolfenbuttel, Demo
tr io Xavier, Victor Ru.ssomano, Ascanio T ubino, Pedro Ver
gat·a. Fairfa Ribns, Raul Bittencourt, Gnspnt• Saldanha, Cunhn. 
Vaseoncellos, Gilbert G[l,bcira, Vasco de Tolodo, Martins e· 
Silva; João Vitaca, Albet·to Surek, Armando Laydner, Edwald 
Possolo, Guilhel'me Plasler, Edrnar .Carvalho, Mario Manhães, 
llfillon Carvalho, Ricardo Machado, Waltor Gosling, Augus
to CorsLno, ,Toão Pinheiro, Horacio Lafer, Pacheco e Silva, 
Rocha Faria, Pinheiro Lima. Nogueira Penido. (153). 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de presenca acéusa o compa
recimento de 137 Srs. Deputados . 

Nlio hn numero para se proocder a volaçãci da matcria 
consto.nto da Ordem do dia. 

12 

Dou a palavra, para explicação pessoal, ao St• . Alberto 
Diniz. 

O Sr . Alberto Diniz- Sr. Pt•esid cnte c Srs . Deputados, 
nunca me seduziu n poliLiou c, aponas :wci•dontalmento, e por 
entranhado amor 1i terra o á gente acreanas nella ingt•essei 
j{\ no doclinar de minha o:xistoncia . !~alta-mo pal'a e lia a 
vor.açlio, r tlpugnam-mo as concessões o t ransigoncias por 
olla iHlllO~las, eutno cond iclio do exilo. Assim ó que, niiu qondo 
de mlln foitio moral sncl'ifiotu· NJllViC(iÜes a inLm·osscs, pl'o
f m·i , no Acro, n .urna v ictoria fucil oom quo mo acenava o I'il
tm·vi.mtor, IJS mmr,~s de uma cumpunhn rl o r{\sultado mais 
· quo duvidoso, mus quo se orienLtwa por ideaos merecedores 
de rrwu os forço e do minhn dcdioncüo. Franca o loalmento 
impugnei, Sr. Presidente, o progt'umma do Pnl'tido, que so 
OJ'I!':tnizara, sob ã. i.mmedialn imrpiracão do lni.erve~llot·, c que 
tinha como pl'incipnl objcctivo a (~lévacüo do Act·o u Es tudo 
nutonoHJo da Fectoru1:.iío Brusiluim. Fultuva-lhe, além de ou
tl·os, o 13lemento busico quo lho gm·nntisso a .autonom ia, não 
so p odendo oomtJrchcndor f icasse nst.u condicionada no au-
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xilio pccuniario da União; qúe contrihttirin, no tnitabolanLe 
plano rlo Inle!'VCIÜOr e de seus dêsinleressados assessores, 
com dez mil contos para a insLallação do novo Estado e 
por dez succr.·s;:ivos annos lhe iria cmprcsl.ando a mesma dt>
zcnn de mil toiltus. S:tm•ifiquci, Rr. Presidente, com a lcal
dacle de minha attiLudo m; sympathias do officialismo au
tonomista, que passou a desenvolver conLrti a minha can
dhlntura. tenaz campanba, corrt recurso a todos os proeesso~. 
por• menos li c i tos que fossem. 

MllS, aque!ln. briosa gente acreana, que, bem me conhe
cendo. não punha em duvida a pureza de minhas intenções 
o o s lncm·o intoressc que o Ac1·e sempre me merecera, não so 
·ctsixon n.llíciar pelo suborno, e nem amedrontar pela trucul ~n
cin dos· incscnttinloso; agentes do interventor. Num !!Aro e 
largo gesto do altivez e de civismo, fez valer !Í sua vontàde, 
elegendo-me llCtl rcprcser:tnnLo na Consliluinto Nacional. 
Commigo, c em identidade do cóHdiçõcs, foi igualmente ell'ilo 
o meu digno collcga d·G br.ncuda, o Sr. Depulado dunhu Vas
concellos. 

A derrota, quo foi ])ara o official ismo uma surpreza. !:! 
uma decepção, levou a h•ritac.uo nos meios governamcn~aes 
ncrcano~. crcando pnra os vencedores uma silnacão inSI.\8-
tenlavel de violcncias e <lo perseguições. Desmandou-se, de 
vez, o rnte,·veilloL', que, embora pcrmit.tindo a facciosa aoU
vi<.ladc ele sct1s auxiliares de ciJnfiunça em favor da chapa 
au!.onomi~tu, vivia a proolnrnur a sua neutralidade no pleito, 
clenLro das recommcnducõcs elo Govorno c do Superior Tr;
lmn<ll Eleit.ot•a l. 'rirnda a masctlt'a da imparc.ialidade, passou 
a abusar sem reservas dos poderes qtte, com surpreza sua 
o apenas pela casuuli>darlc feliz de um parcrllesco, lhe 
foram conferidos pela Revolucüo. Arbill'fl.riamenLc foi cH
mil.Lindo os funcciounrios qn11, fiados em sua p alavr:l, suf
f rn!;nram n chapa vopular e gnlnrdoando os que ampnraram 
com seus votos os crmdidntos do sua pl'cdilecç5o. Até. po
bres profossoJ•as, com lon3os nnnos de serviço c sem notas 
desalJOnudoras, uma dollas com vinte o tres o.nnos de imn
tcrruplo cxcroicio, se vit·cun, summal'imnenle, dospedid~s. 
p elo crime innominavcl dl} sustentarem nas urnas os candi
dat.os· de suas s,Y'mpaLhins. Montaram-s(l, a ca.prioho, ma
chinns de Ol11H'cssfto, nos ctiver:;os Munic ípios, naquellos, 
prindpnlmentc, em que o alf.ivo eleilot•ado, resisLin d·i, impa
vidamente, ú imposição rlos cupangus do õfficinlismo, ~e mos-. 
tl':\l'am, por grande c significnt.iva maioria, fuvoravel aos cnn .. 
di da tos da cl'lapa popular, decidindo da vict.oria . As-5im 6 
que, para Senna Matlureit·a. se ma.n{iOtt como ppefeito, num 
I'Cquinto de sadismo, um individuo importa do de vizinlH\ 
comarca amazonense c quo alli, tdstnmentc, so odobrizar:J. 
PIH' rwlos do b anditismo, co-autor do assulto do seringal Ara
rrixy, onrle, com vnrios outros, foi saorificndó mn m'(•not• da 
iltut•(re estirpe dos Tavoi·as. Castigava-se, us1:im, Sr. l'rc
silkule. o povo purucnsc 'DOt' suas vellcirlades de indopen
dcnr.ia e prepnravn-se o t.errcno rmrn o futuro pleito eleito
l'Hi , q!!(l so prnr.l':<s:n•in sob o lemma: "i't!llC<'l' á todo o tran$e, 
C1t,.~tc n que custar". 

SusLcnf.uclo aqui por i'orca rnystoriosn, entendia ·o In
tcl'Ventor quo t.odos os nrllitrlos lho or~m pormittidos, tn·o
pnlanllo, nherl.anwntc, que. conka elle; nucla poderiam o~ re
prusunt:ml es do Acre na Assernblé:l Nncional. E pol'quo ~en
Liss<1 R rr.pulm do.~ membrns do Poclm· Jndicial'io, aos qunt:\s 
rrpnguavnm os seus odiosos pl'occssos de governo, envol~ 
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vcu-os em sou odió e em sua prevcnciío . Emprestando-lhes 
as suas prnprias qualidades, taxando-os de faccioso!! é per
tur•badores du ordem, Linha a desfaçutcz de recommendo.r ao 
Ministro da Ju~liça, em telegramma que li, lhos fos~cm tira
das as regalias de que abusavam,· ficando dil'cctament.a su
bot'dinados á Intcrventoria, por cujo iutermedio lhen seriniti 
l)agos os vencimentos. JLxcellonlo meio, Sr. Presidcntt•, de 
os Ll~ r ú sua disposicüo na suhalternidade de funcoionarios e 
do assim fít·mar o seu absoluto domínio, sem possíveis em
btn•nços . E o oet·co se ia a[lertando em Lornõ aos magis
tt•ados, .que, dia a dia, se sentiam menos garanti-dos, aberta- · 
mento ameacactos pela fina fhir da capangagem a soldo dos 
donos da !.erra. Do tai modo, Sr. Presidente, que, num jus
t-ificado alarme, acharam álguns dcllcs de procurar a sal ... 
vaQâo nu fuga, embarcando ás escondidas e a horas mortas 
da noite em 1'ragi1 mmüa, em demnndn. do clima menos pe
rigoso. E Msim vieram ter, após longa e penosa viagem, a 
e;;La Capital, onde, depois de ouvido o Superior T ribunal 
Eleitoral c reconhecida a procedencia de suas allegaçõcs, lhes 
fot•atn asseguradas pelo Govcr·no as necessarias garantias 
para que pudessem volLar a reassumir o exercício de suas 
altas c ar·duas funocões. 

Exgottara-se taini.HJm, c finalmente, a par. icnc ia ao e-mi
nente Sr. Getulio Vargas, que se impuzera ó. p.residcncll\ 
constiLucional da Repnblica, nfi.o apenas por suas notaveis 
qualidades de estadista e por seus predicados mornes, mas 
ainda, -c prinoipnlmcnt.e, pela cm·dum e pela tolerancia com 
tllll'\ oxtn·cct·a. os podCt'e5 disct·icionarios de que o investil'a 
a Revolução. Viu que .iá não !Jodoria ler contemplacão com 
o sett f'acr:iuso Delegado no Territorio do Acre e ma11dou-lhe 
o bilhete nzul, substituindo-o no cargo por quem offorecia 
melhorP-s títulos á sua confianca . Estú, pois, de parabens o 
vovo acrcano e com justos motivos pata se mostrar agra
d ecido ao digno Presidente, Dr. Getulio Vargas. 

Acontece, porém, Sr. P residente, que, embora. demitti
do, continua o Dr. Assis Vasconcellos no exercício do cargo, 
insistindo na pral.ir.a dos desmandos e violencias, que clotor
minaram seu a fastamento . E assim se mnnterã ali o t.l'U
culenlo t•cgimen de terror, montado, a capricho, pat·a fins 
elcitorae~. _;1-Lú quo sn venha a investir em suas f unccõe.s o 
Dr. Ça~t.cllo Bt·anco, o que não se darú antes do din 20. 
Ain{la agot·a rne vem elo lá um t.olcgt·runma, onl que SIIU in
formado do mais lliYHl. das mnit.as violencius por clle pra
ticadas no intuito de forcnr n victol'ia de seus candidaLos no 
proximo 11leito. E cst.o, Sr•. i)rcsidcntc, o teor do telegrumma 
vinllo de Cruzeiro do Sul: "Pedimos secundar perante Su
perior 'l'riumHtl EloHornl, levando, Lambem, conhecimeato 
Assemblt\u, uo;;&o vehemcnte p r·otcslo nontt·a lnnominuvel vw
lencia interventor Assis Vasconcollos, ordenando phologra
pho Xapul'y, cu~t.n ::rdo, alilí~. cofres s·ovt~rno, se negasse ult.ir·m 
hora enLt'CS'0-1' pbologtuphias noat•t•ctando pt·c.iuizo quinhen
tos nlcit.or·cs llhupa pop ular . Confiamo~ aquolln egregia Côr
to mandnr:l reparar Lfto g1·uve in,iustica, commettida pleut.r 
regimen Donst.it.ncional, r,xprr.ssão si·g-nil'iealiva grao deg-ra
.da~-üo cívica chegou mesmo · inlet·vcntor. Saudações. Pela 
Allinnt;:.a das Ligüs EltJitotnes do Juruà; ...,... Pedro Morae:J, 
vicc-prcsickntc em exm'<\icio. -- Mm·io Lobtio. - I .. ttiz Pc
drafra. - Cam.m·n. Culclas". 

Fac lo do tuntu gJ·avidadc nüo l)Oderia, Sr. Pl'<l!li<1ont .. l , 
dcixal' de p1·oduzir aqui r•cnosa impressão, é foi 110 claro 
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proposito de desfuzel-a quo a!gucm, interessado nesse feio 
incidente de rl>les pomicagem; achou do contestar n noti
cia, dando á publicidude um supposto telcgramma da Le
gião Autonomista de Rio Branco. Tolegramina da mesma 
prooed encíà, de um outro que foí, dttqni, expedido a ·u ma das 
figuras de mais destacado valor do 'l'erritorio, o Dr. Maril) 
Lobão, com a proposta de indecoroso suborno em troca da 
seu apoio á chapa da refertda . Legião Autonomista. Era 
preciso ·que se lho desconhecesse a inteireza moral para se lhe 
fazer a injuriosa proposta, que recebeu a rcspost.a diot.ada. 
pela dignidade offendida. · · 

Vou terminar, Sr. Presidente, pedindo desculpas á As
scmbléa por lhe tnr tomado o tempo com assumpto que. 
embora de nnLureza. propriamente regional, interessa, todavia, 
a todo o Paiz, pót isso que sG relacion:1 com direitos 6 ga
rantias communs a t odo:! os brasileiro:>, dns tn ou duquella 
cirr.umscripcão. {!ltuito bem; muito bem. O orador é cum.
m·imentado . ) 

O Sr. Pre~idente - Tem a palavra, para explicação pes
soo.l, o Sr. Deputado Mozad Lago. 

O Sr. Mo<>art Lago requer o obtem permissão para falai' 
da bancada . · 

O Sr. 1\'Iozart Lago (Pam expiicação pessoal) - Sr. 
Presidente, devo ser insuspeito ao Sr. Capitão Chefe de 
Polícia 'POrque, nesta •Casa, j á tive o:pporLunidade de me 
r-eferir à cordura do seu trato pará com o povo carioca. 
Es tou, portanto, pm·feil().mente á vontade, occupaudo a tri
bU!Hl para verbernr, como quet·o fazel-o, as violerteias que 
a policia desta Gâpital praticou cont.ta o .. chauffeur" Ma
noel Ferreira dos Santos, homem honesto e tt•nbalhador, o 
qunl, preso agora pela priméíl'li vez, pois a folhil de seus 
anlccedenles 6 limpa e escorreit.a, ioi, não obsLunto, estuptda 
~ bai·baramenlc, espnnoMio pelo investiga-dor Albcrlo B::~rro
cas, devido ao crime- ve.ia V. Ex., &. Presidente- do 
ser poriuguez o communista! 

POl'Íuguez o é, de facto, o probo "ahaufi'cur". Pertence, 
entretanto, a família honesta, residente nesta Capital ba 
muitos annos ; é irmão de dois br~sileiro~. ti ígnos comme.r
ciuhtcs cslabelellidos no Rio, um dos quaes, de nomo AlberLo, 
prestou servlr;;.oo na conílúgraçlio curopúu, hom•undo a pu
Lria com os se\is :feitos de heroismo e a sua bl'avura. 

Com:munista, no om.ianLo- se professar tal credo cons
titue crime numa tona que já possue r~presenlnnt,o dessa 
ideologia na sua Camtu:n dos De'Putados - não ó oxncto 
qtH:> o seja o "chnuffeur" Manoel Ferrei!: li. E pelo sognint.o: 
porqu.o a Policia, mclhOl' do quo ningno.m, snbo que n act.ual 
dil"ecLoriu dn União Beneficente dos OIHlllffc m·s dosla ciw 
do de é communisLa . Manoel Fm-reir o.. sotlin dcssl\ a~;t•em in
cüo prcsligiosis&imn e muito ricn, é, lá d<'tllr·o, um dos 
maiores auvorsorios da dirootot'ia, por Otl,in d-esLilui~;iio, 
mais d~ uma vez tentndt\, se t.om bulício denodarlarncnto. 

Ora, V. Ex. compi'eh nmlc, Sr . l'res ith~nl.c. quo sorin 
incolteto.ento n um oommunisto do vcr•dnue combnlot• uma 
<l.irectol'ia nessns cond·i~õcs, que so pmteda, vel'fci tnmcnt.o, 
valer da poslcüo, ú testa da import.ante sociedadC\ t!os 
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"chauffeurs", para desenvolver a propaganda de suas idéas. 
Felizmente, ainda confio no critério do Sr. Capitão 

Chefe d.e Policia o do actual Ministro da Justiça, a quem 
dirijo shwcro appellu 110 seut.ido de que ex-umine o pt·ooesso 
fabricado - é br~m o termo quo devo empregar - contra 
o "ohauHeur" Manoel Ferreira, pr.cso pelo investigador 
Barrocas e alguns · companheiros, no momento - diz o de
poimento dos policiaes no processo - em que pregava 
doutrinas subversivas a cerca de 30 companheiros. 

·Sr, Presrdente, no processo só depuzeram os policiaes, 
que cffcct.uar·am a .rtiligcncia. E, V; Ex. comprehende, se 
de facto, Manoel Fencira estivesse pregando a 30 adep tos, 
a . Poli:eia paderia ter prendido, Lambem, um delles para que 
depuzesse; mas tal não aconteceu. 

:E, dessa e doutras .falhas, resultou que os amigos e cal
legas de Manoel l•'erreira dcliberwram impetrar ''habeas
corpus" ao Poder Jucticlario, "habeas-corpus" que, na fórma 
do delestuvcl costume, anelou de Séca em M-ecca, porque, á 
medida que o pedido de informações da autoridade judicia
r ia ch egava á del~gacia, o IJI' CSO ia s·cndo passado ã di spo
sição do de legado auxiliar, elo chefe de volicia e, ultima
mente, c!o proprio Ministro da Justiça, tendo sido, afinal, 
r.P.colhido á Detenção. Assim, o "habeas-wt·pus" foi parar 
á Corte Suprema . 

Par a sorte de Mnuoel Fer r eira, o pedido vac S{)r rela
ludo, naquclla alta Cürt~, pelo grande :Mínistt·o, Sr. Carva
lho Mourão. 

Tenho, Sr. Presi-dente, a c erteza de que, se a denun
cia, quo da tribuna formulo e dirijo; directumorüe, aos Srs. 
l\Huistro i.Ja Justiça c ao Capitão Chefe de Policia, nlio 
fOr tomadà ern comidcracão · ·e o "chauffeur" Manoel F er
r eira comparecer, pessoalmente,. para se defender pcranto 
a nossa mais alla Côrie de JusLica, os eminentes juizes, 
que ali dão o exemplo de saber c de dignidade reconhe
cido por to(lo o Paiz, hão do restituil-o ao carinho de sua 
família, á amizade de seus irmüos e ao convívio da socie
dade, em que clle, como bom portn g-uez, vive, participando 
das nossas alegrias c das nossa~ lrtsle;~as. 
· Era o que tinha a dizer. (Mt,ito bem; m.uito bem.) 

14 

O Sr. Acurcio Torres - Peco a palavrn. 

. O Sr. Pros.idente - Ten1 a palavra, pela ordem, o nobre 
Deputado. 

O Sr; Acurcio Torres (Pela O)'(lmit) - Sr. Presidente, 
o Sr. Deputado 1\Iuzal't J,ago, illnstro representante do Dis
h·icto Feclt·rnl, levant ou houl em, aqui, uma questão de or
dem, rwdindn providencias da l\losa sobre a cunlagem do 
prnzo Jmrn. uprosen laçfw do emendas ã pl'Ol)Osla orcamon
taria, relaLi"va ao oxct•cicio de i 935. 

So lwrn me rceot·d.o, v. E.~ ., resolvendo a quesLiio, dc
olnr ou Q\Je iria providcnoim·, no sentido dl(l ser em impres
sas c clis Lribuidas as rospeotivns labellas cxplicnLivas. 

Como vll V. Ex., le11ho aqui em mã os as Labcllas ~ 
embora não tilo expiicalivns, quanto fóm para dosejnr. 

Hn, porém, uma parte dn queslilo de ordtJm em que de
sejo insisLir. V. Ex., d'()clarando que, ·opportunam'enl.o, 
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mandaria publicar aquel!e trabalho, não r-esolveu, data ve.:. 
ni<t, o pedido, porque o prazo de cinco dias passará a ser de 
dais, e, co:rr.<> o dia de hoje já está decorrido a é o terceiro 
dos cinco, fica o prazo reduzido, realmente, a dois dias. 

Pod·eria V . Ex., Sr. Presidente, como qualquer collega, 
lemhrnr que ainda teremos a terceira discussão para offe
recimento. <le emeudas. E, se V. Ex. . tal me dissesse, eu, 
a1nda dato. venia, solicilaría a V. Ex. lesse o Regimento 
no disposiLivo em que trata do apoiamento das emendas em 
terceiro turno. Por eUe se cértificaria d·e que nós, da mi
nor ia, para apresenlacllo de e.rn.endas. ficariamos na depcn
dencia da vontade dos collegas da maioria. Sr. Presidenle, 
estabelecido qu e, ·em segunda discus!!ão - i;O não me falha 
a . memoria, pois não tenho em mãos o Rer;t~cuto, nem o 
trago de cór ~ se tor•na preciso qu·e :15 ou 20 Deputados .• . 

0 SR . MOllAES ANDRADE- Basla que :10 Depuludos sub-
screvam a emenda . · 

O SR. ACOR,QIO TORRES- Vô V. Ex. q1.1e, não tendo, . 
como decl·arei, de cór a lei interna, J.á, mcnlàlmente, invo
cava os aureos ·supplementos do preclaro collcga, Sr. Moraes 
Andrade, o qual vem em meu soccorro para esclarecer' que 
a emenda, em terceiro turno, neoossha de 10 ussignaturas. 
Isso constitue um embarnco á acc.ão isola'du do Deputado, 
que queira apresentar emendas em terceiro turno. E a 
culpa desse óbice não corre por conta de V. Ex., nem por 
minha conta, mas cabe ao proprio Regimen~o. 

F..m faC'e desse obst.aculo, é justo, - parece-me - e 
parecet•á, por certo, a v, Ex. - que o prazo de cinco dias, 
para que a cuda qual d'e nós seja possivel, isoladamente, 
of'f.erecer emenclàs, deva começar a correr de amanhã, pois 
só hoje, me chegaram ás mãos as tabella.s ·explicativas, la
boBas que ainda não foram d istribuídas pelos Depu tados e 
que possuo, con)o alguns outros coll egus, porqlie mandei 
buscai-as na ~ccretat·ia e as obtive graças á. gentileza do 
l'esp ectivo funccionario; 

De-ss'arl.e, não é justo tenhamos np.~nas o dia de se~ 
gundn-feka para .estudar as enumdas, o, como ultimo dia 
de prazo, <J d'e lcrça-feirn, quando dcver[\o ser orfcrecidas 
ao exame da Commíssão de Orc;)amenLo. 

Pediria, pois. que V. Ex., solucionando a questüo de 
ordem levantada pelo nobre ·ncputado, Sr. Mozart Lngo, 
declaTnssc con~oecar o p!'azo a coner· de amanhã, afim de 
qU'é possamos collfibora·r nu lei orcamentar ia, · não nos 
abstendo de faz.el-o por f à1ta d-e lem1J0, e, mais ainda , não 
fiquemos nu dépcndencia de coll.cgns da mniot'ia quando se 
tratar de cmcmdas em íBrc-cira disél!ssiío. · 

Nlio ignora 'V. E:x., Sr . ])residente, a impodancia de 
que se reveste n loi orçnmcnlarin da ltepubliéá. Não temos 
apenas <.le ()Stltdar, em seu conjuncto, a r·eceila e a despesa: 
c!l!be-nos c:xrmdnnr todo o orçamento, levnndo o nosso es
tooQ n toons as rubricas. M in isl.ct•iu por Ministel'io. P1'lde 
mesmo acuntcc'er cOIIsl:nlcmus a c:xistcncin de sm·vicos que 
teullnmos de ll".illnd'or !>U'Pprimit', como lamhol'!l ó possivcl 
verifiquemos cert.as deficil~ncius, c·ujo suppd mento su im
:POJilta. 

Assim p.cnsand·o ê quol'Cndo collaborul' elo bôa monLt\ 
rog·o a V. J!~x.. Sr . Pr'r~i cl c nl c, resolva a quesl.fio de ql'(lem 
susciLuda J)O!o noi.Jro Dopuf.!ldo, Sr. Mozarl Lago, o cm1cor
l'a, ('Cmo sempre procura fazel-o, lJtlra que os nossos tro.-
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balhos ao lfl'do dn. normalidade em que V. Ex. sempre os 
munté;n apresentem, tambern; a sua part.e de efficicncia. Não 
basta, c'om efreito, havc·r n ormal idade: é indispensavel ef
ficiencia. 8ou daquelles que entendem. como V. Ex ., ser 
prcferivel a cfficiencia um pOUM barulhenta á inefficiencia 
com toda a normalidade e cordialidade ·entre nós. (Mu.ito 
bem; muito bem.) 

O Sr. Presidente - Creio ter resolvido, hon tem, a ques
tão de ordem levantada pelo Sr. Deputado Mozart Logo, se 
não em plenario, ao menos, num entendimento que tive . .• 

O Sn. MozART LAGO - Com plena satisfação para mim. 

O SR. PRESIDENTE - . . • na maior cordialidade e 
com o desejo ele acertar. 

Quando communiquei á Camara que se achavam publi
cadas as m·opostas orcnmentarias, colloquei á disposiç1ío 
dos Srs. Deputados as respectivas tábcllus, as quaes. pol' 
circumst.ancia de ordem material, não tinham sido publi
cadas. Estiveram, entretanto, á d isposicão, para serem con
sultadas, dos que mais se interessassem pela feitura do or
çamento. 

O motivo, allegado pelo i Ilustre Deputado, St•. Acurcio 
Torres, é justo, e acredito que, dada a tradicional tolerancia 
da Prcsidencia desta Casa, o prazo pode ser conlado, não 
de amanhã, mas de hoje, pO.I'que nas mãos do Sr. Deputado, 
que fez, a reclúmação, já se acham as tabcllas . 

julgo ficar, assim, satísfactoriamente, resolvida a (Jues
tão. (Muito bem.) 

15 

O Sr. Presidente - Tem a pnilwra, para explicacüo pes
soal. o Sr. Anlon i o Rodrigues . 

O Sr. Antonio Rodrigues (Par(l. cxplic(l{:âa pessoat) 
- Sr. Presidente, Srs. Deputados: hontem, em face do 
brilhante discnt·~o aqui pt•oferido pelo nobre collegn de 
bancada, Sr. '..Valdemnr .lleikdal, senti-me verdadeiramel.l
te lranquillo o satisféiLo por vet• como fot·am defendidos os 
diversos pontos por S. Ex. a l'ticulados. Na verriadc, apc
snr rlo gi'Unde numero ele apnrtenntes, aquelle vrezaclo col
lc!;tL tNJtl Xé n. debate dados tão elucidativos. que deixou, no 
meu t!spirit.o, a ccrle?.l\ de que a Oamnra terá a melhor vou .. 
tnde em nmpnrue us justas pretensões das massas trabàlha
·d oras. 

Feita esta ligeil·n nllusüo, quero trazer ao conhcci
mcnt.o da Gusa factos quo se vôm desenrolando na capital 
da 1\cpublica. 

Até aqui, o r epresentnnl.o proleLario subia :t tribuna 
para contlmtcr us a r bit.rariedades das autot'ldudes policiaes. 
Agm·a, rmtJ·d.anto, as barbaridades são tnmbem praticadas 
pelas cmnrcsns 11nrticnlares contra seus empt·egados, talvez 
do acDOl'i.lo com oS p roprios policiaos. 

'five. opportunidade do ler, hoj e, um prolcsto do Sr. 
Josó CasLcllur, ussignado por mnis dois companheit·os, do
cumento do qual se ver ifica haver sido o pl.'imeiro mallru-
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tado pelo patrão e por diversas ouhas pessoas, tão sómen· 
te porque reivindicava um direito. . 

E' oommum dizer-se que ns mossas trabalharloras . e~
tão sempre revoltadas córttra. os patrões. Como, todavia, não 
ser assim - perg;mto eu - se os pntrões não querem re
conhecer~Ihes os justos direitos? Uma ve~: que os patrões, 
ségufndo o mau exemplo da policia, são os primeiros n es
Pancar os empregados, comprehende-se que os representan
tes proletnrios. quando vêm á tribuna. obl:lervcm qtlll, se os 
interessados não adqnirirem pelos mcio.r; legacs o quo é de 
direit.o, serão obrigarias a recorrer â. força, porcruo só dessa 
fórma serão satisfeitas suas aspirações. 

Sr. Presidente, fui informado rle que. numa das rJe~ 
pendências do ~diricio de "A Noite", o Sr . José Castnlln' 
fôra espaneMo pelo seu pa.tríio, auxiliado pot• outras pes
soas. Trata-s~ de fMto occorrido na empresa. Limousine Fe
derá!. E, como em socéorro do sr. José Castsll:u, acndisi:iem· 
dois companheiros seus, os Srs, Edua"!'do Martins Medeiros 
e FabrTcio de Araujo, t.ambcm esse& fora·m de~ittidos da
quella 'ernp1•esa. 

Senhores, é admissivel narrar facto desta natureza SP.m 
interpellar os nobres Deputados quo, hontom, entendinm ha
ver-se o estimado Cbllcga, Sr. Waldemnr R.eikdal. excedido 
na!! suas npreGiações em torno dos direitos das classes es
poliadas? 

Se os pnf.rões, hoje em dia, julgam cstnr ainda no tem
po da escravirilio, poflenâo, assim, espancar, harburamente, os 
Eens empt•egados. que devem fnzcr as olas.c;es trabalharlora ~ ? 
Organizar-sã num bloco indigsoluvel, afim de rcsisUr ás ar
bit.rariedades . de quo sao victimas. 

Lavtiido E'l'Le protesto. Sr. Presidr.nte, 13nsso a ler i:i 
telegramma que recebi de bancados da llnhia: 

"Peço cómpanheiro protestar contra memorial 
Banco Commercinl Siio Paulo lido Camnra d ia fO, 
-pleiteando mult.iplicidade cai:'i:as n.posentnctori'ls. 
Transmitta demais minoria proteLaria, Abraços." 

VeJo, Sr. Presidente, que. depois de ndoPl!lda. pel n As
!\embléa n infe liz idéa da pluralidade !:'Ylldical, as c-laS!(f!S 

· trnhalhadorn~ estão mais do que capacitadas de que tal 
medirla não lhes traz · minlmm benefieio. · 

E procuram resi~tir a esses dispo~itivos como? Orp:n~ 
nlznndo-se em um só blóco. -para melhor poder defender 
seus direitos. 

Mesmo. assim, ainda ha outra olAlls~ mais lnl.ercssú.da 
n!\ fragmenta~.íío ou desorientaciio dessn orgnnizaoãC' e que 
quer, a torln forca. ou, como rlisse um Sr. D~enntarlo hon
tem, á 1n diable, espoliar o direito d~!=:~As trnhalhadores. 

O Sn. MoRAES ANDRADE - V. E:s:. d6. licença para um 
aparlG? 

O SR. A:NTONIO RODRIGUES - Com todo o prazer . 
O Sn. MoRAEs ANDMDE - Relath·nmentP. ao p1·ot.e~f.o 

dos íunocionarios do Bnnoo CommMoi al tio EsLnno rfe São 
Paulo devo r.ommunicnr a "V. Ex. o segulnt<~: o qne ess·es 
hnnr.nrios rwr:lirnm. fJ sobre one Hllns prote~tam é pol fl rHreJ
to, qile tllm, de conf.inum• a ln:\ntcw a rnesmn r.nixa du apo
sentadorias e pensõ·os, quo hoje têm já organizado dent.ro de 
seu estnbclecimenLo, ou1xn esta que lhes dt\ rmüorcs vant-n-·· 

O. D. -VOLUME lV 21 
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A'C'n.<i, mnlores proventos - melhorias, emfim - do que o 
insl tl.nl.o Hl'dM tllf.imamcnte ideado pelo Governo Federa!, 
lll.il iznnrln-sr do mesmo favor que o Governo Federal ou
f.ol' ltnn ao!' fn nccínnnrios do Banco do Brosil. V. Ex., por
lnrifo. nfío lr.m l'a7.i'ío, nem n tl\m os hancnrios dn Bahia que 
lr•t r~~rl'llplinrarn o V. Ex., viilto qlle o QtlP o~ funccionarlós 
1!n n:uw.o Commeréial do T!Jstar:lo de São Pauto querem é a 
mosrnn r.nnsa qne .iá fo i cotlcl'dida aos do B!lnco do Brasil. 

O Sn. Acunmo TonR.Es -- Querem pluro.tidadc de clll-

O ~n. Mo~ATI:S ANonAD!l - Mais uma observa~.ão, é ut
f.lrnn . pm·q ttõ nfio qnern que o nobrf:' ornrior pensE' que eu 
t'\.~1 dn 1\ f!H•~t· rr di fficu!tar ou d~sorienf.ar o sou discurso. 

() sn. ANTONIO RODRIGUES - Pelo contrario, só o 
illnstl·n. 

O Sn. MonAES A NDRADE - E' a seguinte : quando nl1s, 
nr 11l. na As~emhl~n Constituinte, durante as discussões, de
fl•niiPnln!'l n plnraliclade syndícal. não qnizcmos tornar essa 
:' I I "'!l H·1:•dr flhrig-~ I "lJ'i:1. nroff'prlr.r n rln"flli r:larlr! ~vnrií~"nl 
CJ\\1~1' di:.>:er defender a liberdade daquell es ayndicalizaàos 
rnw qtwrr.m orgnnizar sYndicnt.o seu, a seu modo, com am
nln I ihP.J•rlnàc. de accôrrlo, em fim , com seU!; princípios, e 
níin n nhrig:llori erlariP. da riivisão synrlical . N1ío é a r:livisão 
H~'l u lit~:tl, é n liberdade. Foi o que defendemos e foi o que 
a Con~tiluit-üo esln.telcccu. 

o sn. ANTONIO RóDRIGtms - Mrudeco o aparte de 
V . R'\. e devo responder n el1e com um ntmr..n do ironla, 
prwCltH• 6 multo intore,Mtltc protest.nrem ns classes trnbn
lhal{nmil r.nnft·n os beneficios que alguem queira lhes dnr ... 

Nii n sn póde · compr<>hendcr esse protesto dns hnncnrios 
1!1• qnas i I. o dos ns E stndos. quando. conforme di~se V. Ex., 
~~ ~ vtltlillg,~n~ offereridn~ peta Mixa riofl bnncarios dr. Siio 
Pnnln ~fio maiores do que as do in~?titut.o organizado pP.lo 
f t ~· >V fllinn. 

(kn. V. Ex. ill u~trn n c nus a muito bem. AfigurrH•o
nw, nPsto momento, Qne V. Ex. . está com n ra:r"1o e fico 
~t' llllll'n ~at.i!'f<'\ilo em não estnr com a razão quando me ve.io 
no. lnrlo clnnnr.llns nno rwotestnm oont1·a nma consn. poraue 
""'·l l'i"am . rl(•rois ele tfrnr suas · conolmõl.ls, ·que vão cahit 
t ll lllll\ vord:'tdoira arapncn. ncart·ef.ando-!ho!'\ maior desvnn-
1111<"1' n1 lln que a caixa imli!nidn pelo Governo Provi~orio. 

()q('r'n ('rf'lt' 0 111" "~~~~ Ph S~ f' nro t rnhnlh:Hlnres nii n nr(l
(t•Stiii'ÍI\, êon~ro. os bancm•ios de São 'Paulo, se as medidas 
nv••JIInclnf: pot' elles lhes offe1·ecesscm maiores vantagens do 
1111'• " :us l il.ul n ort:nnir.arlo pelo Governo , 

:\ r•.sse r•'~pl'i lo c1evn ronehlii•, rll7.f'nrlo o ~;ngninfP: nt~ 
n twn~nn !.o daLn não surgiu, nem surgirá, qualquer prot"o'lto 
1\11~ Hm~!'ns t.ruhnlh adoras oont.rn eerl.os o determimv:los be-
111' fi 1~ in ~ ou o o Governo Provisorio cr·eou para essa insti-
1 11 i•:- :i n. 

Es~n~ i mü il.uil;õcs rcclnmarum: primeiro, ao Chofo elo~ 
fl•lYI' l' no PJ•ov isor io o, u•ltimnmente, ao aolunl President e dn 
lll•fltthlic·a. pelo f:tcto de, depois de se crenr·em innumeras 
l11ir;, qunnrto ~o · procurava n vcrdudeirn applicncão da:J mes
IIHI ~. o q11o ~;o vcdficuvn. ern n ana.rchinl com deEprestigió para 
ns~11H r,Jasses, quo pugnnv:mi polos sous justos direitos. 

Jt:is n Nl?.fio no1• quo niio posso concordar com o nobrP.
nnll•·~n f!P. 8 . Paulo. apesar do ser E. Ex . um erudito, um 
snbio me-~mo, . . 



C(rnara aos Depctaaos - lmll'esso em 0811012015 00:55- Página 29 ae 40 

- s.ea-
O SR. MoRAES ANDRADE- E' bonêhde de V. Ex. 
O SR. ANTONIO RODRIGUF.~ ~ ..• como nfío podemos 

deixar de reconhecer. Mas. os h·nbalhador"s não reclamar!nm 
não nrotestnriam c-ontra n <lllt' ·!lk~ qov.lificam de absuí'do. 
se do facto absurdo não fosse. 

Affirrno ao nobré colle~a Cfllll a phrrnlir.Jndf\ syndic\ai não 
Importa em maior !iberclacle nnra o~ tt·ah~ lh ndo J•cs. Vô\t nro
val,-o a S. 'E::c. até com facto~ nqni do DL~I.ricto Federal . 
Princiniarei nela minhn ~h~f'<'. Existem trAs syndicntm; ff:'\ 
esLivadores: um. dos eslivadorcs em gerul: ouh·o, do!< da 
firma T~ago, Irmãos; e o terceiro da firma Pereira Carneiro 
& Compa-nhia. Mas, indopendcnt.cmr.nf.c ri i)SSas trcs m·gani
zacões, pretende-se aproveitar a plnrnlidarle syndicai não 
em favor do~ trabalhadores conscientes. mns daquellr.s que 
!:'ãO os verdarlt>iros exploradores da inconsclenda dessrs ope
rnriol'. r·renndo outro syndic=l!O. afim do ore.iuclicar os .in 
existP.Iitf'S. 

A plnrnlirlHc'IP synrlical nfin f.rouxt>. no1s. benPfi clos nnra 
(!;: orl(nnl7.~ ci'ief'l. O ou e troux~ foi oonfn!;ãO, pois r,onst.i tnll 
nrm11 mni!n h:~bilm~nle m:m ejarla pPIM pn t.rõc~ nnr<~ rJPoiJ!'C!Il~ 
niznr 11s agremiações realmen.to fnrlns " con~cien(e~ no~ 
seus direitos, capnzcs de prestigiar cfficiehtcmen le a r.laRSI'. 

O Sn. Mor>MA ANnRt\ntr. - J>r>l'mi!ln o nribre Derut.ndn 
nrr: npnrte. O que V. Ex. acaba cf1• dem<'ns f.r•ar é U(W!lrl!':. o 
•l'r.-ninlro · fT11P ~ plnrnlirlnr!r i!M !'vnrfif'afn!l pód(' ser Pxplt;H'.'lda 
em ronlefic io da classe syndicalizada. 

O SR. ANTONJO RODniGTJES - Perfeitnmcnte. 
O SR. Mon.<. rts ANoRAnl': - Isso 6 certo e pr:ldll , roalrnon

le, dar-se . Mas, o qnn V. Ex. nrcr.i:;;a consirll!rat· é o ~e
guinte: se a pluralidade syndir.ul pódP. ~llr desvirtuada no 
SE\U emnrego, de maneira a {raznr nrduizos para a clnsso 
syndicalizada, a \.mific.acão :forçada dM synrlicntos tambem 
póde ser mn:l empregada, tnml.Jom p6rln ser explorarln nm 
det.rim·ento (los trnbnlhadores, o o l'>od sempre que o Go-. 
vor'no tiver interfercnci::t na ot·gnnizaçil:o e nn ndmini~;lrn
cno d()S syndicutos. como est.."'va 110 Ill'O.iecf.o de Cons~itni
cão e como VV. E'Ex. accr.ilnvam. npprovaYam. A plurali·
dnrle !:Yndical póde ser clr.svirtunrln no seu fim, não hn du
vida alguma, mns n sempre 11rnn vnlvnln. uma segurança, do 
direito de liberdade dos syndic:nli:r.nrlo~, rl (1 modo qnr.. se os 
trabalhos do!! syndicutos f0rcm lcvflàÔs rrgulãrmente, não · 
IJ6de trazer t'nnl !l!hrtlm para os syndicalizados; ao pnsRo quo 
a unificação for~nd~. lego!, trará. pei•) mcnQS, um mal prll'
manente: o de t irnr aos óPCl'm'ios a liborrlado fio so unifi:
ont•cm, de se syndicalizarem, como, quando, onde o pot'lJUO 
quizcrom. 

O Sn. W Af,ov.MAI\ Jl.tlrKtlAJ, - O proletariad(l. infelizmen
tP., tem t'm seu seio um rlet.rrminnlio nuro r)ro d!' elrmnn rn~ 
<JUO UÍÍO pl\liem gosar dP.SSa [ibtWrlilde do QllC! fala. O il1 llS!.ro 
l'ern·esenlante pnnlist.a. São ~l omrmtos quo pror.isam de nl.rm~ 
ma r.oisn quo os auxilie, afim do niío pcrmiWr a possiv{'l 
cxplomcão a que nlludo S. Ex. 

O Sn. MonAM ANDnADB - . Mas es~n. o:<:plornçfii'J oxi ste 
ero todas ns olnsses. · 

·O SR. WAUJRMAn Rll:mDAY, - ExiRI.irã em toda ~ as olns
sos. ma!'! princill:thnentc·J em rt~lnção nns opr:ornt'ios. Por Isso. 
combatemos n plnrnlid:tr!l', norque só tem SOl'Vido para n 
e:s:ploracão dos trn.ha Ih adores . 
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O Sn. MORAES ANDnADtt- VV. EE-s:., que defendem a 
libr.rdade dos opcrarlos, do proletariado, com e~sá unificacão 
desfer.;m, na realidade, golpe de miscricordia contra essa u~ 
bercl<~dé. Matam-no, suffocam-na. 

o Sn. \VAJ,DEMAn Rmt<tMt, -Nó;:: desejamos as liberô.a
des coiWcuientes o comhatemns as inconvenientes. Por exem
plo, n1io queremos a liberdade dos capitalistas nos exPlora
rem. Essa, a verdade. 

O SR . ANTONIO RODRIGUES - Devo responder f\0 H
lustre De~utado por S. Pnnlo que, P.mbom as classes devam 
ufanat·-se de terem a.qui diversos representantes p:1ra proLes~ 
tnr em seu nome, quando não existiam leis compressoras 
contra a~ clal:'ses trobalhndoras não havia essa des intelligen
cia tiio bem explanada nor S. Ex. Ainda mais devo affirmar 
que c.r eamos o Ministerio do •rt•ab aJho para que el!o tivesso 
vf'.td ad~ira applica~:.ão, p:wn que prestasse relevantes servicos, 
n!io só ás cla~ses trabalhadoras como ás patronaes. 

{) SR . W ALD~MAn RmtmAL - Pr.ço licença para oot'tigir 
o termo que o collega empre~ou mal: MinisLeriu que "creu
mos", não; crearam para fazer politica no meio dos traba~ 
lhadol:es . 

O SR. ANTONIO RODRIGUES - Perfeitamente . 
O que ncontecP-u, porém, foi o seguinte. Antigamente, 

não havia Minis lerio do •rrabaiho. As classes ·se organiza
vam c a 'polícia só int.ervinl1a MSGas organizações quando 
havia indisciplina e falta de oriontaÇ1lo no seio de lias. 

O Sn. l\lonAEs ANDMPE - V . Ex. ac}la qu'e no ragilnen 
anterior era melhor? 

O SR. ANTONIO RoDRIGUES - Voú explicar a V . Ex. 
Disse de principio Cjue, se o Ministerio do TrabalhO s6 pres
tasse os seryiÇós relevantes que delle se esperavam, cóil
forme o fim para que fOrn crcado, 'estaríamos em melhor si
tuacfio rio que anteriormente_ ·Mas, infelizmente, crearam 
o Minislerio do Tt·a.balho e ello não "Presta os serviços ne
cessarios junto ás classt'ls - nem âs TJnlronaes. nem ás dos 
empregados - porque ns questões ninda continuam a sel' 
resolvidas nos bastidores poiíciaes. Era a este ponto qu& 
me queria r tJporl.ar. Quando o Minist.erio do Trab~lho tiver 
vel'dadeira autoridade o puder agir com independencia, creio 
que dcsapparecerá, de uma vez para sempre; esse antagonis
mn existente entre patrões e Ol)erarios . Era este assuml)to 
mre de.<>ejava accenLuar para que V. Ex . nã<> julgue quo 
eston combat.endo o Minister·io dO T rabalho. -

·von prosegnír . Sr. Presidente, pnrn trazer ao conheci~ 
monto !la Casa facto de Qtll\ f\ü testemunha ocular. ãs H .à 
mein heras da noi te de h('lnlcm. Ao r egressar n minha resi· 
ri('nria. r!P.pnrt:~i ~ P~l'lltina rlB run Urttr.\'1.1ay r.nm Jhrii.o dEI Mes
quil.a, com um taboleiro de fru cto.s, e Q\lO fôra derr amado ao 
chiio. havendo om torno dc11e um ngglomorado de gente. 

Antes de narrar este facto, conforme occorrido, desejo 
l"mbr nr <ll1P n t.rn~o an r.onhccimAnto du Assemblén nnra que o 
digno r:lenut.ado, 8t . Moraes Andrade, noto quo, quando um' 
n(lrnlnrlo Dl'oletar io . ns~omn a estn tribuna p:tr:t protestar 
ron f1·n (111alcrmr nrbHrnriedude, ó J)orqül:'l ~lle está sentido e 
feri rJn r.tn !IC\IS .iu slos rliroilos . 

O c.a.so. que vou narrar, so passou f~nf.rA nm policia 
milil.ar o ' nn fisr.nl da Prefeitura e V, Ex. nch::~rá inte
l'OSStlOI.c quo eu dê 'razão á,q1wllo; mas, o fnc.to ttío s6rnen-
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te em vista da maneira brutal e grolesca com que esle tt'á~ 
íon o vendedor de fructus. Com effeito, o fiscal, chegando 
áquello Jogar e notando o taboleiro, chamou a attencão do 
vendedor, dizendo-lhe q_ue não podia permanecer ali, e per
guntou-lhe se tinha Ticcnca. para exercer o seu mistér. O 
vendedor roopondeu-lhe que possuia a liéença. O fiscal, se 
queria agir com disciplina e autoridade, se não era permit
tido estuoionamento do vendedor naquelle local, deveria ap~ 
prehtmder a sua merlladoPia e recoL'l'CI' a uma autoridade· 
policial, afim do effectuar a IJrisão do tt·ansgressor, final
mente, o conduzisse ao districto ou á P1•efcitura. Dest'arte, 
evitar-~e-iam as conscquencius do faoto. 

E qual foi o geslo brutal dessa autoridade do Município?' 
Vh·ou a mercadOria do pobre llomem. Po~· isso, quasi 

era aggTedídu pelo~ pl'esenles, rcvollados con~t·a aquella <ttli
Lude deshumana. 

Um cabo do 6° Batalhão de Infantaria da Policia Mili
tar, que, enlf>o cttcgava, dil;igiu-se ao fiscal em palavra-s d~-· 
licadas, fazendo-lhe ver que não. devel"ia insultar o vende
dor de ftuatas, [!arque o resujtado talvez fosse uma lucLa. 
entre os dois e elle não poderia mantet' a sua autol'itlade. 

O íiscal, ironicamente, respondeu: 
- "Não conhuço no Senhor nenhuma autoridade. Não sei 

com quem estou falamlo. Quanto á advot·tenciu, quo ucnba 
de me i'azer, não tenho de lho dal' importancia, pOn]uu estou 
agindo em defesa dos cofres da Prefeitura, e nüo aúmitto set• 
advertido pot· quem quet que seja." 

O caiJo, mesmo depois de assim iilsll!Lndo, tornou a advei.'
LiL', dizendo que elle, policial, tinlw. de ser respeitado, con
forme Lambem procurava fosse o fiscal respeitado. IJo cou
trariu, é~laria na obrigacão de o convidar a comparecer ao 
ctuarlcl do Anrla!'ahy. 

Conclusüo: o polioial, após h:lVcr convidado o fiseal a 
comparccec ao quartel, foi pelo mesmo dcsrespc i tudo. Os po
pulat'E~S, que estavam indignados, imme<Jiatamento colloea
ram-se ao lado d'> míllt..:u·. Depois, compat'E;Olll'Um uuleos 
pol iciaes e fizeram com que e8se 'Jidadão fosse ao quartel. 
E, ~e nilc fosse por bem, iria por mal. 

Por causa disto, talvez o meu nome upparecesse nos jor
naes, corno· tendo usado de viulencia contra unJ fiscal du h·e:-. 
tuitura, O quu se verificou foi apenas a minha illdignacão, 
porque o referido agente muní0ipal não soube manLer a ~uu 
outoridade e respei~tu• a de um collet;a, Lambem uutodda.dc, 
da qt~al não prescinde quando ha uecessidade de defender os 
interesses da Proi'eitUL'<l. 

No aunrlel, o fiscal teve a coragem du dizer quo agita 
assim pol'que et·a autoridade o não L'oconhetlia. m:üot· autor-i
dade uo cubo de policia. 

Para que o fucLo nliu vonhu n apparecot· nos jornues, en
volvemlo lambem o meu nome como lcslcmnnha a favut• do 
policial, afim de salvaguardar a minha L'Cspon~abi!id,<do, foi 
que JUlt;uet por- bum Lru~el-u ao cuutwc:monto da ll:tmurn.. 
Ti'vo, ainda, opportunidacte do saber quo 06 policiuos, princi
pnlnwule os da Poliuíu Milílttr, siio ll'ntados como VIJL'c!udLHl'U S 
cües, porque nponns dispõem de 6 horas de folga dm•ant~J 24. 
Quando a Prefeilura, ou outra qualquer dependeucia, pt·ncisa 
de seus ~Ol'vícos, lJ!.Ios, prorrt'pta. o solicitumento, a~tendom n 
todas as exigenoias, som qualquer indiffOL'enLismo ou mti. 
vontade. 
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fll;vOllacio contra o gesto desse fiscal, denuncio-o á Cá
mura, para que o Sr. I~tenventor Pedro Ernesto providencie 
uo su([Lído de uue ~cenas lão lumcntaveis não mais se verí
l'itiLWlil nu Gavttul !.ltl HcpulJt:ca. 

J ulg·uui, ]!Ul' is~o, duv~r· lru~ce o meu vehomonlc Pl'O
Lt!!-J~O contra <u; arbi lrat'ie~<.~.dcs tmüicadas por aquelle fis
t\al, cu.io nome vou citar·, <Jomo lambem o do cabo do po
lit~ia j:í. rcfeddo, J!l\I'U que fiquem Lodus inteirados do gt•D.u 
dn ._.iluençfio e de lnstnwç[lo r.le um c d.e oULl'o: o fiscal cha
ma-s[) Elliziario Pessoa e o on.bo, do 6° Batalhão da Policia 
JhJLli.ttl', Mauud l:u~;;lluio da ;:illva. 

:.a concluir, devo deciurar· que trouxe ao cónhccimenlo 
da Ca~a c~SC!':i fuclos, depois do I.J.aveL' lJl'OlesLúdo COntra as 
violenuias praLioada"' pela Polida. :I!:S!Jcoiul, para sutientar o 
modn ol'deiro e di~CitJlinurlo pot· que ago a polícia civil e 
militar. (.)uizcru eu quo n Poticia Li~,;pecial pi"Ocedcsse da 
mcsmu i'úrma, porque, nesse caso, jámais a voz do prole
lllrio se ergueria nesta Lr iuuna conka elemontos dessa cor
purncão. 

Agoru, Sr. Presit:ente, desejo lan.b~m scicntifiour a 
Ga~a de oHti·o fac lo, tambcm grave. A nota foi pubUcuda num 
jomal. Gom a r~:;ponsabilidado que lem a ímrn·cnsa, est.ou 
!Jc~rn cerlo de (Jl\e nüo ~cria úívul!;ar.ln um rue. to soriissimo como 
este, :w nr10 fosse verduriL>iro. 

Li na "A Palria", ·de hoje, qtHl, após haver assis~ido a· 
nmt1 l'euuião, da Unilio lllmdícent.c dull GhuufJcurs, um l'll
presr~nLtwlc da Sot•oeab~tw., pertencente ao Congresso Antl
(;ue!'rcü·o, mrn, barvul'amenle, cspanoado pela policia. 

Devo coiücssaL' que não tenho eleltléllt.os pat•a ufflrm;>l' 
se a violenciu 1'oi commottida pala policia rniliLar, pela es
peeial, ou se pol' algum agente. 

Foi cnconl!'wJo esse cidadão nu Esplanada do Caslello, 
por acaso, ·por um reprcsenLnnLe da "A Patria". Esse jorna
ll~l.u, vcudo ü eslal1a em que ~e cnuunLt·ava esso mdudiio, 
comluziu-o, immcdialamcnl.e, num nulomovel, afim de lha 
S\Jl'C!il lllÍ!lÍS[l'Utiu:; Oti fJl'lllliJl!'OS SOCCOl'l'US, 

1..; · pl'eciso; Sr·. Pl·esiclente, que factos dessa nahu·eza 
nüo s~:: r·~tJilam na Capital da Republica ou nos Estados. 

lJévemos pôr colJt•o, de uma vez; por todas, ás violen
cias d~~ que vem sen,lo villtima o proletariado. 

Sr. Prt\sirlentc, ·tnes occurnmcias deram, por c&í'to, 
mal'gern a (!UC o dono de delerlninadn emp!'csa ~ a Li
!IHJUSÍ\ll) Fetlerat - esbordoasse, num.a do suas dcpendcn
oia~, no edit'icio dr. "A NoiLr~", um empt·cgado g_uc protestava 
euutra at·LHtt•at·icdades pratiual'o..'ls po1· aquclle patrão. {.JutH' 
i~:;so dizor que curLo.o paLrtie<;, cuntando com o apoio, com o 
bal'P,io po[illiLLl, já. se Jnll;tHn .com o dircil.o do espancat· seus 
ewpt'cgauos, pot·qLHl osl.fto na cürLczu de que, chanw.dos á 
mspunsahítill::tdc, unHmllil, lH'CS(ariiu unm ligeira fianca e, 
imruediultlllHJnLe, set•ão posto~ em liberdade. 

Bra PL'elli~o. St·. l'n\~idenlu, <)nu nüo existissem essas 
Iadlit'otHLe~. afim de que fo~sem banidos Lle ve:a~semn!hunles 
almso~. do qun ~:lo viclimn~; os omtH'c{!;arlos quo rcivinrli
canl Sf;lJH direitos. 

Terei ui111la opporlnninürle, o para tanto sobra-me bo!\ 
von!ade, de !ll'UJ;\lt'at' o cldatli1o e~patwado no edifi~io da 
"A ,NniLo", abl'indo rigoroso iTl(JUtll'ilo, chamando á. rcspon
sahiltdadt\ a cmp('eZa patronal, (!tiO não ~ubo Ll'nLal', lmnH\
n:unenl.l', os seus sorvidoro~. o~ emiircgados, bem eomo os 
!HtLl'Ül~~. tOlltn roonr~os, denLro Llu lei, lJUl'U corrigir qua!
qnot' imiisoiplina, tle put•Lo n purt(J. 1'\íio 50 pódo Udrtüttir 
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que um ctnpl'egadu, em plena Caritul (lu Repuhlivu, fle.ia 
espancado [JUl' um patrão. Affirmn mesmo quo, ató agora, 
nào cunhcr.u lltw1que~· pl'uvidenaiá l.omaúu peJas an~ol'i
dacleli JlOliciaes, lendenLc a avcciguat' se o faclo é ver•da
deiro ou si se tmln de tunn nota accusaloria sem funda
mento, tendo pül' objecLivo, nnicamenLe, a drJsmocaliz::u,liiO 
das referidas auto1'idatws. 

Pm·a eslc facto, St·. Prcsidpnf.e, chamo a aLLcnr;üo da':! 
autol'idallcs competenles, afim ele qllr: Lomcm maiot• inlu
resse pela manutenr,;üo c!u ol'f!fl!n, ovitando l[Ue, lmmnhi"t, as 
massas, vct·daC:.l.lirumenle amcucndas em seus lcgiUmos di
renas, lancem mão de mf!ios violcnl.og, unka maneira pela 
qual podcrilo ver satisfeitas snas just.as p!·eLoosõGs. 

Concluo, Sr•. I> residente, er•guo lldo, mais uma v e :r., mn 
nome da rninm·ia pt•oletariu desta Cnsu, o mP.u vuhemcnl.e 
l•J'o les!o contra a!'; flrhüradr,ll;ulc~; de que é alV•J o tH·o!e
trie'iarJo, nà{r ~ó na Capital da Heplll!lien. cowo nu.; .L; I. nd~•~ 
da l·'efir.• ra~ fio. (MHito vem; mttito úcm. O orwlot r.J C/1111!•1'1-

menlndo.) 

Durante o discur~o do Sr. i\l!iuuío Tl·Jdl'i
gues, o 81·. Cllri:-;tovfw Bar·o-1 lo~. 2° V :ce-.P;·u;;_ 
dellf.c, de ixa a cttddr·o. da Jli' \' ):'Ít\l'n;:ia, qnn ó occu
pada pelo Sr. Thomaz Lobo, 1° Secu~ lnt'io, 

16 

O Sr. Prosldenta - Tem ::\ pula vn.t o St·. DoptJ f.adn Ruy 
Sail iiHt;u, pul'n uma exp[ieaçuo pessoal. 

O Sr, Ruy Santiago rüqmr a obtem r crmissão [H1l':! !til :l!· 
da bancadt\. 

O Sr. Ru:r Santiago (Para explicação pessoal) - Senhor· 
Presidente, quero dizer :~lg-umas pulavt·as ace r1··u da renun
cia do Deputado Tl'cnêo Joft'ity. 

Sinto-me muHo á vontade pa!'a extema!' o sentimento 
~iucm·o c puro que lanlo calou no ~~spit·ilo da Ca;.u. ~m r~
lnçiio n essa i'Cll\.lllcia, [JOrque foi o Sr. Irenéo Jofl'ily, nc,.la 
Casa, meu adversario intransigente, leal c convicto. S. l~x. 
por suas aLtitudes em defesl"\ dos interesses collnclivos, -
tal í'ez muitas. vezes erradamente, mas com sincel'icfadc e ho
IH~stidnde, - soube clécmi)cnh:.'tr o mandat.o á altura das ne
cessidades do cleílorado que lhe dcl cr,;·oo poderes. 

Conheço a vida do Irenêo Joffily, d c~dc qum1do Inlor
vcntor no Hio Grande do Norte, em pl\.)llO periodo de gover
no revol ncionario. 

Foi S. Ex. Qullm, na Inttwvent.oria, lançou o Jlf'imniro 
aclo lllut•a!ír.Hdot· {la nevohtd\o, (•xigiudo quo a fiL·wrt F . 
do Monft: repuzessc nos cofres puulicos 1.800 contos sone
gados ubu~i v a o ct•itnil~osumcnlc, confOl'me, regutarmenll', 
npurou o ThesoLu·o Esludual. 

Quando assim pr·ocotlia, um soldado dtt Hcvo!ut~iio. r11 
pcssôa elo S\'. João Neve~ dn li'onlot!L'a, plcit.l~ava, como nrlvn
gado de J.l. <io Monte, nuo 80 rizc~S$ () o pngamento, o quo roi 
rccJUS<r<lo, cmbol'!l fosse el omentnr acto elo justiça c mm·ali
ctude ntlminislrutivn. 

Deunto df\ 11Wlnde exLnmha dosso so.ldndo ela Itevo!tt
Nio, hojo llelln adVet'Bario, n Sr. Ironêo ,1offily, digr1a p pa
f t·iotieamentc. (lt)mi tt ill-se do cargo, ctanclo mntt (J t·ova. de
snu mtegt·idndo marn!. 
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Conheci mais tarde 8. Ex., nesta Casa, ná defesa de pontos 
ode vista, talvez, particularmente, differentes dos meus, miLs, 
-em sentido geral, perfailamente integralizados no mesmo fim 
- os interesses da collect!vidade. 

Sua renuncia, no momento, Sr. Presidente, vem com~ 
prov:n· melhor os dotes de que S. Ex. ó dotado. No Parla
menLo, uindu poderia fazer muito pelo Povo brasileiro. A ex
clusão de seu nome da representação da Parahyba, o Estado 
leader no sncrífíoio pela Revolucão, vale por uma ~alta insa
mwcl, por isso que, no momento actual, o Brasil precisa de 
homens de attiludes resolut,a.s c decisivas, da tempera. do se
nhor IrcnCo Joffily. 

Quero que conste dos Annacs o meu profundo pezar pelo 
afastamento desta Casa do n<Jbre representante da Parahybn, 
que por sua individualidade tanto dignificou a po!Hica desse 
Estudo e do todo o Brasil. (Muito bem; muito bem.) 

17 

O Sr. Presidente - Tem a puíavra, pura explicação pes~ 
soai, o Sr·. Acyr Medeiros. 

O Sr. Acyr Medeiros (Pam explicação pessoal) - Sr. Pre
sidente, trago hoje no conhecimento da ·Casa fuclo~> que 
ocnorrem no Ministedo da Fazenda e que passo a expor, 
afim do que constem dos Annues ào Poder Legislativo do 
Brasil. O povo ficará, assim, sabendo como se administra ;>. 
causa publicu.. 

Não quel'o, Sr. Presidente, fazer entrega á tachygraph!u 
da curta que vou passar a lêr, porque ella. traz a assignatura 
de um funccionurio e, por isso mesmo, se eu não tiver u 

cuidado de ccroal-a de topa a discrição ncaessaria, el!e po
derá sofl'ret· as consequencias do seu ado nobre, porque vem 
prestar ú Nacüo serviço l'elevanle. 

O Sn. FmmEmA NETTo- Para que fosse coroada do exito 
essa denuncia, seria nece.ssnrio que o signa~at·io da cada não 
occultasse seu nome. Seria mais ,c,lcvado. 

O Sn. ANTONio RomuouE:s - Quem quer occulta.r não é 
o signatario; é o otador. 

O Sll. ACYR M:EJJEIROS ..;_ E' natural. E!lo não me 
anlorizon a Hlr a c ar La da trilmna da Camaru. O seu assum
vto prende-se a um acto da minoria l)roletarill. nesta Casa, 
que l·!lu uppla.ude, e vem expót' outros ructos em auxilio des
~a me~ ma altitude. 

O SR. Fimnt~ti\A N~TTo ~ Nem DOI' lsso o denunciante 
deixa do ficar comvromellido. 

O R H.. ACYil MEDEIROS -- Mas não me autorizou a Iel
tm·a L1 8ssa üar·La. Apenas vou lei-a para que possa, dahl, pos- · 
Lm·ionnenle,. t.irat· argumento!!- e Ll'atnr do assmnpto dn forma 
por quo enlenrll'l' fuzel-o o pela qual me tenho conduzido, 
isto ó, com uiJsolnlu independet~cia, sem procurar ferir sus
cep l-i!Ji!icladcs e ~em lWejudicar ning·uem nos seus intet·esses. 

ApcrH\s quero prestar um serviço á causa pllblion. 

0 8r1. 1\i'l't'oN ro Hoomatms - Devo diz~~ r que, qmmto ao 
ocou!ltuncnl.O (lo notno -da p~ssoa, qllo enviou n. corrospon
doncru, t.llm olle r<~ztio de se1·, Agora, qu<mlo é\ divulgo.çüo da 
ear(._a, isso ú inle1·e:;sanLe para os Srs . Deputados, que tM'fín 
do JUlgar, jun~nmente conmosco, ctiyersos uotoa de Miniate-
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rios e do Gow.rno, c ficarlio apparelhados, com esses. esélâ
recimenlos, dos Clados precisos para melhor se elucidarem 
sobre suas decisões. 

O Sft. ACYR M:ED:EIHOS- E' este o meu penllamento. 

:Reza a c a r La: 
''Ulustrado Sr. Deputado Acyr .Medeiros. 
Felicito a V. Ex. pelo acerto do 1'equerimento 

npre~entado hoje á Mesa do Legislativo Nacional, in
quirindo o _Governo sobre o montante d[l, uivida ilu
cLuantc da União . 

O grave momento, que, infelizmente, atravessamos 
determma. aos ln·asile1ros dignos e paLnota~> mtlepen
dencia e altivez. 

A nobre attitude de V. Ex. e dos honrados l:ks. 
beputados, qu~ subscreveram o nlt,ivo requoi'imonto 
UC!IDll referido, met·eceu siUilel'OS applnusos ao.;; vosso:~ 
patl'icios que não vivem da politicagem. 

Peço licença ao nobre lJeput.mlo tL·abalhista para. 
lembrar a grande necessidade de set• interpellndo o 
hol'tl·ado ti r. Ministro da .Fuzendu, que tão dignamente 
expõz a esse doulo congresso a J?.OSsD. sitUU\ião finan
ceira de completa miseria, "sublime dadiva que nos roi 
legada pelos Governos passados e aggravada pelo PY
ramidal <lx-ministro, o .sabio Sr. Dr. Oswaldo Aranha.", 
sobre o seguinte : l!ual o motivo que leva. o üoveruu 
da União a manter cinco inspecLores :fiscaes do 
imposto de consumo no Distrioto FcdaraJ, com a diaria 
de 2~$000 ~vinte mil réis) , .Para. Ullàa fazet·em l1!3 
proveitOSo, ficando esses funcc10nartos, tirados da pro
pria classe dos agentes fiscaes da Capital Federal, 
sem obl'igacâo de ponto, nem plarilão? Não ÍUz.EJm ~pa
nhudos dns fabricas, não lladaslram os estabelecimen
tos f'abt' i:s o ccmmcrciacs1 nem têm obrigaliões outras 
impostas aos agentes fiscaes. A!Iegar que mau ler o 
Governo essa classe i nu til e privilegiada d e moços "bo
nitos", é de utilidade pat•a o serviço publico, só póde 
ser nccilo pelos que desconhecem o se rvico. A prova 
está, no faclo, de niio te1· se dado ató hoje uma só rc
pro:seutação de um só inspector contra um só agente 
fiscal, por falta de cumprimento do da ver·. E sabe V . 

· EX. qu·àl o motivo de não Ccrcm taes inspectores au
toridade para agir? Pelas seguintes t•o.zõos: ·i O) ptihci
Ilio de colleguil;mo; 2°) recaio ou Julta do coragem' 
om r npresontar coulra um faltoso a quo soja "moço 
bonil.o'', isto ó, figura dos figui'i)es que, prcscntoment('., 
so cnconLt-am aos punhados no Miuislorió da Fazenda; 
3°) por sel' tJ m iudicudos pura a espinhosa. iuoumbcuciu 
do ins t>ecoi l.'ntu· os proJldos collcgtts, tlgoutcs fiscaes, 
que cou~el'vnm ns suas ~ ou~~üo:; om completo ctosp•·ur.o 
por fnltu. do ttmor nu lt·ubalho. · 

Sotnpi·e, ató nntos til\ rcvoluviio, o cot'l10 de inspo
clut'Cti fiscu(!s do impo~Lo du comumo, sompt·o foi d u 
quatro fnnccional'io::~, 11\lllca uxüi'oic!o pelos IH'OPl' io~ 
ngontos fisca\ls o s im polos fu uccionat·ios do cartoit•a, 
suudo uugmenLudo para cinco, sómonlo pura sttt.isfa
<~Cl' aos altos desejos do illusll'o ugontll i'iscal, o St·. D1·. 
Victor José du Mattos, quo. h ujo so di;-; amigo dos 'ho

.mons do. nov:- Republioa, como, aoertadumento, se dizi& 
dn velh~. 
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A disparidade da recompensa dessa gm•da diai'i~ 
está no 1'aoLo de se dar o. mesma quantia aos inspecto
!'OS · nos Estados, esLes com obrígaQão de constantes 
vlagens,. com dispend io nos bolais e outr as despesas 
forçadas, . quando os que servem no Distríoto Federal, 
só mente tl:lm o transpol'te de bondes. 

É conveniente, lambem, lembrar a V. Ex. a bôa 
sinec.ura do tal Conselho de Contribuintes, quando, com 
referencia á. indieacão dos agentes fiscaes ou funé
cwnatios outros da União, que Lendo menos txaba
lho, por ficarem isentos dos respectivos servicos, pa~
sam a Ler maior recompensa. 

Levo esses factos ao esclarecido e culto conheci
mento de V. Ex., para que seja lembJ:a.do ao humad(> 
c esclarecido Sr. Ministro da .l<'azenda, que tão nobre
mente se dispõe a moralizar os serviços do M.inistetio 
da Fazenda e levantar as finanças da nossa Patria, 
que acabe com essa inutil e dispendiosa commissõ.o, 
indicando, sem recompensa de diuria algúma, serven
tuatios do seu Ministcrio para fisDalizar os taes se
nhores agentes Jisc.aes, a i!Obre classe IJI'ivíleg!adal 

EsLt\ correntlo, com fundos de verdade no Theson
ro, que já se trata da mudunça dos actuaes inspeclores 
para determinado numero de agentes j'iscaes, denlr(;l 
esses os taes "moços bonitosn, genro do director geral 
do Thesouro, ü·mão do dil·uctor das Rendas internas 
(este tem poucos dias no cargo e já h·aLa de inc!ica~ 
o irmão), um outro é indicado pelo telegraphista do 
Cattéte. 

Esses os valores para os cargos! 
E ussim vivemos na Nova Republical 
Como patriota revoltado, confio no brado de pro

testo de V. Ex. 
Desculpe o estylo e erros desla missiva, escripta 

por um humilde servcntuario. 
De V. Ex. criado attento." 

·Como vê V. Ex., Sr. Presidente, pelo adiantado da. hora, 
nllo quero te~er cornrncnLarios em ton10 do assumpto. Reser
vo-me para fazel-o posteriormente, em continuação de re
querimentos outros .que lerei OJlportunidade de apresental' 
uo Sr, MinisL<o da Fazcnrlu, no sentido e rto desejo de pro
porcionar ao Paiz beneficios que entendo poder pt•estnr com 
absoluta independcnciu, sem oslur ligl\do a qualquer facr,;;1o, 
a este õu áquolle gt'U!JO politico, porque nós, da rninol'ía pro
letaria, tomos em men~o, apenas, procurar crilicut· L\ U<\cric 
dos aotuaos detentores do podot· a expor, clat·a e rl'iamct\tl•, 
aos olhos da. opinião, aqu-elles que, no trato da lliJUsa publica, 
malbaratam as onorgias do Povo Brasileirõ. 

Era o quo Linha a dizer. (Muita bem.; muito l.lem.) 

O Sr. Presidente = Vou lovuntnr a scssfin, tlesignnnrlo 
pa1'a a de segunda-feiru, i 7 do eOt'l'IJilte, u se]5uinlll 

18 
OfiDt:M DO DIA 

Primoim pnrLe 
Sossâo ~éél•ola, Plll'll discussüo e vol.acfín dn rnensng'em 

do St•. Pres1dente d:t Republioa, sobt·e a nometwão do Ghofo 
da. Mtssão DiplomaUCà na Hollnnda, 
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Segundá parle 

Votação do projocto n. :l6, de 1.034, estabelecendo que os 
governos do s Estados sejam exercidos pelos Presidenlea dos 
respectivos 'r.ribunaes de Justica, ntó que, se vcl'ifíquem as 
eleições de que tr~ta o art. 3" de "Disposições Transito~ 
rias", da Constituição Federal (em virlude de urgeocia} ( t• 
discussão) • 

Votação dos requetimentos dos Srs. Ferreira de Souza e 
Adolpho Berga.mini, offerecidos ao projecto n. 6, de 1934, 
estaholecendo providencias pm•a a realização rlas proxima::. 
elei~ões. 

Votação do parecer n. 1, do fV34, negando licenca pedida 
para proseguimento do pt•ocesso instaurado contra o Depu
tado João Villasbôas (discussão unica) . 

Votação do parecer n. 2, de 1934, declarando que o pro
seguimento do processo Criminal instaurado contra o doutor 
Luiz Vieira de Mello, independo de licença da Camatà 
(díscussão unica). 

Votação do parecer n. 3, de i934, declarando que inde
pendc de licença da Camara o proseguimento do processo 
criminal instaurado contra o Sr. Nunoio Soares da Silva 
(discussão unica). 

Votação do requerimento o. 37, de i93-i, do Sr. Mozar t 
Lago, indagando pot• que motivo os S!U'gentos monitores do 
Coll~gio Mílilar uão percebem diarías que a lei estabolece 
( disc14Ssão unica) . 

. Votação do requerimenLo n. 38, de 193,, do Sr. Joil.o 
Vitaca e oulros, pedindo informações sobre roconhecitnenlo 
da. União Sovielica, polo Brasit (discussão unica) . 

Votação do t•equerimento n. 39, de 1~34, do Sr. Acyr 
Medeiros e ou tros, pedindo informações sobro o resultado a 
quo chegou a Gommissão Liquidante da Divida Fluct.uante 
da União (discussão tL'IliCCl) • 

Votação do requerimento n. 40, de i934, do Sr. Thie1'8 
Periss~ e outro, pedindo iniormncões sobre obras no Th.eatro 
Municipal (d·i scussão unica}. 

Volaç.üo do requerimento n. H , de 1934, do Sr. Atcan
taru Machado, pedindo informações sobr•e reint~Bi:'ll'ÇÜo ·do 
Íf;lnente-coronul Benod iclo Alves do Nascimento (àiscuuão 
unica). 

Votação do rcquel'imcnto n. 4~\ de i93J\, do Sr. Acyr 
.Medeiros c outros, de informações sobre prisão de opcra1'iO!I 
ciupregados osn puuarias · (discus~·ãtJ ttnica). 

VotnQão do t'eqllorimenlo n. 43, de !934, do Sr. Antonio 
l\o<lrigues o oul1•os, do infol'tnnções sobre prisõeg de opera
r ios, que onumc1·a (disct,ssão unir.a). 

Volat>üo do rcquel'imento n. 41, de 1 93~. do Sr. Antonio 
ItodrJgues o ouLt·os, de inform11cões sobre demlssão de um 
cmpt•egMo da Escola Seto de Setembro (discuuão v.nica). 

Votacüo do requerimento n. 45, de i!134, do Sr. 'I'h iei:s 
Perissé, r:lc infoi·muoõcs sobre so no Estadu do Paraná est~ 

, sondo cumprido o disposto no att. i 04, lettra e, da Constitui* 
çiio vigente (discussão unica) , 
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Votaçã.o do re(Jüerimento n. 46, de 193~, do Sr. Ad~lpho 
Bergamini, de informações sobre se no.s Estradas de Ferro 
da União, contínua sendo cobrada n taxa do viação federal 
(discussão unica). 

Votação do requerimento n. 47, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues o outro, de informações ao Ministerio da Agricul~ 
tura sobre col{mias de pesca (dücu~são unica) • 

Votação do requerimento n. 48, de 1934, do Sr. Acurcío 
Torres, de informações aos Ministerios da Justiça e Viação, 
sobre opm·arios envolvidos no movimento grevista de 5 de 
Selembro corl'ente (discussão unica). 

Votação do requerimento n. 412., de 1934, do Sr. Acurcio 
Torres, de inl'ül'mações ao Minislerio do Trabalho sobre um 
recurso interposto por operarias do Syndicato dos Traba
Ihurtores da Companhia de Gimento ".Portl:l;ad" (discu.s.são 
unica). 

Votacão do requerimento n. 50, de 1931!, do Sr. João 
Villasbõas, do infol·macões ao l\iinislerio da Guerra, sobre a 
míssüo uhcfiuda pelo General Leito de Castro, na Europa 
(discussão unica). 

Vola~.ão do requerimento n. 51, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobro roversüo de um ofíioial do Exer
cito (disctts.sii.o tmica) . 

Votacão do requerimento n. õ2, de 1934, do Sr. Alcan
tata Ma~hado, da informações ao Ministerío d[l. Viacão e 
Obras Publicas, sobre téinlegração de um funcoionario da 
Inspc()toría de Seccas (discussão unica) • 

Votacão do requerimento n, 53, de 1934, do Sr. Cunha 
Vasconcellos, pedindo ao MinisLerio da Viação e Obras Pu
blicas cópias dos paroCCl'es dos Consultores 'l'echnico a Ju
ridico daquelle Ministerío sobre n Companhia Paulista da 
Estrada de l!~orro (discussão unica). 

Votação do requerimonLo n. 55, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues o outro, de informações sobre dispensa de empre
gados no Serviço da l!~ebrc Amarella {discussão unica) • 

Votucüo do requerimento 11. 56, do i934, do SI'. Ant.onio 
llodrigucs c out1·o, do int'ol'trlaCucs, sobre dispensa de um 
funccionat•io da Compunllia Cu.nLarcira de Viação Flumi
lll.mso (discussão tmica) • 

Votacüo do l'oquorimortio n. 57, de 1934, do Sr. Thiers 
Perissó o outro, do informncões sobro nomeacões de funocio~ 
narios (discussão unica) • 

Voluçüo do rcquel•imonto n. 58, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, do infot·maçúos Hôhro terrenos siLuados TI!l. Ilha do 
llovel'llador (disctusáo m1.ica). 

Votação do rcquedmonto n. 59, de 1934, do Sr. Mozart 
Lugo, 11\1 infm·mnçües sobt·u nomcncões de technicos de Con
tabilidade feitas pelo Sr. lntervuntor do Diskicto Federal 
( discussüo unica). 

Voto.ciio do z·equerimento n. 60, de 19~4, do Sr. ~fozart 
Lago, de inf.ormucõos sob1·o nomeacões de medicas, feitas 
pulo lntel'venlOl' cto Distrioto Federal .(f.liscl~~sao unica). 
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Votacão do requerimento n. 61, de 1934, do Sr. Adolpho 
Bergamíni, do informações :w Sr. Interventor do Distr icto 
Federal, sobre a construcção dê hospHaes {discussão unica). 

Vota~Jão do requerimento n. 62, rlc -1934,· do St•. Adolpho 
Bergamini, do infotmaoões sobre o Scrvico dê Radio Na
cional (discussão utzica) . 

Estão sobre a mesa, afim de r eoeber emtmdas, do 2• dis" 
cussll.o. os proj ccLos ns . 45, Orçamento da Receita; 46, Or· 
camento da F azenda; 47, Or~:.amenl.o do Intet•ior; 48, Orcu-
men lu do Exterior; 50, Orçamontf) da Guerra; 5-i , Orçamento 
do Tt•abalho; · 52, Orcnmento da Educação; 53, Orçamento da 
Viacão (quarto dia) . 

Estão sobre a mesa, Mim de receber emendas, de 2• 
discussão, os projectos ns. ~9. OrcamenLo da Mar inha, o 5{ 
Orçamento da Agricultur a ( terceiro dia). 

Levanta- ao a Sessão ás 16 horas o oi5 mi
nutos . 
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49~ Sessão, em 17 de Setembro de 1934 

Presidencia do Sr. Ghristovão Barcellos, 2• Vice-Presidente 

1 

A's H horas, comparecem os Srs.: 

Christovão Barcellos, Waldr.mur Mott.a, Alberto Diniz, Vei
ga Cabral, Ado!pho Soare!>, GOdofccdo Vianna, Hugv Nnp(}!~ão, 
Pontes Yiei.ra, Xavinr de Olivéil'a, Kergina·ld:o Cavalcanti, 
Pereira Ly:ra, Augnslo Cavalcantjl,! 'Sirl\õos Bari(osri,. Góe~ 
Monlcil'o, ValcnLe de Lima, RrJdt•igues Oo!'ia, . Gados IJi nclcn
bel'g, Godofrcdo Menezes, Jones Rocha, IIenrilyue Dodswo1·lh, 
Amaral PeíxOt.o, Sampaio Corr&a, Olegarío Marianno, Mozart. 
Lago, Prado Relly. Ruul Fernandes, Acurcio ToPros, Lllmgr·u~ 
ber Filho, l\faUa Machado, Polyoarpo V:i(ltti, Anthero Bot.P.Ih(), 
Bnrros Pent.cado. Cinoin:ltn Bra~-tn, Antonio Jorge, J oão Sim
nl!cio, Cunha Yn"Sconccllos, Antk>nin f~CI'drigues, Waldl!rnar 
Roikdàl, Francisco l\foma, Milt.on C:u·"•alho. Horaeio Làf~r. 
?càro Rache, <;tnstão de Brito, 'rhiers Petissé. (H). 

O Sr. Presidente- A li.~fn de presença nccusa o ooRlpn
r!'cim~nlo de lt4 S1·s. Deputados. 

Eslá nbcrln. n Sessão. 

O Sr. Alberto Diniz ( Sttp]Jlente, 8ervindo de 2" Secreta
rio) procede 6. lcit.mu da Acla ela Sessão n.nteccde.nle, n qual 
(! pos la em d iscnssuo . 

O Sr. Henrique Dodswortll - P t~co a palo.vru .. 

O Sr. Presidente ~ T em a palavra, sobro a Act.a, o nohl'c 
De!l\ll.ado. 

O Sr. Henrique Dodsworth (Sob1•c à Acta) - Sr. Prc
!:litlcwle, flcsnjo rcqnnnlr 11 V. V.x. u consiguação nm Acta 
dn nw u nt•ofeslo oont.ra a nWLlldtl rtuc alguns elementos 
•la polii'·Íl\ d n DislC'iclo Ft•tlpr·al v{\m asF.nmindo, Hltima
rn~n l~~. em J'clar.uo ao opt\r:ll'in<io, cspccin!menfc o da Es
l.rarla rll) FCI'J'n Contml c\1) Dt•asll. Aindn. t Hl dois ou tres 
!lia~. 1\\llll movimonlo p:wi fit:o \'11\ q\\o cc:sc~ truhalhadores 
~\'. dil'ird:nn uo r.lirector· dit EsLrnd:1. l'ol'nm (l\!cs dispOl'Sitr!os 
hr'tl!alrnr.nlt', ~'!'m cp 1~ dl\ ~ua cnnduct.a . nada Ko posgn info
t•it', qunn lo á altera~;iío tln nl'rlmn tluhlil\n.. l!l' cxLt·nnhavc! 
certamente, que n proprio clircol.or da EsLrnda os não hou- . 
\'O~se r·cn~\\Üll n o não !)l'Oviclcnciassc para que sccnns do tal 
vandalismo nãn sn repr·odnzis8cm nas imtncdiaçõcs da re
Plli'Li()fio ryuo ndnrinistra. 
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Nfio conheco, Sr. Presidente. o credo poiitico rfesges 
ol'let'arios, mas falo em these, visto estar convencido rle que 
só uma providencia do Chefe de Polida poderá cohibir o 
abuso que sa vmn notando, ultimamente, por parte da algum 
ti~ seu~ snbnrdinaclos, os qnnes varecem intercs~ado~ na 
nti\i?::HJ5n dos gazes Iacrirnejantes existenteg na Reparticão 
Central rJe Policia. Assim é qne, por mof.ivo~ absoiutament.e 
fnt r- is. lançam mão der;ses ~uzes, pertnrbandn o socego da 
população. A funcção da polir.ia é muito diffel'ente. 

O Sn.. Pn11:RmENTE - Não r.stou comprehendendo bem 
qual a rectifica~.1ío que V. Ex. desejn. 

O Sil. HENRTQUl<l DooswoRTH - Sr. Presidente, não es
tou far.cndo l't"ctificMão il. Aotn, mas apenas Rn1ici.tanào '1 
in~ c roffo no men profesl.o contra as arhit.rariédlvlcs da po
lir.in rlo Di~t.ri~to Federal. Come nii.o poderia fazer esse 
protesto, sem ,instiíioal-o •.. 

o Sn. PRESIDENTE - v. Ex·. J)Od crrá faia r nlí. bora do 
Expediente. 

O SR. HENH!QnE DonswonTH - Agora, Sr. Presirlente, 
e nüo nn hora r! o Exnerliont.e. por já estar tomada. 

V. Bx. terá n lolcrnnoía de esperar afguns instantes. 
Porque .iá vou conclnir o que, aliás jã teria feito se não 
fossg essa intcrruncão. . 

Era essa minha e~tranheza, Sr. Prflsidcnte, oue motiva 
o protesto c11.in insercão em Actu solicito a V. Ex. '(Muito 
bem. Muito bem.) · -

O Sr. Sampaio Corrêa ~ Peco a palavra. 

2 

O Sr. Pre5idente -Tem a palavra, sobl'e a Acta, o nobre 
Deputado. 

O Sr, Sampaio Corrêa (SaiJre a Acta) - - Sr. Prcgi
licnte. nfio anern me bnsr.ar no prccerlontc. apl!na~ na alta 
l1ondarle de V. Ex. qm d11 h a muito é minha conhecida e 
por mim, pl'nfundnmenle, admirada. 

DeseJo. tambem, solicitar de V. Ex. que faca constar da. 
Act.n o mon protesto contra alguns factos occorrido!!, ante .. 
hontcm, Mm alumnos da Escola Polyf.cchnica, de cujo Di
reclorio Acadcmioo recebi o tr::lograrnma que passo a ler: 

"An professor polyf.echnir.o. Dircctorio Acade
mi~o solicit.a nsr. sen mrmrlato om defesa intere~s~ 
seus alnmnoR. B' ino{lnccbivcl qne nlumnos roclnmnn
do l',ontra 1lcficienci a moiog ensino c dose as o com qne 
n.ut.(ll'irladll~ compet,~nto~ og h'af.nm gojam ntncaflos 
covanlnmont.o p()lioia. Pelo presir.lonto, Newton Ri
Ctciro Salaado, sogundo sccrflLario." 

Snho V. E:-;., Sr. PI'r.Sidc:'nlo qne 11fici ü .. ,, rnou costu
mo relatar á C:~mnra factos do cn.ia o:mctidão não haja cui
dado de vorificn1·. 

E~Livc. oom o direclol' n[l. E~ooln Polytcchn!on o trUR"O, 
all\rn elas informncõos rollebidus dos nlnmnos tlaquell~ estu~ 
JJ(1ll'c inJCntn rle ~nsino snpnrlor, mnis as qUo mo foram pi'OS
tndns pelo Dr. nuy do Lim~t o Silva. 
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A Escola PolyLechnic.a promovia a construccfio de mais 
um pavimento, porquanLo, é sabido, o acLual edifício não 
comporla Lodas as satas rle aula e ·Os gabinetes toem sido p re
judiilados Pür fal ta de espaço. 

Do accordo corn o Minist.ario da Educacã.o, as obra.s ti
nham sido iniciadas, quando foram embar·gadus pela Pre
feitura Municipal, ao tempo em que era Direétor de Obras 
o Sr. Capit.ão Delso, allegando que a Prefeitura nooessitava 
du. demoliílão da velha Cas~ de Ensino, afim de que ali 
fosse consLruida uma garagc para automoveis. 

Suspensas as obras, a. Dírec~or ia <la Escola. Polyteohnica 
c a congregação flcssa Casa- lenlaram obtet· um l.e.rrcno para 
l evanta1· novo edifício para a Escola. Alé hoje a questão 
não foi resolvida, e o embargo teve logut ha seis mezes 
upproximadamentc. Os rapazes, com o edificio cercado de 
andaimes, como todos tomos vis to, enlcnd~ram, sabbu.do úl
timo, de protestar contra a eteruizacão das obras collleçadas . 
Arl'anjaram, não s ei por que moLivo, u m esqueleto, que pen
duraram num dos andaimes da Escob. o annunciaram, em 
gra t1de cartaz, o pr·otesLo daquelle esquele to oonlrn as obras, 
principiadas ainda ao tempo delle. Foi o bastante para qu•~ 
a Po licia Especial chegasse ao Largo de Sflo Francisco de 
Paula, ccl·casse o pnidío - pre.sto nesta ocousiiío informa
ções fornooiclas pelo Directo1· da Escola. - e, em seguida, 
de dois automovols partissem varias tiros em diroocão :1 
Escola, onde fOt':tm Jan(}adas bombas de gazes Jacrimalanl.e3, 
quo caíram dentro do edifi~io, precisamente no m omento em 
que o Direclor obt inha dos .a\umnos que, em paz, cessassem 
o protesto iniciado e su re!.lrassem do edifício da Escola. 
Tal attcnlado se verificou sem qualquer aviso, sem qualque r 
eommunicação, S()m mesmo um parlamentar, que seria, ahi. 
perfeif.a.mente admissivoi para um entendimento com o pro
prio Dirt•.clor d a Escola PoJytechnica. 

Nessas coudicõ es, o d ir ector deste estabelecimento 
que, no momento, procurava evitar que seus alútnnos fossem 
vlctimados - e o conflicto ora imminente - ditiglu~sc, 
pelo tolephone, ao SL•. Chefe do Policia, que tomou as provl
d eucias nccessal'lns, determlnando que a Forca se ret.irasso. 
11ada mais havendo em seguida . . 

Informa o Direcl.or da E scola do Engenhar1a que o as-
5alto não foi feito pela Policia Espeuia.l, mas por investiga
dores que ba.v iarri chegado em dois automovc1s. 

Este, Sr. Pt·esidente, á à r<llato que devo fazer sincera
mente á V. Ex. e á Gamnra, do pa1• com o meu protesto, 
soticilándo do Sr. Chefe de Policia. e do illustre Si:. 1\li
nl.stro da J ustiça. todas as r•rovfdencias necessar1as para que 
alguns olementotl da Polícia sejam mais moderados nas l'no
d i<ins que hajam do tomar, porquanto, no onso, camo so vê, 
!oi ella a culpada, e hem pooaz•iu a simples brincadei ra dos 
mocos ter so degenerado em coufliillo de larnentnveis conse
qucncias. Era a communicacão que tinha a fuzet• á Casa. 
(Muito bem.) 

3 

O Sr. Minuano do Moura - Pcvo a palavra, Sr . Pros!
dcnte. 

O Sr. P:re5ident.e - Tom a. pu.lavra, sobre a Acta, o Sr. 
Deputudo Minuano do Moura . 

a. ». - VOLW'4'E IV 22 
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o Sr. :Minuano de Moura (Sobre ~ Act·a) - Sr. Pre
sidente, afim de que consto da Acta de nossos trabalhos, peco 
v cnia a V. Ex. pat·a ler o tclegramma quo receb i de 1\.i
.bcirão Prelo, no Estado de São Paulo, da classe dos agricul
tores, através do qual alludem e, ao mesmo tempo, protestam 
contra p~ov i dencias · do chull'l ado déót'eLo de reajustamento . 

Oppol'tunamentc, r eserv'J-me o direito de tt•atar do ns
sumplo na fúrma devida . 

Eil-o: 

"De Ribeirão P reto - Nós •·apresentantes agri
cultura desempenhados que · constituímos grande 
maioria pedimos venia V. Ex. protestar projecto de 
reajustamento e lembrar que .leis retroacti_yas d~sres
peitadas direitos garanf.irlos pelos mais solennes con
tractos verdadeira mons Lruosi<lade do direito geral 
fa lta completa e absolu tn de custeio premiado apenas 
nu noria itnprevidentcs especuladores e perdularios 
geraram falta compleU:l. c absoluta havendo vontade 
sinoera d e prot.eger toda agricultura forneça- lhe go
•;!lrtl.o credito custeio pelo Banco Rur'al já fundado -
Pedro Carvalho, Alexandre Silva Antonio Lopes Ve
ludo, José Isaias Ferreira, Alfredo Franco, Anton io 
Lopes Veludo, Antonio Fernandes, Orla ndo Orsoline, 
Ame t·ico Alves F errP.ira, Antonio Mello de Innocencio 
Junqucira. " 

Tambem procedente de Ribeirão Preto, recebi mais este 
telegramma: 

"Chamo sua preciosa altenoão telegrammas pas
sados hoje commissões Finanças Justiça protestando 
car acter francamente inconstitucional projecto am
pliar reajustamento dividas compra. Saude . - Pc1·
sio Penteado." 

Era o que Linha ;). d izer . (Muito be1n; m1tito bem.) 

4. 

O Sr. Daniel de Carvalho - Peco a palav-ra. 

O Sr. Ptêsitlente - Tem n palavra, sobro a Acta, o nobre 
Deputado. 

O Sr. Daniel de Carvalho (Sobre a A c ta) - Sr . · P r esi
dente, desejo fique consignado na Acta mou p rotesto contr a 
o attcnlado do que ncaba de sor victima, na prospcm cidade 
sul minoira do Vurginha, o nosso destemido correligionnrio 
Sr. Armando Nogueix·a, redl\ctot· do "Sul Mineiro", o t·gão 
q trtJ naquelta rica região do Es~àdo n•·vora o pendão do Par
tido ncpub\icano 1\1 inoiro. 

O nllenLado se deu ás 1 i horas da noite, quando o bra
vo j ornulis la, na sua Lenda de trabalho, continuava a mis
são do bal.ulhadm· em quo SL~ tem empenhnclo, levando, não 
só aG sul de Mina~. mas a todas as partes do Estado, sua 
paluvr·a si no era o vo1·az. 

Segundo tno infm•mnm daquella loca\ldade, doba ldo IH'O
onrarurn nossos amigos, <lurante horas e horas, se oommu-
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nicar com a Secretaria de Segurança Publica, para que as 
autoridades tomassem conhecíment,o do at.tentado a uma das 
figuras mais dignas da cidade de Vargínha, Entretanto, só 
ás t1 horas da mactr·ugada é flUO conseguiram uma. ligacão 
com a capital, tae:s all diffículdar1es cttcontr•adas, quando as 
antoridudéS deviam ser as pl'imeiras a proceder ás diligen
cias pnl'a. apuraç.üo do crime que abalou, não só a paptlla
t~ão daquella cidade, como de todo o sul de Minas, onde já. 
se Unha noticia desse innominavel atlcntado, que é o meio 
de s~tffocar a voz do Padído Republicano Mineiro. par in
ter·me(iio do inLemerato jol'nalista Armando Nogueira. 

A bancada do Partido Republicano Míneh·o, que esteve 
sempre aqui na eslacrrda, pugnauoo pdos dil•eiLos da im
_prensa, ve-se agora na. obrigacão de defender íl propria im
prensa o o P. R. M., ínopinadârntmtc aggredida na pessóa 
de um dos seus mais dignos rept·esenlantes. 

'l'uda a populacão fie Varginha, felizmente, acorreu 
·em massa ú casa do bravo correligionario para levar-lhe S'Hl 
solidariedade. 

Este facto reprovavel, Sr. Presidente, em vez de fazer 
oalar a voz do.s cotTeligional'ios do l'udido Republicano Mi
neiro, é um toque de reunir, parn que· todos este.iamos a 
postos, nas urnas, n H de Outubr{), afim de levarmos o nos~ 
so Partido á victoria, que é, tambem, a victoria àe Minas e 
do Bt·asil. (Muito bem; muito bem.) 

Em seguida é approvaàa a Acta da Sessão antecedente. 

O Sr. Pr-esidente - Passa-se á leitura do Expediente. 

O Sr. Waldemar Motta W Secretario, servindo de 10) 
·procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

5 

Officio: 

Do Sr. Deputado Silvn Leal, de i4 do cort'ente, com
·mnnicando que se ausentará desta capital por 4.5 dias. 

·- Inteirada. 

'l'clegrummas: 

De Bello Horizonte - Presidente Oamarn Deputados 
Rio. 
Comrnunümmos V. Ex. não temos comparerlido algu

mas Sessões e deixaremos r-ompaPeCel· ainda outz•as por mo
tivo motos tia. Saudações atllmciosus. - Bias I!'orte11. -

· Ch.ristilrno 11.lachado. 
- rntcil'ada. 

Do Pir a[)Jclll.m - Pro8idenle Gumat•n Deputados - Rio. 
Os sigmüuríos esperam Slt[let•int' rcsolu~no Congresso 

moUvos inclusão pret.ondida onsos letras de reajustamento 
eoonomioo, PI'e.iudicnndo in!lwesSllS Na~.flo, porquB ft)vôrece 
lavouru caft'ieira, n:1o justifica favorecer induslria a.ssu(la
reim berwficiarla com precos !'lovudos desde .i9i4 o ainda 

:Pt'ohibiçüo de assentamento de novas usinas. Agrud11crmdo 
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attenção de V. Ex., communicamos este appello aos mais se-
nhores DiJputàdos. Saude e Fraternidade. - José Coelho. 

Camillo Allwni. 
Inteirada. 

De Itajnby - Presidente Gamara Deputados - Rio. 
ProJetarias Santa Oatharinn reunidos em Congresso na, 

cidade Itajahy representando quasi totalidade syndioato este• 
Estado resolveram primeiro Congresso Prole tario Catha
rinense c participar a V •. Ex. installacão tt•abalhos, congra
tular-se orient.acão V. Ex. reconstruccão allos ·direitos con
tribuição proJetarias progresso construocüo nossa patria e·· 
bew assim solicitar a V. Ex. no sentido de que possam os · 
representantes classistas do Estado compartilhar na elabo
racão da Constiluição Estado a exemplo do que se deu na
elaboracão da. Constituioão Federal. Respeitosas saudações. 

Leandro MacltOJ.to, Presidente Mesa Directora Congr·esso •. 
- Inteirada. 

6 

Ficam sobre a mesa até ulterior deliberação• 
tres projectos, respectivamente, dos Srs . Prado· 
Kel\y, Mozart Lag·o e Ruy Santiago. 

7 , 

É lido e vai a imprimir, para <.et· remettido á.s ·. 
Cornmissões de Constituicão e Justiça, de Edti
oacúo e Culturâ e de Finanças, de accordo com 
o {>Uragrapbo 3° do art. 146 do Regimento, o se~ 
gumt-e 

PROJECTO 

N. 55- !934 

Reforma o çmino odonto.logico 

(Justica 20, Educação i3 e Finanças 40, de 1934) 

Considerando que é insufficiente o numero de discíplinãs' 
ensinadas nesta Faculdade ; 

Cons!dcra.nd o quo em menos de cinco annos não poderá·; 
ser ministrado um ensino odontologico efficientc; 

Considerando qÚe, quer na parto do ensino especializado, 
quer na tocante aos conhecimcnlos gcraes, o odontologista 
m{)dcrno tem qne ampliar muito seus conheoimentos, para• 
bem desempenhar sua missiío; 

Considerando mais que basta enumerar as cadeiras e a' 
sua distribuição em séries pnrn se a.qui!atur da sua necessi
dade c utilidade; 

A Camara Nacional resolve: 
Art. t.• O ensino da Odontologia na Faculdade de Odon- · 

tologia da Univ~rsidade do Rio de Janeiro, que ~assa a ser a• 
Fnculdade-pndrao para o ensino da Odoutologic no Brnsil, .. 
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quer para os estabelecimentos federaes, quer para os equi
parados, constará das seguintes disr.íplinas: 

i . Anatomia humana e topographica da oabe()a. 
2. Ristologia o Embryologia. 
3. Pliysiologia. 
4 . Microbiol<lgio. e Parasitologia. 
··s. Prothese, matcriaes e appal'elhagem. 
6. Palhologia geral e noçõe~ de histopathologia. 
7 . Technica odonLologica. 
8. Pathologia odontologica. 
'9. Prothese de corOas e pontes . 

10. Elcctrologia e Radiologia . 
H. Hygíene e odontologia legal. 
12. Pharmacologia a Therar>euLica applicada~ . 
'13. Prothcl:le de dentaduras e maxillo facial. 
H . Odonlopedinlria. 
'15. Olinica odontologica (f • cadeira). 
16 . Cl ínica Dermato-syphiligraphioa e cancerologia . 
17. Clínica odontologica (2" cadeira) . 
18. Orthodontia. 
i 9. Glinica medico-oirurgica bucco-facial. 
'20. Bemiotim~. medico-cirurgioa especializada . 

ArL. 2.• Essas . disciplinas serão distr ibuídas em cinL 
.séries, pela fórma seguinte: 

i, 

t• anno 

i - Anatomia humana e Lopographica 1':13 cabeça. 
2 - Histologia e Embryologia. 
3 - Physiologia. 
4 - Micr obiologia e Pnrnsitologia. 

2• !lUP.Q 

1 - Prothese e materiaes de apparelhagem. 
2 - Patbologia geral o noQõcs de histopnthología . 
'3 - Technica odontologica. 
4 - Pathologia odontologica. 

·· a• annu-

·1 - ProLhese de corôas e pontes. 
2 - Eleclrclogia e Radiologia. 
3 - Hygiene e odontologia legal. 
4 - Pharmacología. e Therapeutica applicadas. 

4" onna 

.i ~ Proth eso de dentmluras o maxillo facial. 
2 - Odont,opodiatria. 
·s - Cliuic.n. odonLologicn. (·I" cudeirll). 
~ - Glinion dm·mato-syl>hiligraphica e cancerologia. 

5" o.nno 

1 - Olinicn odonLologicu. (2" cadeira) . 
2 - Ot'thodunt.ia . 
. 3 - Cliuict1. medico-cirurgicn bucco-facial. 
t4 - ScmioLica medico-cínwgica especializada . 
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Art. a.• Decorrido o espaço de um anno, no minirrto. 
:-~pós a collacão de gráo de cirurgião-dentista, poderá este
inscrever-se para obter o titulo de doutor em odontologia. 
defendendo thesc. 

Art. 4." A these não poderá do modo algum representar 
simples cornpilacão bibliograpllioa, mas deverá definir, seJa· 
em observação ou verificação pessoaes, seja em pesquizas 
originaes, o merecimento e o esforco do candidato. 

Art. 5.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Sessões, 17 de Setembro de 193-i. - Thier$ 

Perissé. - Antonio Rod'J'i:J"ttes. - Cardoso de Mello Netto. 
-C. Moraes Andrade. -Ruy Santia(Jo. -Manoel Reis. ~ 
Com reserva de que a materia depende do plano nacional de
educação, Barreto CampeUo. - Acurcío Torres. - David' 
Meiniclce. - Godofredo Vianna. 

É lido e vai a imprimir o seguinte 

8 

PRO.TECTO 

N. '55 - 193ft 

Fixa o subsidio dos Deputados e Senadores para a leoisla
tm·a de i 935 a i 939 

(Commissão de Orçamento, 14, de 1934) 

A Camara dos Deputados resolvê: 
Art. f.O Na legislatura de 1935 a 1939 será de 4 :500$000· 

o subsidio peouniurio mensal de cada Depulatlo ou Senador, 
durante as sessões, e de 3:000$000 a ajuda de custo. 

Art. 2.o Revogam-se as disposições em contrario, 

Sala ua Comrnissrio de o~·çamento, 17 de Setembr.o d~ 
1934. - Joflo Gttimarü.es, - Cardoso d~ Mello Netto. -E. 
1l'eixeira Leite. - Góes Monteiro.- DaRiel de CarvaUw. -
Adalóerto Corrêa. 

9 

O Sr. Hugo Napoleão-- Peco a palnvr·a. 

O Sr. Presidente - ·rem a palavrf\, sobre a Acta, o nobro 
Dcputndo. 

O Sr. Hugo NaiJolefío ( Sob1'11 (J, Actn) - St·. Presidente, 
finou-se hontcm, na Capital do meu Estado, o Esmo. Sr. Dr. 
Anlonino l<'t'CÍ!'tl d!\ snva o 

Oriundo de familia pobt·e, \\ vida desse HlusLl'e filho d3. 
minha Lena so dcscurolOI! num consLanle labutn:r. 

Formad{) om engonllaria, apóz C\ll'SO bt'ilhunLo da Es
col~. Polyteclmica. l'cgressou no Estudo e, desde cnL5.o, ini
ciou sua cari·oira profi~3ionul e polit.ica. 

Na profi~~üo do engenheiro, deixou trar;.os bem frisantes 
da sua compdei1ciu, tanLo no c.ampo objoctivo, das roalizn-
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cões praticas, como na esphera puramente especulativa dos 
estudos. 

Daqucllas rcnlizacõcs serve de prova, enl.re outros tra
balhos, o abastecimento dagua da cidade de Therezina, le~ 
vado a effl~ito pelo illustTe rnorto, quando occupava à Di
recloria de Obras Publicàs do Estado. Daquelles estudos 
consmue documento, entre outras obras esparsas, o magní
fico volume intitulado "Limites do Piauhy". 

Eleito Vice-Governador do E stado, em ·1908, teve d-a 
term inar o · quadrlennio governamental, pela superveniencia 
da morte do grnnde piuubyense, St•. Anysio de Abreu. 

De puLado, Senooor, Governador, S. Ex. occnpava uma. 
cndoirn. no Senado quando advelo a Revolucao de 30. Ad
versario que fui de S. Ex., contra quem me empenhei em 
pugnas parlamentares, dentro desta propria Casa, sinto-!Jle 
bem em pruclamu.r o seu dcvoLarncnto pelos intcz•esses do 
meu Estado em proclamar os seus peregrinos a.ltributos do 
tenacidade, de inttllligencia, de cul tura o, sobretudo, de ho
nestidade. (Apoiado.<. ) 

Effer;iivamei)Le, tendo exerr.idO, ctn vadas legislaturas, 
o mandato de Deputado e Senador, hav-endo sido Govemador 
do Estado e d esfrutado inconknst..1.vel prestigio em diversas 
plJâSes da politica Iliauhyeusc, S . J<;x. viveu pobre e pobre 
morreu. E' de salientar que, depois da derrocada poli!ica do 
seu partido com -o advento da Revolução de 1'930, teve elle, já 
velho, extenuado e doente, de peregrinar pelo interior do 
E stado, em serviço de demarcação de terr·as, para attender 
no granjeio de sun. vida. · 

o sn.. TEIXEIRA LEI1'E ~ E' um tmco altamente dignifi
cante. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- ExMtnmente . 
O falleciménlo de luctadot• dessa temper-a, com tant11s e 

tão elevadas qualidades de ordem moral, doi:-.a. consternado o 
povo de minha terra, onde S. Ex. contava sincer as dedioacões. 

Por es~es motivos, e acrcdi~o.ndo bem expressar o sentir 
do povo pinuhyense ... 

O Sn. Tmxmrv. LEITE - V. Ex. t·cfledo o senti!· da Ca
mara. (Muito bem..) 

O SR HUGO NAPOLEÃO - Obrigado a VV. EExs • 
• . . reqUeiro a V. Ex. , Sr. Presidente, se digne consul ... 

tar a Casa sobro :se consente seja insct"to, na AcLa dos trába
lho~ de hoje, um voto do profundo pesut· pelo pa~<samcnl.o 
do illuslre cot'npaLricio, que cmnrcguu seu esforco e sua in
lell igencia. em tantos c tantos lrabulhos nesta como no. outra 
Gttsa <lo Gongl·c~so ... 

O StL SAl\IPMo Connl'i:A - Com alta ei!ioioncia e valoi.' 
moral. 

O SR. HUGO N AI'OLEAO - . . . e sejam lrnnsnlittida~ 
as cr:>m:ln'rmciM rfc~la Cam:1ra n familia. eul uútda . (Mttilo 
!•em; mwito bem.) 

O Sr, Presidente - O St·. Depul.ado Hugn Napoleão re
quer seja inserlo na Acla dos t.rnbnlhos de hoje um voto do 
pesar pelo t'allcoimento do Sr. Antonino Fteit•e, ex-congt·ea
sisla e ex-g-ovcmador áo Estado do Piauhy, nssim corno en-
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viado pela Mesa um telegramma de pesame:; á família do 
extincto. 

Os Sts. que approvam o requerimento queiram con4 

sorvar-so sentados. (Pausa.) 
Foi approvado. 

10 

Tem R palavra o Sr. Augusto Ca-valcanti. 

O Sr. Augnsto Cavalcanti - Sr. Presidenle, Srs. Depu
tados, não é demais que eu venha trazer a este recinto con~ 
side'racões relativas á p()Jilicà geral do Pa.iz e, de modo espe

. cial, á politica de Pet•n.a.mbuco, oudo me foi conferido o man
dato á Constituinte. 

Terminado o trabalho constitucional com a promulga
ção realizada ~m i6 de Julh.o, n Assembléa Constituinte 
transformada em Camara Ordinaria, continua a merecer as 
attencões do Povo brasileiro, perante o qual é ellà respon
savcl por uma parLo da administração pubhca. 

É, precisamente, Srs. Deputados, na formação das ele
mentos directorer. e na detorminaçíío dos fillS geraes visados 
por essa mesma administração publica, Que reside a funccão 
da política em seu conceito mais amplo e mais elevado. 

Aocusado em Pernambuco, pela folha official, de haver 
trahido o Pa.rLido Social Democratico, necessito dizer ao 
Povo brasileiro e, espe'cialmente, ao e.leitor:ado da minha 
lei'ra quo, se a minha aLtitude, .contraria. á elegibilidade dos 
intervento1•es, foi discordante no seio de un1 ditectorio po
lítico, transfor·mado hoje em otgão dos ca}Jrichos pessoaes 
do Intcr·vcntor perfiilmbucnno, não discrepou dos postula
dos da Alliança Libe1·al, onde esse mesmo partido encontra 
as suas origens. . 

Intimamente vinculado aos iuLeresses agrícolas do Bra
sil, quero ainda aproveilat• esta oportunidade para realizar 
uma critica justa sobre um dos ultimo!! actos do Governo 
Provisorio, contido no decreto n. 24. H9, de 14 de Julho de 
i934. 

São estes, Srs. Deputados, os dois nssumptos da ora
cão com que pretendo abusar da vossa benevolencla. 

Quanto ao primeiro enunciado, as palavras a serem por 
mim proferidas nesta h·ibuna representarão a defesa legi
tima e sincera de meus actos e nunca uma accusnc5.o <tuàl
quer áquellcs qi:te, dentt-o ou fóra deste recinto, pensaram e 
llensem do modo differento. 

E' este um caso de :Pi.lttl. oousc ienoio.. 
No fôro intimo de cada um dos meus distinctos colle

gas osLá cscriptn, em le tras bem vivas, a sentença nbsolu
toria on n l>e ntenç.n. condemnatol•ia. 

•No Tl'ibunal dl) Chri.sto, é , tarnbom, u. consciencia. o ele
mento prepondcl'!mto no julgamento e na absolvição dos 
peccaLios. 

O povo, onlrctanto, juiz supremo e implacavol em seus 
designio;o, dirú no fim , sem atlonder as causas allcgadns 
parn jusLificnt• ou aL~cnuu1' os erros praticados contra Oi! 
interesses nacionuos . 

Api'eêiati;L soh o ponto de vlstu purament.~ rloulrínllrÍO, 
à inclugihili rl!tclu devcr·la Lot· aL~ingi,jo igualmen~o o Sr. Prc
sidunto da Rcpublicu. c os Srs . InLerventoros nos Estados . 
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Não me parece, entretanto, razoavel que a face doutri
naria ou theoríca deva ser intangivel, ainda mesmo quando 
esta intangiõilidado t·esulte nollivn á publica administt·ação. 

E quanto entra em choque a politica; mas, não a poll
tica protectora de vanlagens p~ssones, não aquella que, ao 
bem collectivo, aos bt·ilhantes destinos da Patl'ia, antepõe a 
vaidade dei poder, · 

Ainda ha poucos dias, um jornalista brasileiro, em 
vi agem na Europa, em eutl'evist.a com o Sr. Oliveira Sa
la.zal', conforme publicou "O Globo", desta cidade, ouviu de 
S. Ex. as seguintes palavras: •·a política será completa
mente desnudada do sentimento o do nobreza, se procurar o 
seu fim nella mesma e não na sotucüo dos problemas das 
naoões. Reduz-se ~nlão a uma luéta de ambições e de vai~· 
dades para a conqu isla do poder e a cturacão deste. O que 
na~ceu pur a sor :u·Le transforma-se em virtuosidade; pex·dc 
a feicão mox·al e, em vo:~; de servir au governo dos povos 
avilta-os e os arruína". · ' 

Se não fOra a distancia. o o provavol desinteresse do 
grande ministro por tuguez pela vida interna do Bt•asi!, eu 
diria, Srs. Deputados, havei'em sido as suas palavras pro
f-eridas sob n dolorosa impressão do actual scenario da po
lítica brasileira, onde a vaidade das posições tem obliterado 
o rMiocinio e onde o apego aos p roventos resultantes dos 
cargos publicas tem trazido a inversão do id!!alismo quo, em 
tempos idos, constituiu o labaro da revolução victoriosa. 

A elegibilidade do pr imeiro presidente constitucionni, 
visando tornài· possivel a eleiclio do Sr. Getulio Vargas, et·a 
um caso onqo a doutr ina devia ceder o passo ás convenien· 
c ias da publica administração. 

Era n~cessario evitar o choque de ambições pnrtidarius 
em um Paiz emergido ha pouco de uma guerra ciVil, aba:.. 
lado em seu estado financeiro e ferido nos lacos de frater
nidade que deviam vincular as differenles unidades nacio
naes. 

O Sn. CUNHA VASCONGELLOS - S. Ex. foi acolamado 
pelo Paiz intoiro. 

O SR. AUGÜS'l'O CAVALCANT[ - Pela Assembléa, em 
grande maioria. 

O Sn . . CuNHA VAscoNCELl.os - Pola Assembléa o pelo 
Paiz. Não · houve protesto algúfi'l oonLra a elevação de S. Ex; 
ao cargo de chofe consLiLucional do E stado. 

O SR. AUGUSTO CAVALCANTI- Além disto a escolho. 
do novo pr es idente iu ser feita IHH' uma Assembléa Consti
tuinte , eloitn livr-emonLo, som nenhuma influencia da Di
ctadlit·a, eleita. quando não eslava scquet• indicado o nome 
do candidato ao fuLuro pleito lll'Osidencial. 

Pela sua vida. publica nnleriot·, ora S . Ex. um homê ni. 
cnpnz uo hem dit·ig·iL· o Dt'asil no x·eglme consmucional. 

Em meu Ultimo, St•s. Dcpullldos, uüo agiam somenlo 
a!'! causas acima indicadas . 

Um impemtivo polilico do sununtL rol svanci:.t impunha
mo a dii:ectri7. seguida, diL·ocLl'iz ondo não exisLia nenhuma 
oi'fonsn á moral o nenhum atLontado ao bom anllamonto 
dos ncgocios publicos. Niío era nccessal'io ser Vidente !)ara 
pe1·cobor que o afasLumonLo legal dtL cundidaLut·n. do Sr. Ge
tulio Vtu•t;us importaria uo enfraquecimonlo e na tiuuda do 
Pnr.tido Social Domocratioo de Porno.l'nbuco, Qnde o InLer ... 
venlor Lima Cavalcunl.i om~on Lrava o stHL npuio. Incluído o 
m ou nomo na chupa d!l t'l~fel'itla ug·t•omiação polilioa, como 
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representante dos agricultores do meu Estado, no pleito de· 
3 de Maio, foi.me conferido o mandato exercido nesta Ca .. -
fl'lãr'il. Tinl'ia, portanto, o dever de concorter tlõà'i ó tnêtl es
forco para a. estabilidade e o prestigio do partido a que per
tencin.. 

De modo differentc, nada eu via a justificar a elegibi~ 
lidada dos interventores. 

Nenhum imperativo de ordem poltica e nenhuma van-· 
tagem do ordem adminisb•ativa existiam e o direotorio d()· 
Partido Social Democratico deliberou considerar a elegibi
lidade dos interventores uma "questão fechada"; sem qual
quer consulta previa aos Deputados pernamb1.1canos aqui· 
empenhados no trabalho constitucional, onde se achava con
tida a materia. 

Esta, Srs. Deputados, a situaoão humilhanLe imposta á 
quasi tot.alidadA dos rcpresent:mtes pernambucanos, em fa
VOr da candidatura do Sr. Lima Cavalcanti, tantas vezes pot• 
S . Ex. suggerida nos salões do Pnlaoio do Governo, nos 
mesmos salões onde; nos pr imórdios do plano sinistro; 
ainda sem cogitações pessoaes, a havia condemnado como 
immoral. 

O SR. OsoniO BoRBA - Foi uma aLtitude espontaneà.
dos representantes ele Pernambuco. Não scnl.i humilhação 
alguma; devo protestar contra a expressão de V. ·E."t. 

O SR. AUGUSTO CAVALCANTI ~ Pois ou me senti
ria humilhado, se Livcss'.:l de ceder á vontade do Partido,. 
nesse caso. 

O Sn. THOMAZ LoBo - O orador precisa considerar · 
que o directorio do partido - do qual o irmão de S. Ex. 
crn c é aindn presidente - como· orgão sõber·ano, assim de-· 
liberou. Tratava-se de questão d e que nilo cogitava o pro
~Tamma do p:utido. Era, portanto, legitima a intervenção· 
v o directorio. 

O SR. AUGUSTO CAVALCAN'rl- Bom sei que não fa. 
zia parte do progrnmma . 

O Sn. 'rHoMAz LoBo - Pot· isso mesmo quo era qucs
l.üo aberta, legi!.imn, como disse, foi a intervenção do dire
ctorio dtJ partido. Nem era possível que o pat•lido houvesse 
fiJ•mado em seu programma uma d.ircctriz . em matcrin quo· 
surgiu, de momento, aqui, 11a elaboração do llncLo ConsLitu
cional. O ponto de vista de V. Ex., hoje, ó extcmporunoo . 
Pode-se dizer, om ultima aoalysc, que V. Ex. se cslá in
sm·gindo contra a obra dn Asscmbl6a Constiluintc. 

O SR. AUGUSTO CAVALCANTI ..,.... V. Ex. laboru em 
equivoco; estou !\penas explicando minha attitudc. 

O Sn. 'l'HoM,\Z Lono -- V. Ex . , de sou ponLo do vista, 
Jlóllu cousidm•at· !.ai situaçüo humilhanto pnrn si propl'io, . 
mas não pat·a lorlos aquellcs quo a acceHamm J)Ol' julga
rem cabivel e justa a resolução tomacta pelo direclorio. 

O SH. AUGUSTO CAVALCANTI - A minha atl.iLurle é 
nobre; votei contra a elegibilidade dos Inl.crvenLores, e cs
l.uu mnito snLisfoilo. 

O Sn. RT:vtÕER BARBOSA - Mas votou n favot· ela elegi
bilidade elo Uhef'e do Governo PJ'ovisor iu; lugo, ci contra
dicLorio o j)l'Occd imcnto de V. Ex. 

O Sll. ATJGlJB'l'O GAVAI.CAN'l'I - Voi.oi u8sim Quando. 
não havia qucstüo feclladu; V. Ex. vae ver. 
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O Sn. THOMAZ Loao - V. Ex. não conhece o espirHo• 
do nosso programma poli ti co. 

O Sn. BARRETO CAMPEr,LO ~ O direcLot•io abriu todas
ns questões &o programrnn.: parlamontarismo, unidà(Jc, etc., 
etc. As questões doutrinarias fOram todas abertas. Fecha
da só foi a da elegibilidade, porque interessava •• , 

O SIL AUGUSTO CAVALCANTI - Porque era ques- 
lãó pessoal, questão de interesse do interventor. 

O Sn. StMÕBS BAnBOSA - V. Ex. é a:ue esl.á agora ad- · 
vogando seu interesse. 

O SR. AUGUSTO CAVALCANTI- Interesse meu, não. 
Deixei o governo, ciciXei a chnpa certa por uma cousa ín~ 
certa ... 

O SR. SIMÕES BAnnosA - V. Ex. s6 assumiu P.<;sa a tti
tti.d(\ depois de verificar que não seria inclui do na chapa. 

O sn.. osonto BonBA - O orador, pergunt.o, repclliu. 
essa candidoatura desde o inicio ?· 

O Sn. CuNHA v ... scoNCIJ:Lr.os - O orador voLou súmen~ 
te a favor da elegibilidade do Cht~fe do Governo . 

O SR. AUGtjSTO CAVALCANTI - Em sentido ~:ontt·a
rio á elegibili1:lade dos interventores, o regimen par-lamentar,. 
brilhantemenie defendido ·pelo então Deputado Agamemnon 

. Magalhães .•. 
O Sn. Osonro Boi\DA- Com o apoio da bancada. 

O SR. AUGU:S'.OO CAVAL'OA'NTI ;.__ ..• o regimen par-· 
lamentar - (~izia eu - era um dos postulados do Pnr LidO. 
Social Demooratico de Pernambuco e o seu direc-torio, ta
citamente, o conver-teu . numa "questão aberta'', sem ter co- · 
gilado até hoje tl!l applicnr qualquer pena áquellcs que en
tendemm divergir. 

A unidade do proces:;:o fazia tambcm rmrte do pro
gramma pilrlidario c foi relegada a completo desprezo. 

O Sn. Sn·lÕEs DAI\nosA - Não é ex neto. Eu vol.ei com 
clle. 

O sn. AUGUS'fO CAVALCANTI - Elle, . entrotan!o, 
Jecl!Olt u quc!:'Lão. 

O Sn . THoMAz Lono - Se era ponto rio pi·ogrnmmn, 
o~l.avn, implicitamonte, fechado,. e era iiesneccssurio quai
CJ Unl' PI'Oilllncinmon!.{J do fi il·cctot•io do partido. 

O Sll. AfJr.tJR".f'O GA VAÚ~AN'l'I - Nns questões fe
chada!~, os Deputados (}t'am ~emtH'e avisado~ pelo lew.ler, e · 
os to nlio avisou ningu!•m a tal t•espoilo. 

O Sa. BAnrtwt•o ÜAMt'Ef,r.o - Avisou do contmrio, as
SJgnnndo nmPnrln~ coordennuas, pt\la mulliplicirlnde do· 
{ll'OllllSSO. 

. O ~It: AUGUSTO GALyACAN'l'I - So imperativo pott-
~Jco ux1~l•a ntt cscolhfl n.o J~tm·o govcrnudot· pcrmtmhucano, 
ost.e dcl.et'~inuwn ll mdJCacno. cl.e um nome otliHt1. ~lo con
gr·cgat· _nul J Or~;; clcmenLos clmtor nes e não de pmmover a 
dlspoz·sao lwvJtia, rosnllanlo da dcsoi'ónca do povo naquelle 
á q~wm, com applausos l;l\ra•;s, os pt·occre;; t·evolut\ JO JHll w:> .. 
haviam entregado o Govcl'no do J~s l uclo. 
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O Partido Social Democratico tinha, e a.inda tem, b<l
,mcns com as condiçõ{!s pn•cisas de capacid:.de administt·a
.tiva e de absoluta confianéà pnrtidaria. 

O SR. Oson1o BonBh- Ninguem nega isso. 
O SR. AUGUSTO CAVALCANTI - O nobre Deputado, 

Sr. Thomaz Lobo, é um dos que estão nesse caso. Mas a 
. questão era pessoal: devia ser elle, unicamente elle •.. 

O SR. SIMÕES BARBoSA - A resolucilo não foi pessoal, 
mas do directorio, que fez o que entendeu mais acel'Lado. 

O SR. AUGUSTO CA V ALCAN'ri - Antes do Directorio, 
elle já dissera, em Palacio, na minha frente, que o futuro 

_:governador deveria ser elle e mais ninguem. · 
Allcgar o ·contrario importa em demerito para os as

. saciadOs da mencionada aggremiacüo e em maiot• dcspresU
-gio para o proprio Interventor pernambucano. 

O Sn. OsoRIO BoRBA- Nunca dissemos semelhante coisa . . 
·Pergunto a V. Ex.: quem fez essa allegaçl'io? 

O SR. AUGUSTO CAVA.t,CA.NTI- A descrença do povo 
·.de minha terra ..• 

O Sn. SIMÕES BARBOSA- A descrença? V, Ex:. vai vêr a 
·descrença ... 

O SR. AUGUSTO CAVALCANTI- . .. níi.o provém só
.mentc do facto de haver S. Ex. apresentado e. propria can
dida:tura. Ella ·originou-se n()s seus primeiros actos, denun
ciadores de um espirik.J vacillante a desprovido de senso 
adminisli'ativo. 

O Sn. Osonto BORBA - Pergunto sa ~la ei;à ã opinião 
:de V. Ex., quando à!iceitõu a candidatura pelo Partido Social 
•DemocraUco. · 

O SR. AUGUSTO CAVALCANTI - Fui indicado pelo 
Pnrtidn da Lavoura, e acceitei ·a indic.acüo, porque não acha

·,va. possível que o Sr. Interventor fosse apresentar a propría 
-candidatura. 

0 SR. SIMÕES BARBOSA - V . Ex. era O chefe do "Par
tido da Lavoura"? I 

O SR. AUGUSTO CAVALCANTI- Corrijó : fui indióado 
pelo Centro dos Fornecedores de Canna, 

O SR. Osonro :Bo1mA ~ Tel~o-á sido novamente agora? 
Jó. (J..c.;tà publicado urn manifesto de apoio á candidatura Lima 
•Cavalcanti, com cerca de seiscentas assignaturas de agricul
toreS. filiados ao Con tro de Plnntndores e Torradores de Cnn
nas . · 

O SI\ , AUGUSTO CAVALCANTI- A demissão co!lectiYa. 
da mugisl.t•uLurn pernambucana, sem nenhum processo apu
.t·udot· da cul pa .. . 

O Sn. SIMÜES BAn.uosA - Tudo isso V. Ex. upprovou; 
--com tudo eslcvB de accôrdo. 

O SR . AUGUSTO CAVALCANTI - V. Ex. devo ostar 
.lembrudo de que, em J932, escrevi dois artigos, duas bôas 
·tiradas, contra a administrncão fi!Ulncoiru do Sr. Lima. Cu
•valcunli. De ló. IHlra cá, S. Ex. peiorou na .administruQão, 
tnnlo assim que o deficit subiu. 

O Sn. S tMÕI!:S BARBOSA - V. Ex. no em tanto, sempro 
,esteve de accordo com ello .. . 
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O Sn. BARRETO CAMPELLO - Mas, com certeza, não o· 
apoiava corno escravo. 

O SR . AUGUSTO CAVALCANTI__.. • . . a creaoão de urna• 
escola domestica, de umá escola do aperfeiçoamento, de umn 
colonia de :terias para mE~nores ·e opcx;arios, do um Imtituto · 
de Psychopalhas, e de tantos outros institutos novos· desne
ccssarios ... 

O Sn. OsoniO BonnA - Dcsnecessarios? E' uma opinião, 
admiravel, de V. Ex. I Dcsnecessarios esses serviços de edtJ,_ 
cacfio e de assistencia á saúde collectíva I 

O SR. AUGUSTO CAVALCANTI~ , .• destinados apenas 
a satisfazer a sua propi'i-a. vaidade, em um periodo de pro:..· 
funda anemia do thesouro publico e de de•wescimo da for~ 
tun.a particular. constituem erros insanaveis pela quasi im
possibilidade de serem r eparados. 

O SR. SIMÕES BARBOSA. - V_ Ex. está se afundando ..•. 
O SR. AUGUSTO CAVALCANTI- DigO a verdade nua 

e crua, mantendo, aliás, a opinião quo tinha em 1932. 
O Sn. SlMÕE6 BAIIIJOSA - V. Ex. está dizendo uma. 

scric de banalidades, o que muito me ndmir.a. 
O SH. AUGUSTO CAVALCANTI -Está lá tudo quanto 

estou dizendo. 
<> SR. StMõns BARBOSA - Saiba o nobre orador que a 

Assistcncia aos Psychopathas de Pern:mibuco está desper
tando a attencãô do Brasil inteit•o, podendo servjr como es- · 
ta.belecimento modelar. 

O .Sn. Osomo BoRBA - Ain(la, ante-hontem, ouvi, aqui,, 
de 'um especialista, o Deputado Xavier de Oliveira, elogii)S 
enthusia·stlcos á Assislencia llos Psychopathas, de Pernam
buco. 

O SR. AUGUSTO CAVALCANTI - Se o Instituto tem. 
alguma ulilidade, á vista do esla.do do miscria do '.rhosouro de 
Pernambuco, e om nome do bom senso, não deveria ter siclo· 
creudo. · 

. O Sn. SIMÕES BAnBOSA- Os loucos, então, ficariam sem· 
a protecoiío do Estudo. 

O SR. AUGUSTO CAVALCANTI- Hn o Asylo dos Alio
nados para protegei-o~ . O Sr. Lima Cnvnlcailti quiz sntis!n
zer .npona~ a sun vaidade, pnrn quo ~ll dissesse quo er•n um: 
grande administr-ador. 

O Srt. SrMÜBS lJMnosA - V. Ex .. nló hontom, o elo
giava. Quando, porém, soub!) que o PnrLid(J niío inoluirin O · 
nomo de Y. Ex. na ohnpn, mudon complelnmonlo, pli!lsnndo· 
n alacut• o Iutm·vcntor. 1'risto exemplo está dando I 

O Sll. AUGlJs•ro CAVALCANTI - O excessivo nugmen .. 
Lo da. despezn, .ulliado á volumosa divida publica o::dstentc,. 
dosp!:lt'lon o augmenlo formidnvel dos impostos, unioo remo- · 
dia enconka<lo pelo Interventor perna~bucano para debellar 
o mal. 

Trnns-poz, àssim, os limites da capacidade tr•ibutaria dos· 
contribuintes, já exhaustos com o desvalor dos principaos pro-· 
düctos. 
. E' notorio em Pernambuco o estado ruinoso de muitas' 
oasas commerciaes, em lucta óohtrn à crise dominante e, im::o 
piedosamente, feridas pelo regímen fiscal de um Governo que· 
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1-tinha o dever de umparal-as, dentro do possível, em benefici11 
,cta economia publica. 

0 Sn. BARMTo CAMPELLO - 0 facto do Estado dever 
. quasi 90 mil cont.os é indicio de psychopathia collectivo., não 
individual. 

O Sn . . SIMÕES BARBOSA - Para os que combatem a As
.sistencia aos Psychopathas, talvez venlta esta a .;;orvir um 
dia; revelam estar inteiramente desviados da razão, do di
reito e da .iusLioa. 

O Sn. AUGUSTO CAVALCANTI- O imposto territorial, 
creado em 19-22 com o fim meritorio de substituir, ;paulMihn
mente, o imposto de exportação, foi por S. Ex:. triplicado · e 
este ultimo, em vez de ser diminuído, foi ainda mais acres-
cido. · 

O SR. Osomo BoRBA - Não seriam essas das medidas · 
tomadas ao Lempo da gestão do Sr. Barreto C[l mpello, na Se-

. cretaria da Fazenda '? 
O SR. BAllRETo CAMPELLv - Quando secretario da ll'a

zenda, baixei todos os impostos, do primeiro ao ultimo, ex
cepto o territorial. Como havia a fraude generalizada de se 
desviar o valor das propriedades para construcção, taxei Lam-

.bem as bemfeitoria.s. Foi a unica taxacão nova que introduzi. 
A taxa judiciaria, que era limitada ao valor das causas, t.or
nei-a ptoporcional ao valor das mesmas. Reduzi as dema is, 
muitas além da metade. 

·O SR. Osoa1o BoiUlA - ~Iinh11- interpellação referia-se, 
. precisamente, á majoraç_ão do imposto territorial. 

O SR. AUGU~TO CAVALCANTI- O augmento das des
pesas, quando deviam ter sido reprimidas, e a elevação ar
bitraria dos impostos quando d~viam ter sido reduzidos, em 
vista do depauperamento ger.o.l e com o fim de evitar a ns
phyxia da Lavour.a, da Industria e do Commercio, de termina
rmo o decrescimo de 46 o/o na receita publica e u. presença 

.de uma rJJvida insuppr.ravel. 
Eis. Srs. Deputados, P.ID traços ligeiros, as causas gera

. doras_. do ·dosolanto quadro f inanceiro de Pernambuco, onde 
a divida fi ucluanlc att inge .n perto de 80 mil contos, quando 
~m Outubtó de 1930 era inferior u iB mil! 

Tenho a consciencia tranquilla. Attendi as solicitações 
do pa1·tido a que pertencia, 1..'\tl.Lo quanto possi.val, som pre
juízo do bem publico. Quiz fechar .a porta por ondo os in
tcrvcntor~::s deveriam passar para impô!· no eleitorado u pru

.prí:\ cãtididuLnra ao futuro gover no constitucional o fui oon-
domnudo como t1·n h i dor. 

'l'rahidor por ior' sido fit1l aos posLnludos dn Allinnco. J ... ~
·bel'UJ, onde foi inspirada ·n. creucüo do P. S. D. de P. ? 

'l'rahidor por ter pretendido poupar ao Brasil, ao Mundo 
.. o cspecLaculo degl'adulltll oncte esses delegados do Govorno 
llrovisorio pleiteam a Jwopria eleicüo, .assistem a contenda 
nas urnas inveslidos do poder e exercem sobre o eleitorado 

·todos os meios compressivos'! 
Trahidoi' por tct· tentado impedir o pNJlongamento de 

·governos perniciosos ao Paiz. em ~rande parto, pela ffilta. 
:de pratica administrativa e pola completa uusencia do osti
.mulo na aprendizagem? 

O Sa. THo.r.-l(-\Z Loao - Quem taxou V. Ex. de Lrahidor? 
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o SR. AUGUSTO CAVALCANTI- 'l'enho um artigo em 
,casa. V. Ex. quer QUB o mande buscar? 

O SR. THOMAz Loao - Foi uma nota official do Pur
.. lido? 

O SR. AÜ(WSTO CAVALCANTI- Foi um artigo da fo
H~a officia.l, o "Di:n·io da Manhã", que represenLa a voutude 

. d-o Intervenlor de Perno.mbuco. 
o SR. OSOR!O BormA- o "Diario da Manhã" não e folllU 

official. O orgüo official e o ''Diurio do Estado", que, aliús, 
não tralu de polilica. 

O SR. THOMAz LoBo - O orador está enfiando nma ca
.rapuça. E' S. E.x. que ·se declara trahidor. Não houve, po
rém, tal acousação do Partido. 

O SR. AUGUSTO CAV A:LCANTT - Minha conscicncia 
está cry~Lallina. O "Diurio da Manhã" é que diz que sou 

ih'ahidor'. 

O Sn. THOMAz Lona - V. Ex. deve aprecia!' u attitucle 
.do Partido por seus orgãos legilimos. O Partido não o cha
mou de Lrahidor. Nada ha do mais, entl'etanto, Elffi que, na 
organização de chap.as, V. Ex. niio tivesse sido ineluido. 

·Muito outros, Lambem, não o foram. 

O SR. AUGUtiTO CAVALCANTI - Não se justifica a 
nota do "Díario da Manhã", que é o orgão officlal do Pattido 

·pois publica todas as sua~ deliberações. 

O 88. 'fHOMAz Loao - Nem todos qoe for.am excluidos 
• da chapa serão trabidore~s. V. Ex. representou sua oi asse. 
E' natural, que a mesma, agora lenha indicado outro roprc
. !lentm1Le para figurar pot• ell.a nu chapa do nosso Pa!'lido. 

O SR. AUGUSTO CAVALCANTI (Lendo) - Para pet·
rno.neoer no podel' os interventores não se deterão deante 

. do· quaesquer medidu3, ainda mesmo as mais violentas c 
absurdas. 

O Slt. Oso1uo BonBA - Quando V. Ex. declarou votar 
·contra a clogibilidndo dos inLBrventoros, deu enLrevieta a um 
,iornn.l Lio 1\io diJ Janeiro, di1.t~ndo qnc o Rt•. Limn CnvulüanLi 

• 01;~ 'tllrtn exc~pciio ouLro os doleg!Ldos Q.o Governo Provism·io. 

O Srt. AUCHJ'S'J.'O CAVALCANTI - Nunca disso que o 
St•. I..irnn Gav.nhHmLi ol'll bom ndmiilislt'!ldor, Affirmci que 
tinha bóas qun!idudcs: m·u honesto, ()1'!\ uma grnndo figura 

.·dn llovolu~;ílo, o outr•us mais. Quo, pllt·ém, 01'11 bom adminis·
tmdor, mnwa rllHsl.l . 

O Sn, 0Aonw HtHilli\ - V. I~x. decltii'Dlt (luo ·ellc mcrc
. O!(l O !\Jltl ÍO 0 U lliH\fiU!lt,\11 \loS {)Ol'llUn1bUCUL10S. J~' tiJXf.Ual. 

O SH. AliGUH'J.'O GAVAJ.CAN'J.'I- Loin minha enlrevis
. ta o c!oscobl'h·ú a v-erd!tdo do qu-o eBLou dizendo. 

No llio Gt·ando do Nol"l,e a deicsn jt\ so fnz á bala. 
Os iutorvonltll'es eslüo ampulgados pelo pavor da pt"':'

pria responsab ilidade. Outros que o voto popular venha a 
elege!', em pleito livre, nii·o rcoeberüo a herança sem rasgar 
o véo oxistente sobro os el'!'os praticados. A todó preco 

. julgam necessario munLl'r a doce illusão ondo se acha o 
.Sr. PL'ilsi-detilé tia Republicu, fique embora o Povo bL·usiloiro 
'ludibr·iaclo em seus impetos de pnkióbsmo A de r)l'ogresso. 
·Para isto assegurar .il\ se .ucha organizado um pacto de de
·fesa mutua, poslo em prova com o offerecitnento de fol·cas 
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csladuaes ao Interventor potiguar, assombrado com a pro
pria impopularidade. 

Está evidente, Srs . Deputados, o desrespeito á nossa 
Carta Constitucional, e á propria autoridade do Sr. Presi
dente da 'Republica, a quem compete intervir em casos iden
ticos . Entramos na phase do sequestro das administracões 
esladuaes. 

Cumpre ao Sr. Ministro da Justiça e ao SP. Presidente· 
da Republica um exame detido sobre o caso. 

SS. EEx. s~ acham em esphera mais elevada, onde o. 
tumnlto das paixõ.es partidarias niio impede um juizo claror 
do sen~imunto nacional, justamente revol~ado contra es tê· 
aocumulo de violacÕll.S do idealismo rcvolucionario. 

O Sn. SIMÕE$ BAn!lOSA - V. Ex. está falando muito· 
bem: o idealismo ... 

O SR. AUGUSTO CAVALCANTI- Percebo a ironia, mas
suas palavras estão dizendo a verdade. V . Ex. está, poia, 
apoi.ando bem. 

O SR. S1MÕ'ES BARBOSA - V. Ex. está muito distante. 
do idealismo. 

O SR. AUGUSTO CA V.ALCANTI - Por que? 
O SR. SIMÕES BARDOS A - Porque V. }l;x. approvou tudo· 

quanto se fez em Pernambuco até h a pouco tempo. Depois
que o Partido, que não obedeceu a imposições, sendo fiel 
ao seu Directorio, fez conhecer que V. Ex . não seria con-· 
templado na chapa, então V. Ex . mudou de modo de pensar. 
Eis porque V. Ex. está falando dessa maneira. 

0 SR . AUGUSTO CAVALCANTI - Presto nesta tribuna: 
as minhas homenagens aos. mlerv13ntores, Nelson de Mello,. 
Carneiro de Mendonca e Ary Parreiras. pelo governo fecundo· 
e · pelo desprendimento pessoal, repellindo a propria candi
datura. 

O Sn. Osonto Bonl:JA ~Do Sr. L1ma Cavalcanti V. Ex. 
disse, ba tres mezes, que tinha grande capaoidade de sa-· 
crificio. Agora ~ que V. Ex. o cot1sidera um cortcjador de
po.s.icões l 

O Sil. AUGUSTO CAVALCANTI- De fac to, pot·que Sua· 
Êx. prestou nssignalados scl'vlcos n Rcvoluciio, com a qual 
t.eve pre,iui1.os ma~et·incs muito g•·::mcles. 1\tt\S, ttúo tem capa
cidade adminislmliva. 

o Sn. Osoii!O nonnA ·- v. Ex . dcclmou que o Sr. Lima· 
r.avalr.anU era uma oxeepcüo entre os lulet'VImlot·es. Sur- · 
gi-dn, pot·éfl), a chupa do Purt.ido, ~ o Sr. JJima Cavalcanti' 
ilCl'deu toda~ us qualidllllos ... 

O SB. AUGllS'l'O CAVALCANTI -Agora, o assnmpto ó 
outro. 

Apresentei li !\lesa da Cnmara, Srs. Deputados, pura que .. 
seja cn(larninhado á commiss11o respectiva um project.o ro
gulando os casos onde o Institu!.o do Assucar o do Alcool dev~· 
pormiltiL· u montagem de novas fnbrl~us. 

Viso amparar a PI~oducclio assücaroira de um gravo 
dn.mno, inevit.avcl com o uso integral do dccroto n. 24. 749 •. 
de i4 de .Tulho ultimo. Elaborado no Institu to do Assuoar 
e do Alcool, o referido de>creto denota a falta de uin perfeito• 
conhecimento da cultura da canna o da indusll·ia rel.utiva. 
Anteriormente jt.\ havia o Instituto pre tendido um oúlro pro-· 
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jecto ainda mais desarrazoado, onde era imposta a taxa de 
iS500 sobre cada sacco de àssucnr dos pequenos engenhos. 

O Sn. PRESJDEN'rE -Advirto no nobre orador que a hora 
do Expediente está terminada. Poderá S. Ex., entretanto, 
inscrever-se p.ara exJ.)licncão pessoal. 

O SR. AUGUSTO CAVALCANTI- Preferiria proseguir 
na hot·n do Expediente de amanhã. 

O SR PnESIDEN'rE - A interrupção seria apenás de um 
minuto, pois a Ordem do dia consta apenas de votações e não 
exist.e numero. 

O SR. AUGUSTO CAVALCANTI - Nesse caso, peço a 
V. Ex. me considero inscripto para a explicacão pessoal. 
(Muito bem; muito be]n.) 

O Sr. P1·esidente - Esl.á finda a hora destinada ao Ex
pediente. 

Vae-se pass~r á Ordem do dia. (Pausa). 

Comparecem mais os Srs .. : 

'fhomaz Lobo, Clerncntino L isbôa, Manoel Reis, Joaqui m 
Magalhães, Waldemat• Falcão, Leito Sampaio, Figueiredo Ro
drigues, FerTcira de. Souza, Alberto Roselli, Herectiano Zenay
de, Barrcf,o Campell0, Osorio Bor-ba; Deodàto !\faia, Arlindo 
Leoni, Manoel Novacs, . Paulo Filho, Ruy Santiago, Adol·pho 
Bergamini, Nilo de Alvarenga, João Guimarães, Cesar Tinoco, 
José Eduaf'do, Gwyer de Azevedo, Fabio Sodré, Cardoso de 
Mello, Soares Filho, Daniel de ·Car"Valho, Alcantara Machado, 
Moraes Andraue. Abreu Sodl'é, Cardoso de Mel!o Netto, Joã~> 
Villasbôas, Alfredo Pacheco, Lacerda P into, Carlos Gomes, 
Annes Dias, llenuto Barbosa, Gaspar Saldanha, 1\linunno de 
Moura, Adalberto Corrêa, Acyr Medeiros, Sebastião de Oli
·reira, Edwald Possolo, Eugenio Monteiro de Barros, Alvaro 
\'onlura, Waltcr Gosliug, August.o Corsilio, Alexandre Sici
liano, Mario Ramos, Gastão de Bl'ilo, Teixeira Leite, Pinl1eiro 
Lima, Abelardo !\latinbo, Moraes Paiva. (54.) 

Deixam de oompnrcccr os ·srs .: 

Antonio Carlos, Pt\cheeo do Oliveir a, Femandes Tavorn, 
Alvaro ~Iaia, Mario Caiado, Cunha Mello, Luiz Tit•olli, Al
fredo da MaLta, Abel Chct·mont, Mario Churmont, Lean-dro 
Pinheiro, Moura Carvalho, Lino Machado, Magalhães de Al
meida, Costa Fomandes, Gnrlos Reis, Mnximo Ferreira, Age
nor Monte, P il'ell Ga.yoso, Ft·oit·o d9 Andrade, Ltiiz Sucupira, 
José Bol'ha, Jeovuh Mo~1.n, Silva Leal, Martins Voras, Velloso 
Borges, Odon Bezerra, Herectiano Zenaide, Pereira Lyra, João 
Alberto, Santo .Filho, Arruda Fah:üo, Luíz Oudro, Solano da 
Cunha, Mal'io Domingues, Art•uda Camarn, Amaldo Bas los, 
José de Sá. Aldo Sampaio, Humbet·to Moura, Izidro Vascon
oollos, Sampaio Costa, Guectos Nogue ira, Antonio Machado, 
Loandt'o Muoiel, Augusto Leile, J . ,l. Seabt•a, Priscb Pamiso, 
Clomonto 1\:luriani, 1\fusnlhííes Netto, Medeiros Netto, Arl.hur 
Noiva, Erlg:uxl Sanchcs, Alft•erlo Mascaronhns, I.eonoio Gal
rão, ALtiln Amaral, Homet•o Pites, Gileno Amado, Negr•eir·os 
Ftücão, Aloysio F'ilho, l~'rancisco Uooha, Anwld Silva, Laut·o 
Passos, Nt~lson Xavi or, Fm·nantlo de Abreu, Lnuro Santos, 
Pcmira Gtwneiro, Alipi'o Co'stnllut, Bunl'quo Nal.are~h. Frnn-

o. D. - VOLUMJ:: IV 2:1 
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cisco Marcond.es, Bíns Fortes, Mello Franco, Ribeiro Junquei
ra, J osé Bt·a:.:, Adelio Maciel, Martíns Soares, Pedro Aleixo, 
Ncgt•ão du Lima, Gabriel Passos, Augusto Víegas, Delphim 
Mot•n ira, Josr.l A!lWlim, Vieira Marques, Ch!mcnl;e Medrado, 
Ra ul Sá, Simão da Cunhã, João Peni.do, João B ei·aldo, Furta
do do Mennzes., Christiano Machado, Levindo Coelho, Aleixo 
Paraguassú, Wuldomiro Magujhii.es, Bolmiro de Medei ros, Li
c ul'go Leite, Celso Macha.'do, Campos do Amaral, Bueno Dran
diio, Car·neiro de Rezende, Jacquos Montandon, Anthero Bo
telho, .João Alves, Jo~ Chl'isLiano, Plinio Corrêa de Oliveir a, 
Theotonio Monteiro de Barros, Roddgues Alves, Almeida Ca
margo, Mario Wllalely, Ver~ueiro Césal', Guur·acy Silveir a, 
Ili[)ollyto do flcgo, ZoroasLro Gouvêo., José Ul·piano, Carlota de 
Queiror., Lacerda Werneck, Antonio Covello, Mot·aes L eme, 
Himriquc Bayma, Sampaio Vida t, José Honorato. Domingos 
Vcllasoo, Ncr·o de Mucedo, Generoso Ponce, E'ràncisco Villa
nova, Plínio ToUt·inho, Idál io Sardenberg, Nereu Ramos, 
Adolpho Konuf!r, Aarão Rebello, Simões Lopes, F rederico 
WolfenbutLcl, Dcmetrio Xavier, Victor Russomnno, Ascanio 
Tl!bino, Pr1dro ·Vergara, Fanfn RilJas, Raul BittencourL, Fet•
reira Netto, Gilbert Gabeira, Vasco de Tolcdo, Martins a Sil
va, João ViLaca, Alberto Surck, Armando Laydnol', Guilh~r
me PlasLer, Edmar Carvalt.o, Mario Manhães, Ricardo Ma
ohado, Jofio Pinhei ro, Euval<io Lodi, Pa.oeheoo e Silva, Rocha 
Far1:1, Roberto Simonsen, Oliveira Passos, David Meinicke, 
Nogueira Penido. ( 152). 

ORbEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de presença aeeusa o compa
recimento de 98 Srs. Deputados. Não ha numero para se 
proceder a votação de mataria eonstante do. Ot·dem do dia. 

11 

Tom a palavra, para explicação pessoal, o Sr. Augusto 
Cava.lcanLi. 

O Sr. Allgusto ilavalcanti (Para explicação pessoal) - . 
Allurl ia ou, Sr . Presidente, ao Instituto do Assucar c do Al
cool, quando tive de interrómper as minhflg considernções 
pclô termino da hora do Expediente. 

Dizia que, anteriormente, já h e. via. o Inst!iuto pretendido 
llm outro projec(o ninda mais desarrazoado, onde era impostll 
a taxa. rlfi i $500 sobre cada sacco de assucnr dos pequonos 
cngonhos. 

Allcgnva, para isto, deveres nüo decorrentes de loglca. e 
imaginarias vantagens, quumlo o fim collimado era o des• 
nprmrccimento do. pequena inrlusLriu em pruv!lilo d u grnnda 
!ndusf.t'in. das .usinas. 

Rcprcscnt.nnte d11 lavoura pcrnnmbucnnu. na commissri.o 
consullivu do I nslituto o no. Assemblén ConstiLuinto, impu
gnei á id~u com toda vehemt,ncia nas succossivas reuniões 
havida~ no lop;ur do sua. origem a neste r ecinto. 

Ponho em relevo o vali oso concurso dos Deputados Ar
ruda Falcilo P. ll!ut·ia Domi11guos . 

Nl!llifi<~artu u primeira !.t'.nlnLiva, >;-osln-me ainda o uevor 
de procuJ·ar corrigi r os Pl'ÍTI!;i paeH defeitos do decm•to numero 
21,. 7-i!l quo o S•·. OhofH do Governo P rovisorio entendeu 
.sanccionar. 
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Os dispositivos do art. 4° do mesmo decreto, estimulam 
os lat.ifundios, cerceando ao dono de uma propriedade for
n ecedora de ca nnas á usina o direi to do monLat' sua pequl!na 
fab t• ica, quando sentir a neMssidade de fazel-o, devido aos 
múos preços offerecidos pela materia prima ou á inter
rupção da ha rmonia necessaria ao bom andamento da vida 
éommercial. 

O melhor caminho a segui!.', em tal emer~encia, sor!a 
vender a terra no usineiro por qualquer i;lreco, preferível a 
ficar o pequeno proprictario reduzido á miseria, ante a im
possibilidade de uma rapída mudança de cult.ura. 

Não é justincavel que fique impedida a Lransferenoia 
t.otal ou parcial, de um F.stado para outro, de machinismos 
j á existentes no Pniz, como det.eL·mina o decreta 11, 2-i. 749. 

Supponhamo~ o dcsOl!Jnt•c,cirnent.o, em um dos Estado ~ 
Brasileiros, de Lodos os pequenos engenhos, com a montagem 
d e novas usinas. prosperidade está que devemos DI'ocurnr 
atLingir. 

Não ó razoavol que os machinismos upplicados na in
dustria primiliv!l fiquem, em tal hypoLhose, en~rogues a 
accão destruidora do lP-mpo e os seus donos obrigudos·a per
der o capital !'eprcsent.ado pelos mesmos. 

Além disto, dctct•minado o limito maximo da saf1·a de 
assucni' no ar~. 2° do citado decroto, em nada aiLera o plano 
de defesa, a l'l'a.nsfercncia de mnch inismos, qualquer que seja 
o destino . 

Prelen-der o nnn~quilamento de muitos mithares de pro
prioLarios de pequenos engenhos, tolhondo-:-lhes todos os 
meiús de troca do macl1inas deterioradas, uté mesmo com ll 
aproveitamento do cnpHacs já inverLidos na industria nacio
nal, é um procediinento anLi-ccollomico, anLi-patriotico e 
ft•ancarncnl.e deshumano. 

{) pL·ojcclo, cuja approvação cu solicito, Srs. Deputados, 
roduz ao mínimo os defeitos do decreto n. 24. 74.9, em ho
menagem á jus tiç:\ e om proveito da economia publica. 

"S(XI unde es t orso. in eodcm t.crminetur oratio." 

. . Sào pnlnvras de Cicero e ou as repito para impôt• a 
mtnha oração a· convoniendt'. de voltar ao ponto do onde 
clla proveio. 

Volto á politica, ã scrJuoLot•a política. 
O eminente brasileiro, St·. Dclpulatlo José Joaquim Soa

brn, em discurso pl'ofel'ido nu Faculdade do Diroilo do !l.cci
fc, no vi!;i Wil-n, ha muitos annos passadus, discUl'So a quo Live 
o .prazer de assistil', comparou a poliLicn a uma mu!he1· 
bonita. 

O oof.ojo é magnHíco . 
Na imagvm rominilta, do fol'!lms osculpturaes , do far:o 

angelica c do olhm· scinlillunle, revoludoe de um1t intolli
gcucia viva, enr,ontro Lodos os motivos Li.o soducoão. 

· A poli li cu t~ Lambem assim : nttt•ah(mLe em extremo. 
O illusk('l r,n•ofussot· de di!·oiLu esqlll!cou-so, enli•!!l.anLo, 

de ,ll' l'scrut:u· u alma dit politicn par·a podt~t· comparai- a á 
formur.ão moral dn mull\Ol' . 

Com a maosll'ia quo possue, teria S. Ex. doslumb~·n'Cio, 
a:indn mais, o auditol'io o, o que é ossancinl, Lol'ia fixado na. 
alma jov!!rn d!l seus discípulos impres~õos indclewis !'lObre 

. us duos c~;pcoio8 do poliLico.: uma, a JloliLlcn sadia, necossn.
ria ú anmdoza do Bras il e a outra,. 11 polilicn impura, nooiva 
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á nossa Patrin, quanto á família humana é nocivo o coração 
impuro da mulher. 

Lorenzo Stoo·chettf, o exímio poeta italiano, em v~rso!! 
memoraveis e cheios de emoção, apresenta aos nossos olhos 
uma figura suggestivu de mulher, onde a belleza extrema. 
se acha ' alliada á extrema impureza d'alma. 

Attrahido pelas linhas impeccaveis de seu corpo e as 
ondulações estonteantes de seus cabellos d'ouro, o poeta 
sente todo o explodir de um amor intenso, tão vigoroso 
quanto o odio sobrevindo ao conhecimento da sordidez do 
espírito. · 

Entram em choque o amor c o odio, manifestado este 
em terríveis anathemas. 

Amei a politica, Srs. Deputados, para melhor poder 
amar n minha Patria. 

Pensei encontrar no P . S. D. de P. o idealismo sa
grado da revolução victoriosa em 1930 e esbarrei-me com o 
desvirtuamento · completo deste mesmo idealismo . 

Foram exigidos os meus applausos á perpetuidade do 
poder unrpessoal dos interventores, conveniente, 6 certo, 
aos seus caprichos pessoaes, mas, francamente contrarias á 
prospel'idade dos Estados. 

A iniciação não resultou boa: faltou-me o feitio mo
ral e a necessaria cot·agem para cravar o punhal no coracão 
do Brasil . 

Retrocedi o passo é fui condemnado. 
Odeio a politica corrupta e, imitando Steochetti, em um 

de seus formidaveis anathemas, contra a muther amada, 
Ad Emma, p ara fazel-.a voltax- ao covil immundo, eu digo 
Lambem: · · ' 

Torna, sordidn cagnu, al Luo covile, 
SoLto ai br11L1 irruenlt a spasima:r; 
Torna all'infamia tua; sei troppo vile, 
Sei troppo vil e; non ti .posso .11mar. 

(Muito wm; muito bem . O orador é curn.príntentado.) 

O Sr. Presidente - Vou levantar a Sessão; desigmmdo 
para a de altlanhã a mesma 

12 

ORDEM DO DIA 

Primeira pal'le 

Sessão secreta, pnra discussão e votação da mensngem 
do St· . Pt·Hsidente dn. Republica, sobt•a n nu menção do .Chefe 
da Missão Diplomalica nu HQI!anda. 

Segunda purlc 

Votacão do projocto n . 10, de Hl3r., estabelecendo que os 
governos dos Estados sejam exercidos [)elos ·P r csidnntos dos 
r espe_ctivns 'r dbunaes de Justicn, ali) que verifiquem as 
ole. tcoe~ Ll e quo trata o nrl. 3" do "Disposir;OI:ls Tmnsito
l'ias", ria Conslituicão l!'cde1·al (om virlude da urgenciR) (-1• 
di.scus sao) . 
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VQtac5.o dos requetirnentos dos Srs. Ferreira de Souza e 
Adolpho Bergamini offerecidos ao projecLo n. 6, de ·1934, 
estabelecéndo providenoius para a realizàcão das p roximas 
eleições. 

Votucao do parecer n. f , d e 1934, negando licença pedida 
pnra proseguimento do pt·ocesso instaurado contra o Depu
tado João Villasbóas (discussão unica;) . 

Votaçãú do parecer n. 2, da 193i, declarando que o pro
seguimento do processo criminal instaurado contra o doutor 
I.uiz ·Vieira d o Mello, independa de licença da Camara 
·(àiscttssáo unica). 

Votação do parecer n. 3, de 1934, declarando que indo· 
pende de liconoa da Camata o proseguimento do processo 
criminal instaurado conlro. o Sr•. Nttncio Soares da Silva 
(discussão unica). 

Votação do requerimento n. 37, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, indagando por que motivo os sargentos monitores do 
Col!egio Militar não percebem diarins quo a lei estaboleoe 
(d·i.scu~sã.o unica). 

Votação do requedmenlú n. 38, de 193 ~. do St·. João 
Vitaca e outros, pedindo in formncões sobre reconhecimento 
da União Sovietic.a, pelo Brasil (discnssão ttnica) • 

Votação do reqúerimento n. 39, de t934, do Sr. Acyr 
Medeiros e outros, pedindo informações sobre o resultado a 
que chegou a C<Jmmissão Liquidante dn Divida Flucluante 
da União (discussão ?Jnica) • 

Votação do requerimento n , 40, de i934, do Sr. Thiers 
Perissé e outro, pedindo infor mações sobre obras no Theo.Lro 
Municipal (discussão unica). 

Votação do requerimento 11. 4f, de 1934, do Sr. Alcan
tara Machado, pedindo informações sobro reintegração do 
tenente-coronel Benedicto Alves no Nascimento (discu.~sao 
tmica ) . 

Vola~lÍIO do requerimento n. 42, de f934, do Sr. Acyr 
Medeiros o ouLros. do informações sobre prisão de opernrios 
empregados em padarias (discussão ttnica). 

Votuçi'io do t·equerirnenlo n. 43, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e ou lt·os, de infot·muções sobre prisões de opera
rios, que enumera (disctt$Sáo ttnica) . 

VotliCüo d•) requot•imonto n. 44, de t 934, do Sr. Antonio 
Rodrigues o outros, do informações sobre demissão de um 
ompregndo dt\ J~~mol11 Seh1 de Setembeo (d·i~·cussão unica). 

Votaciío do t'equcr imcnto n. 45, de i 934, do Sr . Thiers 
l>o1•iss6, de infot·macucs sobro se no Estado do Paraná está 
sendo cumprklo o disposto no art. 104, lettra e, dn Gons~itui
cão vigento (discussli.o 1tnica) • 

. Votação do requerimento n. 46, de 1934, do Sr. Adolpho 
Borgarnini, de informn~õos sobre se nas Estradas de Ferro 
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da União conLinua sendo cobrada a taxa de viai;ãti federal 
(di3clti!São unfca) . 

·votação do requerimento n. 47, de 1934, dó Sr. Antonio 
Rodrigues e ôiJtro, de informações ao Ministerio da Agricul
tura sobra colonias de pesca (discussão unica) ~ 

Votação do requerimento n. 48, de 1934, do Sr. Acurcio 
Torres, de informações aos Ministerios da Justictt e Viação, 
sobro operarias envolvidos no movimento grevista de 5 de 
Setembro corrente (discussão tmica) . 

Votação do requerimento n. 49, de 1934, do Sr. Acurcio 
Torres, de informações ao Ministerio do Trabalho sobre um 
recurso interpost.o por operarias do Syndicato dos Traba
lhadores da Companhia · de Cimento "Portland" (discussão 
unica). 

Votação do requerimento n. 50, do 1934, do Sr. João 
Villasbôas, de informações ao Ministei'io da Guerra, sobre a 
missüo chefiada pelo General Leite de Castro, na Europa 
(discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 51, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre reversão de um official do Ex:er
ciLo (distussão unica). 

Votação do requerimento n. 52, de Hl34, do Sr . Alcan
tara Machado, de informações ao Ministerio da · Viação e 
Obras Publicas, sobre reintegracüo de um funccionario da 
Inspeototia de Seccas (discussão unica) • 

Volaclio do requerimento n. 53, de 1934, do St; Cunha 
Vusooncellos, pedindo ao Minislerio da Viação e Obras Pu
blicas cópias dos pareceres dos Consnltore~ 'l'echnico e Ju
ridicu daquelle 1\finistcrio sobre a Companhia Paulista de 
Estradas de Ferro (discussão unica) . 

Votacão do requerimento n. 55, de i!l34, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outro, de informacõos sobr::! dispensa do empre
gados no Serviço da Febre Amarella (discussão tmicà) . 

Votação do requerimento n. 56, do i934, do Sr. Antonio 
Rodrigu es e outr o, de informações sobl'o dispensa de um 
funccionario da Companhia Cantarcira de Viacão Flumi
nense (diswssão mrica) . 

Votação <lo t•cqucrimonlo n. 57, d e 193~, do Sr. Thiers 
Perissé o outro. de infOl'macõc$ sol.Jro nomeações de funccio
nnrios (d·iscussiio tmica) . 

Volacüo do rcqueritncnlo n. 58, de 1934, do Sr. Mozart 
L11go, de informações sobre lr.rrcno~ :;ilmi.clos na Ilha do 
Governador (diScussão 1tnica). 

Votac!io do requerimento n. 591 de 193-1., do Sr. Mozm·t 
Lago, de informações sobro nomeacões do teclmiws de Oon
tabilidade feitas !leio Sr. Interventor do Dis~rioto Federal 
(discussão ttnica) . 
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Votaçií.o do requerimento n. 60, de i9M, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre uomeações de medicas, feita!t 
pelo Interventor do Districto Federal (discussão unica) . 

votação do requerimento n. 61, de 1934., do Sr. Adolpho 
Bergamini, de informações ao Sr. Interventor do Districto 
Federal, sobre a conslrucção de hospilaes (discussão unica). 

Vota cão do requerimento n. 62, de 1934, do Sr. Adolpho 
Bergamini, de informacões sobre o Serviço de Radío Na
cional (discussão unica). 

Estão sobre a mesa, afim de receber emendas, de z· dis
cussão, os projeotos ns. 45, Orçamento da Receita; 46, Or
çamento da Fazenda; 47, O!'çamento do Interior; 48, Orca
menta do Exterior; 50, Orçamento da GUel'ra; 51, ÜL'çamento 
do 'l'rubalho; 52, Orçamento da Educação; 53, Orçamento da 
Víaçüo (quinto é ultimo dia) . 

EsLão sobre a mesa, afim de rcoeber emendas, de 2" 
discussão, os pl·ojedos ns. q9, Orcamento da Marinha e 5'4; 
Orçamento da Agricultura (qttarto dia). 

Levanta-se a Sessão ás 15 horas e 20 mi
nutos. 
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50• Sessão, em 18 de Setembro de 1934 
I 

Pre~idencia do Sr. Christovão Barcellos, 2• Vice-Preaidonto 

1 

~·s H horas, comparecem os ·Srs. : 
I 

Ghris~ovüo Bapcellos, Waldemar ·Motta, Alberto Dlniz, 
I,eandl·o Pinheiro, Adolpho Soares, Godofredo Vianna, Hugo 
Napoleão, W aldemar Falcão, Pon~es Vieira, Xu:vier úe Oli
veira, · Kerginaldo .Cavalcanti, Albel'lo Rosel!i, ·Odon Bcillll'l'll, 
HeL·ectiuno Zenuide, .Simões Barbosa, Góes -Monteiro, Valen
te de Lima, Rodrigues Doria, Adindo Leoni, Edgar<.! Snu
cbes, Paulo Filho. Carlos Lindenberg, Godofl'edo Menozos, 
Hem•iquc Dodswor~h, Sampaio Cor rêa, Olegario Mariunno, 
M:ozo.rt Lago, José FAiuardo, Fabio 'Sodre, Cardoso de Mello, 
Soures .Filho, Le.mgruber Filho, Ft·ancisoo Marcon<les, MILttil 
Macha.do, Daniol de Carvalho, AnLhero BoLelho, Alcnnlut•a 
1\iacha(io, Barros PonLeado, Cincinuto Braga; Lacerda Wor-. 
ncck, Gnrdoso de Mello Netto, João VillasbOas, Lacerda Pln
to, Carlbs Gomes, Renato Barbosa, Minuano de Móura, Adnl
berto Corrêa., Albet·to Diniz, Gunha Vasconcellos, AnLonio llu
drígues, Waldemat· Reil~;do.l, Sebastião de Olivoirn, Alvaro 
.Ventura, Wallel' Gosling, Horacio Lat'er, Pedro Rache, Mil
rio Ramos, FtoberLo Simonsen, 'l'eixeira Leite, Pinheiro LI
ma, Abelardo Mcrinho, Tbier.s Perl5sé, .Moraes Paiva. (02.) 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o com1m~ 
recirl'Jento do 02 Srs. Deputados. 

Est.á aberta · a Sessão. 

O Sr. Alber to Diniz (Sttpplen,e, servindo ele 2• Sccretu
r ·io) procede á leilura da ADlo. da .Sessão o.utec.cóenlti, n tllllll 
é posta em disousslio. 

O Sr. Mario Ramo~; - Peco a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavt'i\., sobre a Acla,o llODl'O 
Doputudo. 

O Sr. Mnr.io Ramos (Sobre a Acta) - Sr. Prcsldonte, 
hontem, quando se d iscutia a acta, o nobre collegn, Sr. Dopu~ 
tlido Minuano de Moura, leu um telcgramma do niboiri'\o 
Preto, n,ssignn-do por diversos representantes do. Agricul~um 
o r eferente h quostâo dos decretos do chamado "roaju l:lln~ 
mento economico". · 

Ao lür esRo tolegt•ammn, o honrado rep1'esent.<mto do 
R.io Grande, teve ensejo de uar conhecimento l'l Casa do seu 
conteúdo, vis~o como :se cncon~ra publicado oo Dim·io do 
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Podei' Legis~ativo. Entretanto os jornaeii da tarde de bontem 
e alguns matutinos de hoje referiram-se ao dito telegram
ma c.orno sendo contra o projecto que apresentei em fins de 
agosto, visando suspender os effeitos dos dtLos dec!'eLos de 
reajustamento, afim de que, procedendo-se a estatística 
mcdiunl.u ednues publicos Viessem cllas a esta Casa, afim de 
so fosso possivel estabelecerem-se novas ou melhores condí
cües, dcntt·o duquclles objectivos, para atten'1er, justament(l, 
á lavotH'U, á pecuária e á producoão em geral. 

Ot·u, Sr. Presidente, o telegramma que recebeu o nobre 
Deputado, 81·. Minuano de Moura, não é, absulutamcnte, con
tra o projeúto que tive opportunidade de offereccr á con
sideracüo da u:nnara, no :l'im do mez ôe agosto. Pos~>uo, 
tamhem, esse despacho telegraphico; é ao contral'io no 
sentido, precisamente, de apoiar o referid ·; project 1. Não 
vou repelil-o, porque o Diario do Pader Legiúativo o repro
duz fielmeute. Talvez tivesse feito confusã.:~, aos illustr~s 
representantes da imprensa; por occasi!<o :ia leitura uma 
e.xpr·essão nelle empregada: ~Nós, representantes da agri
cultura desempenhado., .. . " (desempenhados significa, não 
hypothccados) ... protestamos contra o project.o de reajus
t:Jmento ... " 

Assim, Sr. Presidente, dando esses e~()lar-ccimentos, pP.
dinrlo l'Sta rcctificucão, especialmente aos representantes da 
Irnpt•ensa, Qll<:\ro dizer, de passagem, q'..le não tenho lido 
aqui no plcnfirio um St~ dcs muitos telegrammas, nem uma 
só dl1~> dp..:euu~ de üarlas que tenho recebido, tanto do Esta
elo de São ])nulo, como de Minas Geraes, do Rio Grande do 
Sul {l do 1'at·an6., do Ceará, combatendo :~ medida de emer
gL•rwia do que o Governo lançou mão, tendo em vista talvez, 
t.r•al(n'·SC de problema bancaria de mom~nlc. mas, necessi
l.anclu t•evisfto, ol'im de dictar cu diminui!· graudes onus im
posLos a Nação. 

O meu projecto, apresentado em fins de agosto, depois 
do considemdo ob,jecto de deliberaçUo, se er,conlra na Cvm
missüo de Finanças, juntamente com o outt·o projecto, qUê 
lho em complemenlat·, e (]Ge tive ense.ig.,de submetter á 
Casa, em :1. de setembro, relativo á questão cumbial, a qual 
o Governo, procurou tlesdo logo, isto ó om 10 do corrente, na 
suu boa fé c no interesse, em que está, de resolvct· os pro
blema:: cconomicós e financeiros atLhltJnte:~ á questão do 
reajustamento, dnr soluçüo om parte a mais prompta, à que 
é ([e esperar seja, completa, como o permitlE: a competen
cia do Dir1~Clor da Garlcira Cambial, o S1·. Souza Dantas. 

Jú a primeit·u pUI·Lc desse projecto ostá produzindo .ef
f eilos. islo é, rt concornento aos prcjuizos quo soffreu a pro
<iuc~ão c consl.ituir·:ml pr·etexlo para o dGcreto do reajusta
menlo, !H c,iuizos dccort'cntes do valor urtlficial da mooda. O 
as.s\tmplo está sendo considerado, d' nhi, deve1·mos ter toda:J 
ns es[Hlrançns de que não só a questão ..:amt•il.'l. oomo a que 
dl z respeito a nova politica do cafõ, ao lrnnco de emissão, á 
loi bnntHll'itt, serão estudadas e solucim1al1<·~. de conjunto, 
om \.Jt·ovo tempo com o alto espírito de patl'i0tismo e saber 
de quo nesle momento estão animados não só o eminente 
·sr·. Presidcnlc dn ltepublica, como seu digno Ministro o se
nhor Arl.hur !lc Souz11 Gosla. (Muita bem,; m1~ito bem.) 

O Sr. Alcantara Machado - Poç.o a palnvrn. 
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O Sr. Presidente - Tem a pulavra, sobre a Aota, o nobre 
Deputado. 

a Sr. Aloantara Machado (Sobre a Acta} - Sr. Presi
dente, na sessão dl'l hontem, o liobre Depu~ado, Sr. Minuano 
de Moura, cu.io nome declino oom a l!ympathia que me-
x·ece, ••• 

O SR. MINUANo DE: MotlnA - Obrigado a V. Ex. 
O SR. ALCANTARA MACHADO - ... levou ao conheci

mento da Casa um telegramma procedente de Ribeirão Pre
to, l:lm que lavt•adores dr.semponhados do crf.ldito ugrieola 
desapprov~:~m, não o projecto do illustre Deputado, Sr. Mario 
Ramos, mas o da bancada paulist,a, rtó qual se pleiteiam va
rias modifícnoões á lei do l'eujust.a.mcnLo ecrmomico. 

Niio é cllegado, evidenlemente, o momento dé discutir o 
assumpto e, por isso mesmo, o illus!:rado repl"csenla.nto dn 
Rio Grande do Sul ~o l!rnHou a ler o protesto, t•cscr·vandq 
a manifeslaçíto do seu juizo para oocasiüo oppol'luna. 

O Sn. MtNll,\NO nm MouM- ExactumcnLe. 
O SH. ALCANTAHA MACHADO - Seg·uü•ei, Sr. Pr·c

sidcntc, o nxenn>lo, àe todo mri todo lO!l\'avol, do nobl'e cal
lega. (ilhâta lle·m,.) Contenhw-mt:-ei em pl)tlir, apenas, fi
quem {:onsfando dos "..Annaes", alguns dos rnuiU.ssi!lH)s e ex~ 
pressivos Lcl~gt>ammas que a bancada paulista tem t·eccbido, 
todos unanirnc:; em appl!tudir as medidas pelas quacs !W 
bate a rcrwcscntação de S. Paulo. 

Era o que Unha a dizer. (!Uuito oe11~; nmito bem.) 

Telegra.mmas a q:ua se reiero o Sr. Alcantara Machado 

Bancada Paulista - Go.tnal'a l!~ed('ral - Ui o: 
Río, 15. - Sociedade Nacional Agl'i<mllura acolhendo 

pru:-;oil'OStt appcllo sua pt•estigiosa congeneee Sociedade Ru
ral Brasileira São Paulo vcrn apoiar junto il!Utltl'ados rcm·c
sentunt('s Siio Paulo justa aspiração lavoura nacional appro
vacão p!'Ojecto t'evogamio disposições lei rcajustamen~o so
bre e:x.olus1\o dividas pm• oorúpra propriedades agrícolas. 
Baudt~ções ntlenciosas. - tirthur Torres YWw, l'residcnlc. 

Bancada Paulista - Gamara Fedcrut - Hío: 
Rio Pl'eto, ill. - Lu.vradoros repl'csenlados poe esta 

AssociaíifiO c demais associados solidnrios com o clamor na
cional cspcnl.m confiantes inc!usão dividas por compra e 
v<mda nos beneficios da lei do rcajushmwnt~1 com o apoio 
ínLog~·aJ dos legítimos l'Ciit'Cscmlanlc~ elo Povo bmsi\ciro pela 
Assoclacúo Gommc~·c iu.l e Asrieola de Rio l)r1~to. - O S\lcro·
tario, Bened·icto Dwwte da Fonseca . 

.Bancada Paulista ~ Cnma.nt Fedct'tll - Rio: 
Hio, Preto, u~. ~ Como lavt·adoros o mais como Brasi

leiros desejamos oort'ij!l.-se c:xclusfio odiosa da.s dividas P<W 
compl'a e venda de pt·oprícdados agricolas 11a IGí do rca.[us
tu.rtmnto, div idas css~s indiscutivclmento lwne~t.as o absolu
tn.m>:.\nLe enquadl'adu.s nos scnlimcntos di\ n1esma.. - Dr. 
J. Mendes Peri:ú·a. - Mario ClopÜ~l' Urbina!·i, - -- Leo l.eno. 
- /JtOCO]Jio Davido{f. - Dr. Nestor Vasconcellos. - Dou~ 
ior li'crmmtlo Gome8. - Jutio Gonçal.ues. - Dr. Br:nt() Do-
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mingues Ca.çtro. --:- Dr. Benedicto Masoni. - SIJ.l·•;ador Cen
to la. --Manoel Marques Caldeira Filho. - ~tcrchid Homsi. 
-Antonio Fe1·1J.t.:mdes. -Biliar Chaim. -José Elias. -
Dioram Nascimento. - Dr. Jacintho An.r~erami. - Angelo 
Soares. - Dr. Aureliano Mendonça. - Arturo Delafine. -
Major Vir{IHio Lima Ba.ssitt. - F. Bassitt. - _4rnaldo Nu-· 
nes. - J. Attab & Filho. - Gattaz & Mazul. - Jacintho 
Honorio itfella. - Avelina Gonçal-ves Diniz. - Mo.noel Sou:a 
Varella. - Ignacio Souza Varella. - Oscar Leite Ribeiro 
Paria. 

Dr. AI cantara. Machado - Palacio Tiradente - Rio: 
Coroados, 11. - Lavradores Coroados feliciLam Depu

tados paulistas apresentação decreto amplial\do roajusta
menlo para devedor por compra. Saudações- - Joaquim 
Nob1'e. 

Sr. Alcantara 'Machado - Camara Deputados - Rio: 
Rio, 12. - Partido Constitucionalista Igarapuva inter~ 

pretando sentir lavoura paulistn applaude attitude bancada 
projm;lo ampliativo reajustamenLo economico. - Dr. Celso 
Pinto, Presidente. 

Exmo. Sr. Deputado Alcantara Machado - Camara dos 
Deputados - Rio: 

[)obt•ada, 17. - Fazendeiros por compra considerando 
ser inului.dos reajustamento céOnómíco ngradeceitl saudando 
nobres paulistas e nobres Deputados em quem confiam re
para\ião medida jusl:issima, Saudações. - Elias FelitJe Au
(fUsto. 

Exrno. Sr. Dr. Alcantara Machado - Congresso Fe
deral- Rio; 

Catanduva, i 7. - Associacão Lavradores de Novo Ho
rizonte solidaria aspiração agricu!Lores nacionacs extensão 
reaju~tamento ecouomico hypot.lweas por compra proprie
dades envia vossencia calorosos applausos projeoLo decreta
cão l)Utriotica medida irá beneficiar lavoura brasileira. Res
peitosas sauda-ções. -'- Dio(Jo C. Castilho, Presidente. 

Dr. Alcantara Machado e mais Deputados da Bancada. 
Paulista - Rio: 

S. Paulo, 12.-Lavradoros de Café em S. Paulo, confiantes 
no allo pátrioti~mo de VV. EEx. que, como rcpr•~:'cntant~ de 
S. Paulo, eslaes integrados nos anseios de todos Os pauhstas 
independentemente de qualquer côr par·Lidaria reclamam quo 
em collaboraçiio oom os dignos Deputados de outros Estados 
que ora se batem pela justiçt\ nu lei do rel\justamcnto eco
nomico envideis todos esforços para que seja mais ampla, 
justa e equitativa. a referida lei qne na sna ultima restri.
ccão trouxe para os ngl'icuHoros dolorosa decepção. Pela 
Cooperativa Regional do Café em Catanduva, Manuel Fadi
uas de Smtza. 

13ão Paulo, 12 de Julho dB 1934 - Dr. Al11antara Ma
chado e ID\\is Depntndo;s da Buncatlt:~ Paulit~tn - H.io -
Lavradores de café em Suo Paulo confian Lcs uo nlt.o putriu
tismo de vossaH excelloncias que como r~pres~nlantcs do 
Sfto Paulo estaes intcgL·ados nos nnceios de todos os J.)Mtlis-
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tas independentemente de qualquer CJur partidaria recla
mam quo em col!abora\)ão com os dignos Deputados de ou
tros Estados que ora se batem pela justiça. na lei do reajus
tamento econGmico envídeis todos esforços par·a que seja 
mais ampla justa e equitativa a réferida lei que na sua ul
tima restricção trou::te para os agricultores dolorosa dece
pção. - Pela Cooperativa Regional de Café em Baurú, An
tonio Gonçalves ft'raga, Presidente. 

r.:>ão Paulo, i2 de Julho dt~ 1934 - Dr. Alcantara Ma
chado e mais Deputados da Bancada Paulista - Rio -La
vraaores de café em São .Paulo confiantes no alto patrio
tismo de vossas e:<:ceHencias que como rept•eseiilantes de 
Suo Paulo estaes ínlegrados nos anoeios de todos os pau
listas independentemente de qualquel." cllr partidaria re
clamam que em collaboração com os dignos Deputados de 
outros Estados que ora se ba.tem pela justica na lei do 
reajustamento economico envideis todos os esforcas pal."a 
que seja mais ampla justa. e equitativa a referida lei que 
ua sua ultima rest'ricção t.rouxe para os agt·icultores do
!Ol'osa decepcão. - Pela Federação Paulista do Cooperati
vas de Café, Dr. José Americo Sampaio. - Ulysses CorriJa, 
- Fernando Netto. - A. Quei1·oz Amaral. - Mm·celLo 
Piza. 

São Paulo, 12 de Julho de i934 - Dr. Alcantara Ma
chado e mais Deputados da Bancada. Paulista - Hio - La
vradores do café em São Paulo confiantes no alto patrio
tismo de vossas excellencia.s que como t•epresontantes de 
São Pauio cstaos integrados nos anoeios de todos os p!i.u
listns índepcndenlemente de qm1l(!ucr cór partidaria re· 
clamam que em collabonçüo com os dignos Dcpulados de 
outros Estados que o1·a se balem pela jus~iça na lei do 
reajuslamerJto economico envideis todos os esforços para 
que seja mais ampla justa. e equitativa. a referida lei que 
na sua ulLima. t·esLricção trouxe para os agricultores do
lorosa deoepçao. - Pela GouperaLiva Regional de Oafé em 
Jahú, Dr. Waldo Co$ ta, Presidente. 

ISão Paulo, iZ de Julho de Hl34 - Dr. Alcuntara Ma
chado o mais Deputados da Bancada l>aulista - Rio - La
vradores de café em São Paulo confiantes no alto patrio
tismo dc vossas exccllencias que como topresentnntes de 
São Paulo estnes iri.l!~grados nos anceios de todos os Dti.U
Iislus indepondentomcnle de qu;\lquer côr partidal·in re
olamai:l que em oollabot·ução com os dignos Deputados de 
out1·os Estados que om se balem pokl jusli!)a na lei do 
l'eajustumonto ecouomiw onvideis Lodos os esforcas para 
que scju mui~ nmpla jus!,a o üquiluLiva ~ referida lei que 
na snu ultima !'cslricç.ão ll'Ollxe 11aru. os agrioultores cto
lot·osa deccpcão. - Pela Cooperativ11 Hegional do Café em 
JaboUcalJnl, Caetano Bemini, Presi<.lcnLe. 

Do Pil·nJuhy, 'S - Deputado AJcnnlura Machado -
I>alatlio 'l'iradontes - Rio - Os abaixo assignados fuzen
lleil'os om Pirajuhy, Suo .Paulo, feHcit.am cminc·nle Depu-· 
tudo c demais sigm.Ltal'ios do projedo n. 36 tlUO revoga as 
lelras "d", "e" do artigo 20 do dem·eto n. 2-1.233 da Lei 
do ltoaju:;;~:unenlu Rconomico. Sttuc!U(lões. - Mato1~ 'l'twu.
l·es Pac.1'. - Luiz Genvvcz. ~ PeJ•ctJUim Seroulo. - Souza 
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Meí1·elles . - João Sott~a Perpetuo. - José Fernandes Ri
pas. _ Estevão Tavares da Silva. - Casemiro Bonwart. 
- José 'Raphar:l Assa.cl. - Ja11me José 1Uar·ton. - Veruítio 
Mat:hado Barros. - Antonio Bm·lmnte . - Alencar Cruz 
Leite . 

P residente AlvM, 8 - Deputado Alcantaro. Machado 
Palacio Tit·adeatos - Hio - Lnvt·adores Presidente Al

ves fe licii.am eminente "lcader " projeeto 36 Rcajustamen
b . Süo Paulo se QL'gulha possu h· repre:;entacão que co
nhece suas necessidades c vne encontros legilimos inte
resses e aspiracõn!; . - Dr. CLovis Cordcir·o . Accacio 
Carvalho. - Antonio Polonía . -João Mow·a Mm·qucs. -
ltl anocl Azevedo. 

2 

O Sr. Daniel de Carvalho - Peco a palavra. 

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

O Sr. Daniel de Carvalho (Sobre a Acta) - Sr. Presi~ 
dente, tive ensejo de pedir inserção, na neLa da sessão pas~ 
sada, do meu protesto contra o crime de que foi victima o 
digno jornalista mineiro 'Sr. Ax'rnando Nogueira, na oidado 
de Vm·ginha. 

Não tinha, então, pormenores do facto, mas estes agora 
estão na impr ensa e mostram a gr:widadc do aconteci
mcnl.o, porquanto não se trata de crime comxnum e, sim, 
de umn dns mais t ristes demonstrações de truculencia 
contt·a a lívre manifestação das idéas e ela pregaçiio da 
douLrina partida ria . 

Por mais que tenha o doscjo de evitar sejam trazidos 
a e~tn Cam:ua os acontecimento~ políticos de !\finas Ge-

. raes, ·eu,· que já ltve op[lOt'tunidnde de denunciar aqui . as. 
violcncins praticad as na ler ra do inclílo bras ileít'o St\ Ar
thur Bemardes, etn Vicosã, poi· occasião do alistamento, 
sou, cmLrctanto, obrigado a relalur os desma ndos commet
tidos no município do nobi'e "leader" da banl;ada, Sr. Cat'
nciro do Rezende. 

Bem conhece V . Ex., Sr. Pt•e::.idcnte, o St·. Car•nc iro 
de Rezende, a su :1. l inha de elcgancia moral , a sUü cit·cum
spccçrw, e póde. poel(mto, ava!iut• da gntvidado dos i'u
cLos quo se deram em f;ylvestro Ferraz, pelo le legt'amrna 
qt~ c S. Ex. dirigiu ao Sccl'ebrio dlL Segurança Pul.Jlicu de 
Mmus Gf~ rae s, H q uo v ou Wr pul'a que fiqne consignado nu 
nela dos trabalhos da Onsa, oomo elemento de aprcoincüo, 
o morlo pm· qu e siio conduzidos os netos pt•cparatorios da 
eleição do 14 do outuht·o· víndoUl'o. ., 

E' es te o to I egr::un rnu.: 

" l)cço venia trazer immedialo conhecimento 
vossa oxcellenoia. info rmação sogt.H·n do que p•·ci'eito 
de Sylvestre Ferraz, onde Pnr!.ido Hepublieano Mi-
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neiro constitue considernvel maioria e!eWn·al tem 
exetcido di rcctn e indireetamant.e eoacção moi'al e 
tllaleriat conlm nossos correligionarios prei'erencia 
Dislricto Viçosa onde foram insullàdas e pt·esas 
pessôus melhor conceito social. Informo mais que 
autoridades locaes obedecendo mesmos objectivos lá
mentaveis chegaram cxLrerno embaruçnt· pela forca 
cumprimento ot·dem "habeas-corpus" favot· qualt•o 
conoidadàos nli presos illegalmente Juiz Preparador, 
sendo assim escandalosarnento desJ·espeilada decisão 
Justiça motivos interesses haixa comedia pat•lidaria. 
E informo ainda que alé cs(:.l dnla alludictos conci
dadiios continuam materialmente impedidos regres
sar seus lares devido aLtitude despotica apaniguados 
prefeito Sylvcstre Ferraz. E' evidente, pois, que ~aes 
actos Vi8atn positivamente prejudicar Partido fiepu
blicano Minei1'0 nas elJições de quatorze outubro 
proximo, guffocando ássím liberdade opinião nossos 
concidadãos, cujos direitos iudividuaes e [JoliLicos 
estão claramente assegur'.ldos nova Constituição e 
cujo livre exercício governo Minas está obrigada ga
ranLir. Taes informaç-ões foram L1·ansinitLidus pelo 
coronel Comclio Dias Castro concidadão digno maior 
apreço conforme poderá dizer vossn cxocllencia hon
rado d~sernbargador Genlil nangel ex-presidente •rri
bunal Ele i t.oral. Pol' tudo, isso venho denunciat• ao go
verno Estado tues arbitrariedades e violencias seu 
preposto Sylvestre Fe!'l'az, ~sperando Q:ue se digne 
agir como de direito para presLigio moral nova Con
stituiçõo Brasil no Estado Minas Geram>. Attenciosas 
saudacões. - Carneú·o de Rezende, Deputado fe
dei"al." 

Já conhecia esse telegrumma em carta do !ilustre Depu
tado Sr. Carneiro de Rezende recebida ha alguns dias. 
Aguardava, porém, a noticia do provirlencias tomadas pelo 
Governo do Estudo de Minas Get·ucs, porquanto á testa da 
Scci·daria da Scgunmr,;a Publica se encontra urna pm·so
nul.idade quo tem nome u zclat·, c estou certo de qnc S. Es:. 
ter<i dclet•minado es~as ptoviilencins. 

Camo, eni.I"IJLanto, as auloridades superiores muitas 
vezes não conseguem que O"- som; nobres tJropositos alc~n
ccm immedialamcnte o objectivo, [lela demora, pela de
longa, [lot' parte das uutot•idmk>s inferinrcs, int.orcssudas 
em acobm·l:u· cr-imes de scmclhnnle nal.m·t!za, julguei de 
meu dever !arnhr•tn· ;\. o ri nilio publica do Pàiz rnuis csle 
Cacto, pura, assim, obz•igm· n lodu~ IJUanLos tenhnm respon
sahilirlmles a agiz• zw senLirlo, rio t)uhi!Jit· !r~.t•s almsu~. f:l
Zflntlu quo so pi'OCI!s~ern ng elr!ieõus do 111 uo ou\.ul.Jt•o pro
ximn vindoul'o, como Lodos tie~ejnHH1S, num ambiente de 
plena liberdndc. (Mn·ito bem; 11w.i!v ucut.) 

O Sr. Presidente -- Os Srs. Dt~putuctns qur. aClll.lum de 
osnr da palavru, nüo fizeram rectif1caçõ•~s ú AcLu., 

Gonlinú:l um di~cnS'srto a AoLll. (Pau.sa.) 

Em seguida, é <tPPI'ovadu n actn. 
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O Sr. Waldomar Motta (4• Secretario, $ervirulo de iO) 
precede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

3 
Offioio: 

Do Sr. Deputado OlementinQ Lisboa, de 17 do corrente, 
communicando que se . ausentará desta Capital por algum 
tempo. 

- Inteirada . 

Rop1·es!mtação: 

De altas personalidades brasileiras sobre o. necessidade 
de regulamentação dol; artigos relativos no serviço militar. 

- A' ·Commissão de Segurança Nacional. 

Telcgrammas : 
Do BeiJo l:Iori~onte ~ Presidente Camaro. Deputados -

Rio . 
.Congregação Escolar En~enhania, Universidade Minas 

Geraes vem app~llar p:ll'a não seja convertido em lei 0 pro
jccto ampliando regalias aos não diplomndo:s pelo decreto 
n. 23.569, Governo Provisol'iO, que regulamentou pt•o fi~
sões Engenheiros Architeotos e Agrimensores, IH~do mnnu
t!mção integral referido decreto. Saudações attenciosas. 
Presidente Congregação. - Arthur da C. Guimarães. 

- A' Commissíio dl" Educação e Cultura. 

De Bello Horizonte - Presidente Camara De.vutado& 
Rio. 

Syndicato Bnncurios Bello Horizonte, representando 
maioria Bancarlos Minas, vem protestar energicamente ,jun
to vossenc.ia contra memorial apre-sentado essa Camura fuuc
cionar'ios Ban!l!l. Commercial Est.ado São .Paulo pedindo mos
m excepção dada empregados Banco Brasil pelo decreto que 
instit.uiu nossa ·Caixa Aposentaclol'ias P ensões. E 5se me
mot·ial não traduz posit.ivamcnLQ vontade dos subscl'ip lorl!t~ 
cujas assignaturas foram obtidas meio de ooacc.:iio. ~spm·amos 
dignos representantes Jlovo nâu darão acolhimento aqn•Jlla 
preLcuoüu prestigiando t~onto vis t.a defendido Syndicatos a ni
cos e legit.:mos defensore-s interesses classe. - No-raN.ino 
Mello Cast1·o, ' presidente. 

- A' Comnlissüo de I .. cgi slação Social. 

4 

[•'im\ln sulwe a Mesa ;\Ll~ ul LcJ' icn· clelib e t·a~·riu, 
qunLro projoot.os, sendo dois do St· . Jotío Vi! t:tS· 
bon~, um do St·. Prado Kclly c ouLr:u~ e unt do 
Sr · Mario Hamos. 

5 

11;' lid l' e Yai a impt•imir [J<Il'a set• :-uhmni.Lillo 
ás {JoJnmi-ssões do Edttca~ão e CnlLm·a e de Ül'i,~a-
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mento de accordo com o § 3° do ad. 146 do Re
gimento, o seguinte 

PJ\oJOOTo 

D4 providencia-3 sobre o· estabdecimento de Colonilu Pent
tenciartas e dispüe sobre o seu regime pena~ 

(Educacão H e Orçamento 15, de 1934) 

A,rL ! . 0 No prazo de 60 dias .:1. cOillar da publicaçiló 
desta lei, o Podar Executivo iniciará a exploração da fron
teira com u Guyana li' ranceza, afim de encontrar ahi o ponto 
mais ap-ropriado ao estabelecimento de uma Colonia peni
tencinria de minet·acão, adaptando iguaes providencins quan
to á. ilha do Bananal, rio Araguaya. pat•a o est.aheledmenLo 
de ouLI'a ·Goluuia agl'icol·a e pastoril .do mesmo lypo. 

Ar L. 2. o Esses estudos cteveriio estar concluídos dentro 
de dois annos após o seu inicio e visarlio o rendimenlo das 
explorações, salubridade do local, planta. dos edifioios, vía:; dG 
communicação, especia lmente f luvines, c trechos de estradas 
carroçaveis, onde a navegação fluvial não ferr possível, in
clusive typo e orçamento dos respectivos vehlculos. 

ArL. 3. 0 Os estudos a que ~e refere o artigo anterior 
devem tanto "Quanto possivel assignalar os pontos de apoio 
e o apparelhamento neces·sario á penetração da selva, d_, 
modo a reduzir a um minimo de perigo a segúranca e a 
aaude dos que nes!les · serviço~ se empenharem. 

Art. 4. ~ As prlmirlls levas de sentenciados serão esco
lhidas p e los exploradores de entre os que voluntariamente 
se offercc<wem, excluídos ncruelles contra cuja escolha se 
oppuzerem os respectivos conselhos penitenciarias. 

Art. 5. • Cada mez de bons serviços prestados nos es
tudos e exploracões, assim como na aber tura do caminhos e 
rios, conslrw~cüo dos primeiros edificios o preparo dos ca.m~ 
pos de cult.urn e de mineração, eq\}ivalerá a um anno <le pt•i
aão cellular, contanto que o sentenciado n ão deixe em meio 
a expedição . 

•Paragrapho unico. Nesta hypotliese,' pelo tempo qup à
ceder, será paga ao presidiario diaria dO f;rabalhador iivre. 

ArL· 6. • Com o mesma eQuivalencia e sob ~ mesma 
cond icâo, serão conLados ao p~sidia.rio quaesquet• viagens 
ou encargos reputados muito difficeis ou perigosos, dent.ro 
dos 5 pt:hneiros annos que se seguirem ao estabelecimento 
definitivo do taos oolonias. 

ArL. !] • 0 Os netos do br avur a, exLI'emo sacrifício, pri
vações demoradas ou excessiva dr.dicação ao servico impor
tarno LHn indulto, dependendo dl' t et· o presidiario pcrmuuc
oido p elo monos um anno a sorvi co da co! unia. 

Ar L. 8. 0 Os chefes da 6Xpediçíio organizarão pura esse 
fim um di!U'io onde tod a.s as occol'l'encius serão menciona
das. Esse diario será cada dia assignad o. com ou sem re
sel'va, por Lodos os homens livres p resentes no local . 

l).rt. !}. • As e:tp!!dições s erão dirigidas por um enge
nheiro-chefe e um ajudanl.e, ambos militares, um ntcdioo 
olil)ico, um ·cirurgião, um bactc.t·iologístn, um phannar.eu
Lico o dois ent'eJ·mcjt·o:;, podendo o governo admittit· quo a 

G. D. - VOLUM'.S IV 24 
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êtfas se incorporem quaesqucr estudiosos, homem de ne
gocias oH yiaj;mtcs nacionnes e estrnngeit·os quo as quelrnm 
seguir á ~ua c.ustn. Todrt a expedir.;:lo Sel'ti acompanhada 
por um rJe~[aoamcnto mixLo do J1xerci1o e da Marinha. 

ArL. 10· ·Cada ·engcn!1ciro 011 j11Cdíco a1(~m do m·cleoa
do do seu rosLo, vencerá 3 ;UOO$ m~nsalmcntc; o phaz·mu
ceutico i: 500$ c os cnfct·meiros 800$000. 

/uL. 1 1. As colonias devem se1• estabclr.c!das d!l modo 
a poderem l.)róctuzir, ainda que primitivamenLe, l.udo qormto 
seja im}j\l)J:msavet .á alim'enLaçfto, ved.uario, hiabitação e 
tl·nnsporLe dos seus hnbíLanlcs. 

Art. 12. l!~mqunnto houver grandes zonas dcspiJYoadas 
no Plth:, salvo casos e:::peciaes de inconvC1lioncin, nel'igo, on 
insubmissão, todas as p•Jnas rlo 11rivaçfio da liberdnrle llOl' 
mais ele cinco annos sm·üo c onvertidas em t•e;;ülencitt o L.l'a
balh fl olH'igalorio nessas colonías. Ali i, c\HllTH:icla~ ns pl'o
vidcncills ,r:cgu!amBnlal'es quantq á r•csicl,•ncia nbrigntol'ia, 
disciplinct, educação, Lratarncn lo, scgnrança e lt•ubalho, il 
vida Se!' :i livre e. em família, rlisl.rihuirlas a s Lel'ras adjacen
tes, a titulo p!•ccario, entre os pl'nilcneiat·ios, afim de quo 
por sua c.onla as cultivem, e, nfínnl, a.s adquiram corn o pz·v~ 
dudo do seu trabalho pnrtirm!ar-. 

Al'L. 13. Salvo medidas de scgurnnç.'l, 1• unwa dl:;ci
plina a applicar nessas colonias serâ n l'emoçrw tompora
rin. ou definitiva dos insubmissos para prisões do lypo 
commum. 

Art. 14. Na fórma do art. i 5G da GnnsLilnívão Fe
deral, fica aberto o crellit.o de 050:5778, cort•cspond;wlos tt 
0,06 o/o da al'rccadaçlío dos impos tos orçados JHU'u o eot·t•t.mlo 
exercício, afim de attenrlcr ás dtlSJHlsas IH·evislas ncsttJ. lei. 

At'L i 5. Revogam -se as disposições em con t.rurio. 

Ju.sti{icaçilo 

Durante os tnbalhos da Constiluinl.o, npt'r'sontoi a 
emcíldu n. GOt, apoiada por 13~ assignutmns e contendo, em 
subsLunciu, a íd6a, ora t·onovuclu, de coloni:1s peni!.encíarius. 
A mnt.crin, so tives5n sido incluída n:\ Cionstitui_çiío, t'ixuria 
o pro ui ema ponit cndario bt·u8ileiro nos sons ·vl~t·titldeit·os as
pectos, co!n a vnnt.;lgom de Lt'a\)at• clcsdo logo, e de finiLiva
monLtl, as linlw.s g enws Lln clirt·ilo Jlcniletwiario, aU.I'ibuído 
á Uniúo (art. 5°, XIX, e .. tla Cun:;! iLuit;~ll ) evit a ndo, dt~~l.'ttrt.e, 
e, siuntll.aneamcnte, o tH\\t(•nlorH.!ido l,l!lo dos Esl.ac!os, o qual 
sn exDI'L'.l' aLt\ sohi·11 os CL'irnitto~o~. e a mnU!n~•fto de prova
\'oi~ r e l'ot'liJH~. 

·C i t•cttrmtancirts ocunsjonnos, que ni1o convóm recordar, 
tn·ojudil'al'ttm nma i(It':a genero~u. humanílal·ia, ::;cienli.fíca, 
l)l'tllicn, o q\H ! t:wl.tJS ]H:ncficin;.; wt~i:H~~ L!'at·ia no l';Jtl':. 

Ernfi111, rwrdida W1lWila oppol'!u nirladt.>. J'OSI. :t llP!'OVei
ll\1' o inst.it.uhl das colllnias pt.milcHJcíarias mn !oi on\inarh 
\J fu:.~e1' pt·opagnmla por lodos os mdos em útvot· desse sys
tema, quo t\ ~L:ienl.ifil,o, c DOI'l'cspondc, cxuct.arnente, ao am
biente do Brasil. 

O m·ime ;\ um fuc tn anl.l-~oeial e na luLa contra o crimll 
conl1cee a hi~Lm·ia do •Hl·i~Ho il'c~; Cl'itr rios , drmlt·o do~ q~Ja(Js 
ú pussivd !!nquat.lt'at•nrn-Ho qn;1t\tas pona;; até hojl:l foram 
propo3L~ts em le:;islt\çfln o em dout.rina: a oliminnqflo, a nDU
tralJZüt}fiO e o apt·oveilnmllnLo clus de!irHJUCntc:;. 
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Analysando 1as tres soluçqes, logo, :in.tuitivam:entc se 
conclue que a fót·mnlu mais util e inlelligeute é a do apro
vetiarnet,l.o do criminoso c1n beneficio da socicdada e do seu 
proprio. 

O trabalho (la civílizaçao consisto, pl'incipn!mcnte, em 
dominar- as forças da. natureza e as vontades recalcitrantes, 
no sentido Je transformar esses f:tctores hostis em motivos 
<Ío progrnsso. Quando a medicina [lstava a meio do cami
nho. os mcdieos c hygienislas cuidavam de eliminar os mi
crQbios; hoje, já os utilizam como meio rle cura, nos abces
sos de fix<tção, na inoculação da mala ria, eLe. E' o 1 inicio 
do uma Uwmpeul.it:;a que promcttc brilhante fut.m·o. 

Assim, o erimc, mat.cria em (Juc a defesa social evo
luiu, ·da eliminação pura e simples, ou da eliminação com 
cruel dado, a Li Lu lo exemplicaLivo, para a neutra! izucüo de 
s P.us ugcnlc~ (pena tlc pl'isão) ou de suas causas (substi
tutivos ponues). Agora, a palavra de ordem é o ul)roveita·· 
mento dos cl'irnino,;os quando a preservação falhu, 

O ultimo eri[.nrio c\ hoje a[H'e5entado n l,it.ttlo de novi
dade c está no earf.az scicnti fico, como numero lle ullima. 
hora. E', por ém, vclhll como o mundo. Jil os hcbreus, es
cravos po!iLicos dos l'haraós na lula de raças, do qut> o 
EgY11Lo foi lheat.ro, eram aproveitados em beneficio da raça 
dominante na fahricaçiio -de tijolos para as construcçõcs. As 
chronicus da Po!onia. aproveitadas por Sienskiewick no "A 
ferro c a fogo", r·efer·orn o costumo generalizado nos exm·
citos madicvacs de levarem á fl'ente da tropa. nos asscdios 
perigosos, como carne ao canluio, os seus t-riminosos. Roma 
e depois mouros, pimtâs e <tlé chl'istãos encontraram no 
braço prcsi!liario os pr•opui.§Ol'üs das suas naves durante as 
calmarias e as manobras de combate, nos oruzeiros pelo 1\le
dHerraneo e, mais tarde, pelo Atluniico. 

As minas de estanho e do met•curio do Oriente foram 
exploradas pelos Romanos com presidiarios (damnatio ad 
metallt!1n). A flussia repete hoje o mesmo expediente nas 
usinas da Coréu. 

O desterro para as ilhas insalubres do Mediterraneo 
(damnatio ad imulam) foi o elemento de que tamhem se 
serviram os Romanos para pov{lnr os seus domínios. No de
serto de~sas ilhas e nas do Archipclago e Dardanellos. fo
ram abandonados á. sorte, não só cr·iminosos comm1.1ns, ~am
hom pel·sonalidades d·; grande rel~vo, por odio pol.itico Õu 
religiOSo, notadamente o Papa Clemente I. 

A Inglaterra povoou de degredado~ as suas colonias, so
bretudo, a .Amel'ica do NorLe o a Austt•alia. 

4i.Dda nas vesperas da indeprmctcncia, Jefforson c~cre
via para a Metropole uflla carta rtUE! fiéon oelelJl•o Iiós :m
nae3 da scioncia punitcnciat·ia, reclamando c.onLt· a tl'ans~ 
pol't. a~.fio em massa ue et•ímíno~og par't< n .Amel'iea. J~sta 
carta foi c~oripta em tennos cuu~Lieantcs; "Nao vns cm'·1··iai.Y 
du vu.~w habito de 111Mtdar-nos as ·twssas scrpcnl.us de cas
cavel." 

A servidfto penal inglcza foi o vivcil'O do tntbn.lhudot'os 
com qu0 u. Inglaterra construiu pcsatla:s obras hydruulicas, 
no longo rio seus portos da Mancha. Ainda llojo, nn ilha do 
Nm•foll<, o inglez com seu invariavol bum Bcnso, fo.z da 
trans!)ndac;üo do criminosos a principal medida de sanea
mento sor:ial. 

A Prançn osgot.a 11ar·a a Gllyana o~ seus poiorcs malfei
tores, que d:lli se e_xJ.dcrn, poriodioumentc, muiLos ·delles 
poncLt·rmdo no nosso ~OI'i'ÍLo.tio· 
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Só no Brasil, paiz extenso o deshabitado, onde, antes de 
qualquer ouiro elemento de civilização, se carece de gent.e, 
continuamos a copiar modelos penitenciarias pot• onde ou
tros ·IJaizc:; acaba1~am, quando se- viram na impossibilidade 
de adôptar outros planos mais simples e uteis. Construímos, 
assim~- caras e luxuosas penitenciarias ao typo de Auliurn, 
esquecidOs de qué os E§tados Unid.Qs. quando a sua popula
ção já era o dupl(} da nossa, ainda praticavam em larga es
cala a. transportação de criminosos. Carecemo! de gente e 
todavia, illudidos por certos requintes da arte e da sciencia 
penitenciaria, depositamos cerca f!e iO.OOO homens, uteis em 
prisões, bôas algumas, pessimas, quasi todas. 

Povoemos o .Brasil, CQJno é ,de elernent.ar dever, com 
gente boa, de fõlho. corrida; se mr possivel, mas ao mE:'nos 
de gente que por peior que seja será de certo melhor que 
as ancas e cobras do Oé.:;le. 

Aliás, tod os os povos surgiram dessas origens suspei~ 
tas. A populacão .originaria de Roma foi aUra h ida, se
gundo· !ondas mais ou men(!.s nrovaveis, pelas leis de Ro
mulo que offereoiam asylo a todos os malfeitores. A seu 
tempo, era chamada "massa nogt·a ", em razão da origem. 
A Ingtaterra nasceu de "um nü~ho de piratas". Os primeiros 
cstabelecim.entos coloniaes em Iguaras&ú, Bahia c São Vi
cente foram occupados por degredados. 

Oegredados, aventureiros, mercenarios, fidalgos e ple
beus expulsos da classe, â moda medieval, ao mando de al
guns homens de condicão, eis os elementos dt: que pôde 
dispôr o Brasil nascente. A paoiç~cia evangelica ti•J jesuíta 
tev~ de depurar l entamente esse material contaminado. 

Alguns exemplos tirados do Livro V das Or<ierJacões con
vencem de que os degl'edados para o Brasil nem sempre eram 
punidos em virtude do rigor e ingenúidade da legislucão, 
como alguns opinam. Applicava-.se esta pena, pol' exemplo, 
aos c!}ftens (alcoviteiros na terminologia da épor.a), Ord. 
L. V, Tit. XXXII, 20; aos culpaiios de ferimentos por t~rma 
de fogo. Tit. XXXV, 40; no duelo, Tit. XLIII; :\. tlhtrada 
violenta, ou tenttltivu de entrada em casa alheia, Tit. XL V, 
pl'inc: e Tit. XLV, 4.0; resislencia a ordens judiciaes, Tit.. 
XiLIX, princ.; fulsificação de dClcumentos, TiL. LU. 10; con
trafacção de pedras e IW~taes precisos, Tit. L VI, 40; etc., f'to. 
· ·Oonllnuemos~ pois a tra~ição, rejeitando para as selvas 

desertas os que pelos seus actos se tornem indign•)S de oon
vlver nas zqna~ povoadas. Em vez de depositar e iuuuobili
zar os detentos, como fazemos, em obras de fach~du, appli~ 
oando systemas penitenciados que hoje vigoram a titulo 
sclentifJco, m!l.S sob1·c os quaes os solentistas do futuro lun
çurilo, de .r.er)1Jo, anathernas violentos, uproveitemos esses 
elementos na colonizacão do torritorio deshnbítado. 

Niio ha hernnca criminal, poill se houvesse, Roma, Lott
dre~, Ne-w York, Sidney, u as grandes cidades bt·asildnts ::;o
.rinm agglomerações de tarados, o que não ó exacto. 

'Reportando-me ao que disse em justificncão da emen
da n. GO!, espero que a Camn1·n n!\o se ar receio tombMTt de 
evnsi.ies .. Não bo. como evik'\l-as em prisões do qunlqu~r 
typo. Ainda agOI'n, mais llffi!l reYOita do gr·nndes propor
CÕllS explodiu na penitenciaria de Rosario, ArgeJII.!na. Nns 
oolonias peniteneiarias localiza-das em plena selva brasilaira, 
!1 gua.Pdu de soldnc,los é dispensavol. Bastam .algum cfies 
policiaes e as difficuldades du rogiüo para mrmlerem in
trnnsponivel b01rreiru nos fugitivos. 
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O credito aberto en~ontra· apoio no art. i56 da Consti
tUição, conforme demonstrei na jusLificacão do orcarnonto 
da educação, com refeL'eneia á Faculdade de Direito do Re
cife. 

A penitcnétaria é hoje uma casa de educação ou de Nl
educacão, o que é o mesmo, e visa substituir, coiL o seu 
regime, os máos habnos adquiridos pelos delinqu~ntes, dan
do-lhes instruQção literaria, moral e profissional. 

Sala das Se.;?sões, 17 de Setembro de t9:l~. - Barreto 
Campello. - Alue.,.to Rosem. - Oleoario lllarianno. -
Acuwcio Torres. - Neureiro3 Falcé!o. - Ma·1'io de A. Ra .... 
mos. - J. Ferreira dr: Sou:ta. - Albertr; Díniz. - Tet
~eir~ Leite. - Cunha Va~concello". - Odcm •Be;;erm. 

6 

'E' lido e vai a imprlmH' para ser enviada ás 
•Commissões de Agricultura, IndusLl'ia e Oom
mercio; de Obras Publicas, Transpol'Les e Com .. 
muni-c~ções e de Finanças, de accôrdo com o pa~ 
ragrapho 3' do àrt.. H6 do Regimento. o se-
guinte · 

PRO.TECTO 

N· 5~- 1934 

Regula O!! ca:ws em que o Instituto do A.s.sucar e do Aleo~ 
deve pertnittir a montagem de nava.t /a7Jrica~ tH asstt. 
car e dá outra& provider.cicu 

(AgricuHura. 5, Obras ~ e Finanças 4:1, de 193<1) 

O Poder Legislativo decreta: 
Art. :1. • Fiou o Instituto do Assucar e do Alcool obl'i

gado a permitlir a montagem <le novas m:inaa e pequeno:! 
engenhos quando destinados a explorar planlio.:; df' canua 
já existen Les, em lel'renos cullivados com esta gramino:1 
desde a data do deoreto n. 2-i. 749, de :14 de Julho de 193-i, 
ainda mesmo tratando-se dl) proprieda-des collocttdas em 
zonas já SCI'vidas por fabricas do assucar, qualquer que soja 
a s\ia natureza. 

Pn:I'ttgrapho unico. Ficam mantidas as restricções do 
art. 2• do decrl.'lo n. 24.749, de 14 de Julho de 1934. 

. Art. 2. ° Ficü permiLlida a remoçao, total ou parcial, de 
um Estado pat·a oul!'O, do madünismos já existentes no it~r
riLorio nat)ionul, no caso previsto no arL. 1° 1estc deoreto 
e para subsLituicão de machinas, mediante autorizuçüo ex
p.-cssa tio InsLituto do Assucai' e do ,Alcool. 

Ar~. 3. • 1\cvogam-s·e as disposições em conLrat'io. 
Sala das Sessões, 17 do Sctombt·o de 1934. - Au{lttsto 

Cavalcanti. - X(!'V'ÍC1' ele ul'iveira. ·-- Leandro Pinheiro. 
Rodrigues Dorin. - Góes Montei·ro. - Acy1· 1\ledr,i?•os. 
,Cunha Va.sconcellos. - Li·nu Machado. - Fer·reira Néto. 
Ba1•reto Campello. 

ltls ti(icu.~ ão 

O pr·esonte dmweto visa corrigir o dcm·et.o n. 2-1. 7'19, 
de H de Julho do oorrontc armo. evitando grave damno á 
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industria elo assucar. Os dispositivos do ad. 4° do mesmo 
d ect•eto promovem o augmento dos latifundios, collocando 
o dono de uma propdedude fornecedora de t'aunus a u;o:iua, 
na dura conLingencia, desavindo com o uúneiro, ser ohri~ 
gado a vender a tet•ra por qualquer preco o.U ficar r eduzido 
á mi.~ot•ia; attentas (lS difficuld!!dªs resultantes da m udança 
dB cultura, inaccessivel a quem não d ispuzer de largo ca
pital· 

Não é juslificavel que fique impedida a tt·ansfei'encia 
parcial ou total,.de um Estado para outro, de machinismos 
já existentes no Paiz. E' este um dos dispositivos do r! e~ 
ereto n. 24.7 49. Supponhamos o desappat·ccimeuto, em um 
dos Estados brasileiros, d e lodos os pequenos engenhos, com 
a, montagem de novas uzinas, hypothese admis~ivel e cuja 
realidade devemos desejat•. Não é razonvel, no CU$0, que os 
machinismos applicados na. industt·ia r udlmcntat• fiquem en~ 
tragues á ucçüq dest.ntidora. do Lempo e os seus p t·opt·ieta.
rios obrigados a perder q capital representado pelos mes
mos. Além disto, determinado o limite maximo da produ
ccão ~ssucareira, no art. 2• dç referido decre!.o, em nada 
altera o plano de defesa, a transferencia de machinismos, 
seja qual fôr o destino. Não é admissivel que o Governo 
p.rovisorio Lenha visildo a eliminação compulsoria de mui~ 
tos .milhare·s de pequenos engenhos, cerceando-l-hes todos 
os meios do subst.ituicão de machinas. até mestno com o 
apr oveitamento ele caQ.i tacs já. exis(,ontes na. indusJria. na
cional. ( 1) • 

7 

E' lido o vai a impr1m1r para ser remettido 
ás Commissõos do Segm·anca Nacional, de Consti
l.uicão e Justiç~l c d o Orcamenlo, de accot•do com 
o § 3° do art. . 146 do Regimento, o soguinLe 

PJIOJEGTQ 

N. 59- :1934 

Manda incluir na d-Ivida passiva da União,· attendivcl com 
o c1·edito de 250.000 contos ele 1•rJis, aiJc1·to com. o de
CI'eto n~ 23 .298; de 27 de Otttubro de 1933, as indemni
zaçõcs estipuladas no 1'ratado de Pedms Altru, q1ce 1>úz 
.fim ao movimento 1'evotucionm'io ele 1923 no I!io G1·r.mdc 
do Sul, é classi{ico.cU.~ pela Commissúo do Governo Fe
derc~t que julaou Oo 1·estJr~cti·ui.Js p1·ocessos. 

(Segur"tinça 1°, Justiçn. 21, Orçamc.nto 10, do HJ3!, ) 

Art.. 1. • 'Considornm .. se inclu ídas na divida passiva da 
União, attendivel com o credito do 250 . 000:000$000, aberto 
com o dt.lcrct.o '11· 23.298, de 27 du Out.ubro o 193:1, as in
domnizações estipuladas no '.l'r·al..ado do Pedras Alias, quo 
pOz fim no movimenlo revolucionario de 1\J23 no Rio Gran
de do Sul, !l classifi.llaclas pela. Commil::sflo do Governo Fc~ 
doral quo julgLl\1 os rcspecqvos processos. 

(1) A legislação ciLnda eslá publicada :no "Diario" d e 10 
.de Selembro de 1934. 
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Art. 2. 0 Para os etreilos elo cumprimento da presente 
disposição tle le i, o Poder Executivo fal'á, por ínl.crmedío 
do l\linislerio dn Justiça, a rarnesstt daquelles p r ocessos. á 
Commissfto ~nc:u~ega.rla clll. upuraciío e liquidacl\o da divida 
passiva da União. 

Art. 3." Fi cu. relevado. qualquer prescripção que, por 
vonlura, haja attingirlo ás r eclamações julga{las boas. 

Art. 4." Ilevogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Snssõcs, J 5 de Sotornbt·o de 193~. - João Sim

plicío. - Adalbe1·to Con·cJa. - Waltlemm· Palcão. - Gas
par Saldn.nlta. - Heitor Annes D'ias. - Joü.o G·uimariies. -
Renato Barbosa. - M'i1utano ele Mou1·a. - Cunha Vascon
cellos. - Amaral Pe-ixoto. - Olc(furio Mcwi(m.no. - An
tonio Jor·ue. - Gúes Mnnlei1·o. - Manoel Reis. - Acurcio 
2'or1·es. - J. E. de Macedo Soares. 

Jttsti(icação 

O presente projeoto de lei visa resgatar solenne com
promisso assumido pelo Governo dn Republiea, ao assignar 
com o Governo do ltio Grand~ do Sul c os revolucionaria.~ 
d e 1923, nesse Estado, o Tt·aktdo do H de Dezembro de i!l23, 
chamado de Pedras Al~as, pelo qual se p ô1. fim ao movimento 
revoluciohnrio . O Tratado dó Pedt•as Allas, quo foi appro
vuclo pelo Congresso, consignava. em uma de -suas o!ausulus, 
o pugamcnl.o do~ preju izos causados no8 fuzendeü·os , com
rnercio, etc., pelas forças llnl operações. O Governo F e~ 
decai nomeou uma Oommissiio do Reparações, dcpendenLa 
dos Ministerios un. Fazenda e da Guerra . Os pr•cjndicados, 
confiantes nu pulavr·a offioiul, nprusentararn os seus do~ 
cumontos, pJ·ocedel'am a vistorias poranle officiues do Éx(!r
cilo, pagaram scllos e emolumento~ aos funccional'ios dn 
Jus~iça Federal. 

A .Cornmissiio de Reparacõe~. que fol'nec~?ra recibos aos 
interessados, em papeis com s ineta do Ministcrío da Faz~nda. 
classificou os respectivos processos, que se acham em de
posito no Arohivo Nacional . 

E' de toda a just.iça inuluir as contas julgaiias boas pela 
cilnda Oommissr1o de Hcpnr:H)ões na divida passiva da União 
o ru·occdcr a seu pagamento pelo credito rnenoion:ldo no 
pr·ojcclo. 

Um principio de cquiclacle jus tifica n rclevução d~; qual
quer pruscripçiio que tenha attingido os crccliLos reclamados 
uma Vl'Z qn 0 a União foi n uuicn respoilSavel pelo nJ.o po.
gu.mcnto · ( 1) . 

O Sr. Presidente - Eslú findt\ a loitum do Expediente •. 
. . . \~ 

8 

O Sr. Alcanta.ra Machado (Pela u1·dem.) -- Sr. Pt·nsirlente, 
com1nuuiw :i V. K'l". n :í Q;1sa quo Q nosso collcgn, S t'. '.l'hoo
tortio 1\tolllr•ir•o !\(~ ]3at'l'OS nuo f.om GOmpareoidu o corüintmrá 
a faltar :ís ~essõos JlOI' mo~i vo do Iol'on. maior. 

(i) A lcgislnçito oiLad[\, noha-so publicada no "Diario" 
d(l i 9 d'J Sctcmbt•o da 1 !>3<1. 
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O Sr. Presidente - A Camara fl~a inteirada. 

9 

O Sr. Mozart Lago- Peço a palavra. 

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

O Sr. Mozart Lago (Pela ordem) - Sr. Presidente, pedi 
a palavra afim de remetter á Mesa um officio que recebi 
do Instituto da Ordem dos Contadores, acerca de requeri
mento pot· mim apresentado á Casa. Diz o aHudido officio: 

"\Rio de Janeiro, n de S etembro de 1934. -
Exmo Sr. Dr. Mozart Lago, Cumara -dos Deputados. 

Rio de Janeiro - Attcnciosas saudações. 
O Instituto da Ordem dos Contadores sentindo

se profundamente reconhecido pela brilhante a.Ui
tude do V. Ex., apresentando na Camara Federal úffi 
l:'cquerimento de informações ao l\iinistàl:'io do Tra
balho, a. prOilOsito das ultimas nomeações para oar
gos technioos verificadas na Prefeitura desta Capital, 
tem a honra de vir agradecer a V. Ex. a defesa feita 
no interesse da' classe dos contadoi.'es e guarda- livros 
diplomados e do bom nome da administração pu
blica. 

Cumprimentando a V. Ex. em nome deste Insti
tuto, tenho a honra de, com os meus agradecimentos, 
juntar os protestos de subido apreço e considoracíio, 
com o que me subscrevo muito attenciosamente. 

De V. Ex., alt.0 , cr.o, obg.O, - (,uar Gonçalves 
de Mattos, Secretario". 

Era, Sr. Presidente, o que eu tinlJa a dizer. (M~ito 
bem). 

10 

· o Sr. Presillente ~ Tem a palavra · o Sr ~ Ferreira de 
Souza. 

() Sr. Ferreira da Souz;a - St·. Presidente, na Sessão de 
sexta-feírn tive occasião de iniciar o que chamei de depoi
mento sobro a situacüo politioa do meu Estado e sobre a at.
tihtde profunda f.' lamentavelmente ! acciosa do sou inter
ventor. 

Declarei á Camara não ser meu intuito fazer libello 
accusulorio, nem clamar t\ontru o proeeder do Governo cen
tral, do vez quo, no exercício do dil:'eito que nos assistia, 
nascados na cont"iança, ainda nüo desappurco!dn, na acção 
dos Poderes Puillicos nncionaes, para estes haviamos appel
lado, conseguindo, se não a solução radioal, togica e inte
gl'!ll do nosso onso, pelo menos utna esperança, umn r estea 
de luz, por onde os anseios do liberdade do povo, dos rio
grandenses do norte se poderiam manifestar com nlguma 
franq\t eza. 

Entt·elanto, Sr. Presidente, di:da eu, ainda, que nós, os 
ropresentautos do Rio Grande do Norto, filiados ao Partido 
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Popular, devemos á Casa c á opinião publica do Paiz, a 
satisfação de lhes informar o por que da nossa attitude, a9 
razões das nossas queixas, os motivos d~terminante!i das 
reclamações por nós apresentadas, quer ao Poder Execu· 
tívo, quer ao Tribunal Superior· de Justiça Eleitoral. 

E' preoiso que todo o Brasil fique conhecendo o estado 
ein que se acham as liberdades publicas na minha t~rro.. A 
nacionalidade inteira precisa se capacitar do quo se passa 
em todo Paiz e dest'arte., julgar dos homens que, para 
felicidade de uns e infelicidade de outros, nas regiões que 
administram, enLendcrnm de marcaz· a sua ac~ão politíca 
de modo perfeitamente acceilavel para os primeiros o pro· 
fundamente doloroso e reprovavel para os ultimas. 

O c1lso do Rio Grande do Norte, Sr. Pl'<lsidonto, certo 
não tem o don de emocionar fundo.mcnte os meios políticos 
do .Paiz. 

Não fugimos ás realidades. Não nos oollocamos no 
terreno da utopia. Somos pequenos e pobres; as nossas 
dõres não chegam n se ~ommunicar ao organismo nac ional 
com a mesma intensidade com quo se communicam as dos 
E:otados poderosos e ricos. Estamos escondidos num re· 
canto do nordeste do Rrasil, sacudidos periodioamentc pelas 
seccas tremendas que nos estiolam as rique:r.as e nos abalam 
profundamente o physico da raoa. Não r epresentamos t>ó
tencia politica notavel na vida do P1'1iz . Natural é, portanto, 
que os nossos soffl'imentos não tenham o r eflexo que me
recem na mentalidade e no sentimento do resto da Nação 
brasileira. 

No emtantõ, não deve a Oo.rnara fazer oüvido do mer· 
cador aos reclamos, aos proleslos, ás quoixas, ás gritas quo 
vêm dos pequenos e dos ·pobres, porque é nclles que muita 
voz, Sé encontra a pedra de toque ou a manifestação dos 
phenomenos politioos mais desastrosos ou mais fe lizes para 
a pnlria. · 

O dir'cilo. Sr . Presidente, não vale propriamente poln 
pessoa do seu titular. O éffoito social da sua violação não 
se limita ao individuo ou aos indivíduos por ella a tLingidos; 
mas, todo o corpo social soffre quando qualquer das suas 
partes ó desrespeitadas, vidimn do uma nggl'essão ou de 
uma negação das suas proprias faculdades . 

Quando; no ·NlCtmto ma·is longínquo da patria, nn n!daia · 
ou na fazenda mais ao::mhada c monos importante, perf
clita a vida ou tr·emem os direitos de um cidadão, não M 
negar qne, correspondentemente, periolitam c tremem os 
direitos elementares do todos os cidadãos . Hn uma correia· 
cii.o Lua cslrl:!iLa, \lma interdependenoia lüo intima na vida 
social mocter·na e na vida das nacões civilizadas, que o 
!IOffl.' imóilLo de um depressa so transformá no soff!'imento 
de todos; que a vio lação dos interesses jut'idicos, de um 
lado, so refleolo, immcctiala o dosasLrosamoutc, sobre os 
interesses jurirlicos do o\Jtro Indo. E ct'a pot· isso quo já o 
velho; e sompt•c novo jut'isoonsulto, Hudolf von lhering, 
escrevendo nquclla sua magistral c ndmirndissima confe· 
rencia "A 1\lla pelo Direito", aconselhava sn fizesse essa 
lutá em todos os tempos e por todas l\S formas, pois clln ê, 
a sou ver, a poosia do cm·aotcr. 

!'\um paiz, num povo ottdo ninguem combãte pelo nro .. 
pdo direito o os individnos nl."lo. se nrripium diuulo da ·viola·· 
cão do diT·eito dos seus semelhantes, essa povo e esse pair. 
astiio om csphacolumonLo, em quódn, es tão profuudumonte 
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desorganizarias e não se podem mais enfilcirar entre ns 
nações oivi lizadas. 

Dú-so no organi!>mO fedcraUvo o mesmo que se veri~ 
fi ca no soeial. Sn nes te, o aU.onlnrio a um indivíduo re
prosonla, potencialmente, iu;t atlonl~do. a toda a collccti
vidadc; se, ncstr., o rlcsrcspcJLo nos dJrcJtos de um é a ves
per·a ·do dcsrc5pcito no direito de todos, lambem na Fede
raÇt'lO, em que hn uma sociedade do unidades federadas, 
em que ha uma união perfeita, indissoluvel, como consU
tucionalmentc. aqui se conceilün, entro as d ivet·sas partes 
ant1momas, tàmbem na Fcrlt~l·aoüo o desl'espeito, o ntten
lndo, u violcncin contr:1 o direito ou o interesso do uma de 
suas partes correspondente~ rcpre~entnm, real ou poten
cionalmentc. rncdiata ou immediatamGnle, um aUentado, 
uma violencia, um <.lesrcspcíto aos dil'citos de todas as uni
dades. 

Não posso distinguie, para esse fim, o meu Estado do 
nio Gt·an dc rio Sul. do Amar.onns ou de Silo Paulo. Para 
os effeitos dos dit·eitos constituc ionnes, das franquias que o 
regime dcmocratico fJL"Ometto no povo brasileiro, não hll 
maiores nem rnenQJ' CS, não h a mnís pobres nem maü; ricos : 
todos somo::; nusolulamcnle igune::.. 

E é por isso, Sr. Preside nte, que, retomando o fio de 
minha. conversa, posso susLonl.al' que. se QtJnl<l\11' 1' unidnr!n 
fodcmda soffre a acção clelclcl'ia de ndminis lmdores im
puros e deshonestos, não devoro os polilicos brasileiros 
trular l'!ssn diathcse com simples lopicos, ou como molcstla 
PUI'alllentc regional, senão cons.idcral--a um mal nacional, 
capaz de infcccionat• todo o ors·nnismo do Puiz. 

Nós, quo prr.gumos o queremos a solidariedade absolu
ta entre as individuas, nós, formados t\ sombra dos prin
cipias christãos, nós, que ndmittimos a frn.tcrnidnde de 
todos os homens. que a todos nos considcram,,s iguaes, 
temos tamhcm de, lt·ansforindo esses pricipios o essas nor
mn~ para o terreno do dit·ei to poli li co, igual ar pcl'fcHa
mcnle, inleg-rulmente, todos os indivíduos e todas as cor
POI'acõcs, politioas ou nãu pollticas, que constliucm a Pa
tl'in Brasileira. 
. Essas as ra1.õcs por que r esolvi .trazer para n tribuna 
da Carnara o lncu depoimento - valo a expressão r epc
ticla - o depoimento. do meu particlo sobre o CJUO se pnssa 
no nio Grnndo do Norlc. 

Achamo-nos (ts portas do um pleito clc ilor al grande
m ente mmdmcntado. O Pai;.: osLt\ e m vcspci'as do c&;:o
lhct·, em LodilS as slms Ci;•cumscl'ipcücs, os seus muntlalal'ios 
ao .Pnclcr J.cg.is lativo e os adminis tradores dos E lõtados fc
tlorttclos . E/ preciso. nm•lnnto, haver, da parte etc qu em nd
mini~Lra, do quem g-ovr.rna, do qncm dispõe das maiores e 
d ollisivas forç.as neste infortunado regime pt•csiclimvinl o 
'l'ht•souru c a J'm·~~a nrmnda, ti preciso lwvor, da parto doll<;s 
absolu ta sm•o nidado c r!c:-;ihte l·cssc comrllC'LO. inl.r.\g' t•a t, om 
fa0o da escolha l.lttC se a]llll'ox imn. 
. In~nl iunenlc, a8sirn niio pcn!> ou a Assemblón Cons tiht ito. 
E , aH~>t m nlio pensando. poss ihilit.uu aos intcrvnntoros es
t:~Llo aes a propl'i tl oloioão, dando-lhes um podet· ri osconhe
Ctd~ nos_ nnnaos dn direito IJttlllieo modeJ'tto, dando-lhes 
a ~f,t•Jltlll\:.ao qn o tHmhulll povo c ivilhaôo cunh<Jco · a du em 
fót•ma . discririonnr ia, podendo dl' \lr otar leis, nn doull'in'u cto 
SI' . llfHu.sh·o d:1 .Jus ticn. o dispol' do Tltcsom·o o da for\ll't 



C(rnara aos Depctaaos - lmll'esso em 0811012015 09:00- Página 19 ae 76 

-379-

pnb.lica, presidir a propria eleição, do dirigir a c,colha do 
JJI'opr·io subsLiLuto, quauuo oll~s mesmos se canditlaLam a L~tl 
posto. 

O Sn. K EHGINALDO G;WAW:\NTI - V. Ex. e~tú de :recordo 
com essa doutrina do Sr. Mini stro dfl Justiça? 

O Sil. FERREIItA DE SOUZA- Nilo estou. 

O Sn. IünoJNALno CAVALCANTI - Obrigado; nem cu. 
O Sfi. FEHREIRA DE SOUZA - i\ssim fazendo, senhor . 

Presidente, a OonstituinLc ct·eou lllila. ~ituaçiio de diCCicul
dades Lrcmcndus vara tlivors us Estudos elo Brasil onde os 
Ctnissarios do Governo Provisol'io, se Rfastados, mesmo mo
rncnLanourncnlo, elo seus logaros, nilo se elegeriam, co mo não 
se cleget·iio, simples vercador·cs murticipues I 

0 Sn.. KEHOINALDO CAV/ú.CANTI - Não Ú pouca coUS:J.; por 
exemplo : aqui no Rio de Janeiro ... 

O Sn . .MonARS ANOMD~: - O faclo de se amrmar que aos 
interventores, embora oandidalos, será dado presid ir ú pro
pria eleit'ão não implina, de modo algum, admitlir· quo esses 
interventores disponham da forca puJJ!ica e, mnito menos, 
do Thcsouro do ~~tudo, pat·a gat·anLir essa oloic;fio. V. Ex. 
sabe porfoitarnonto que, dcnlt·o da nossa logislac;fio eleitoral, 
a entidade que vac, de facto, presidir á eleição ó a Jus lioa 
EleitOl'al, a qu al dispõe de tudo, inclusivo clu força armnda, 
inteiramente á disposil;üo das t•espcctivas mcsnB . !\'essas con
dioücs, pcrrniLLir quo os intcl'vcntores pres idam ás c!ciçôos 
- repito - não quer dizer, de modo algun1, pormilt ir que 
lancem milo dos recursos dos Estados, paru ol.Jtcr a vicLot·ia 
de seus pal'tidos. Em homenagem á lealdade de V. Ex. ó 
que dou csto aparte . 

O Sn. BAl\1\El'O C,\.MPELLO - "Não quer dizer", mas 
udiz", .. 

O Sn., 1\fonAI>/3 ANDnAoE - Não 13ntendi o alcance do 
conlra-aparLo de V. Ex., quo eu pt'cfcrit•iLt fo sse urn pouco 
mais explicito, .mais claro, mais franco, mais aberto. 

O SR. PnESIDEN'l'E- ALcnçúo l EsLá com u palavra o se
nhot· Deputado F erreira de Souza, 

O Sfi. FEil.rtE"rnA DE 80UZA - St•. P l'Cs iucntc, acato, 
como do costume, os apnl'lcs tlo nobre o llrilhantu Deputado 
por S. Paulo, quo tanto mo h oni·a com a. sua a mi1.ade, e 
estou, em lhese, mas simplesmente em thcsc, do nccordo com 
n conclllsão de S. Ex. Acredito quo, em bõa moral, nn 
oLhíca política, nt.Lcnt!endo o.o e,;pirito dn [H'O[J t'in Constitui
cão, os inlcrvonlol·cs -não podllril, c, sobrcLullo, não devem 
dispor das fO I'(ias nu srm nlcancu, como sejam o The~ouro o 
as pol icias nt·mo.f.ln~ . Jlara uont d las influir na cscollm olei
toral do H do outubz·o. 

Laillcnlavclrnenlo, enlrelaulo, o que VPmos ó n contrario: 
ossos r:.idad:ios, <lesapoindos na opiniiio pu!Jii1:a, dosa.indatJos 
de prcsLi~;io cleiLnl'al, uão hes itam ueaul.c <lo qualquer t·o
cm·so . Vao ás ultimas, voml.anLo que se lhes assegm·a o doce 
sacl'lficio da. pcrmanoncia qua kicnnal 110s t·e~pecl.ivos ~o
vot·no,-; . . . Gnrlo, o omp1·~go dn forc•1 publicn ou d o 'rhcsouro, 
para forç.tH' a ta l oleiçiio, 6 immorul o dcshonusto; co-rto, 
t urnbnm, cHso om!H'cgo da forc·a pHhlict~ o 1:ir\ '.l'llosouro está 
sonrlo f ()it.o com pt•ofundo <l"sdo il'D purn lL nova CnnsLiLn içüo 
c immonso ctcsgosLo pitt"a Lodo ~ aqut1llm; que, oorno o illnstre. 
collcga, St·. Mot'llcs Audrnue, L(}m no Bl'asil um iuoal muito 
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. alevantado, muito nobre: o de ver realizado plenamont~, 
entre nós, o regime democrntico. 

Sabemos, Sr. Presidente, que, no syslema presidencial, 
não ha fugir a essa conclusão, os homens do governo, com ou 
sem a lei, de accordo com a lei ou contra ella, dispõem da 
forca e dos dinheiros publicas, para satisfazer todos os· seus 
desejos, todas as suas vaidades, todas as suas ambições. 

N(l Brasil, a educa.cão política ainda não chegou ao ponto 
de fomecer elementos reaes de rcspansabilização de indivi
duas pelos excessos de poder, pelo gasto dos dinheiros pu
blicas ou pelo emprego da forca armada. Não se conhece, 
entre nós, nos quarenta ;;nmos de RcpublicD. malsinada, da 
Republica derl'Ubada pela Revolução, não se conhece um só 
processo, uma só punição a todos aquellcs que fizeram dos 
cofres publicas verdadeiros compartimentos dos seus bolsos 
insa.ciaveis, c o. todos aquelle;; que transformaram os sol
dados do Estado em simples capangas ás suas ordens das
honestas. 

O regime presidencial é e será eternamente isto: quem 
estiver á frente do Poder Executivo, dispõe das chaves dos 
cofres da entidade administrada e possue, tambem, a plena 
dis!}onibilidade das corporações militares, para satisfação de 
todos os seus intuitos. Podemos ir além: entre nós, os 
homens de Governo, os chefes do Poder Executivo, dispõem, 
até, da vida dos cidadãos e por ella nenhum paga, nenhum 
responde! 

O Sn.. HENHIQUE DooswonTH - V. Ex. está desenvol
vendo verdadeiro programma revisionista da Oonstitui4}ão. 
Se nus encontramos nessa situacão, logo depois de promul
~;ndu o. Co.rtu COlisiiLocional, é que olla está perfeitamente 
Cl'l'Uda ... 

O Sfi. FEilREIRA DE SOUZA- V. Ex. devo saber q-ue 
cu, membro da Coústiluinte, tomei parLe um tanto saliento -
purdoe-me a imrnodcstia - na campanha parlamentarista, 
achando que não hn democracia perfeita dentro do presiden
cialismo. Continuando, como continuo, parlamentarista, sou, 
pois, rcvisionista, quanto a este ponto. 

O Sn. JoÃo V!LLAf:IBuAs - Só nesse pont.o? ... 
O SR. FERREIRA DE SOUZA- Tambom em outros que 

não é opportuno di<:(Jr. 
DaJ•ei, Sr. Presidente, como exemplo do que venho af.

firmando, a administrncão do St•. Intet·vetltot• no Rio Grande 
do No de. O SL'. 1\lini sLro da Ju~tica tem em mãos um mo
mot•ial, apresentado pot• mim e Ilolo meu Ül'ilh:mte col!ega, 
leader da banondu populis~a. Sl'. Alberto noso!li, no qual se 
artiliulam, docurncnl.nda e !ogicatmmto, todos os factos cri· 
minosos pr·aticndos pelo Interventor do Rio Grand<1 do Norte, 
contra a economia c as liberdades potyguares. J!~sLâo em poder 
do Professor Vicente Háo os elernento5 pr•ocisos ue julgamen
to. S. Ex. llodorá dizer se algum c os itens do noaso cuta-
lo{l'o é, ~c quer, passível de contesLacüo. 

A p!'oposito dos gastos dos dinheiros publicos, put•a fins 
elei.Lorues, que ó impossívúl, ou melhor, quo não cnl!'ou nos 
de~q;nios da Constit,uinle, ao accoitat· a clcgibilidadf) dos in
f.ervontot·es, hu nclle 1'actos pcdcitamcnLo provados o pro~ 
fundamento íntnrcssuntes. 

O Hr. Intorveulor no !\lo GJ•nntle do Nr.t•!.P., quo, nos mü
zcs do abt•i!, maio o junho, nntos de se rnisl.urat· de wdo no 
olnu·co ila pol ilioalha mais feia, mais iucorr·oola c mais no-
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jenta de quantâs tenho conhecido no Brasil, o Sr. Interventor 
no Rio Grande do Norte •• , 

O SR. KEROINALno ÜAvALCANTl- Que a es5e tempo esta
va contra o meu pm·tido e V. Ex. considet·ava o melhor do 
mundo ..• 

O SR. FEnREiltA DE SOUZA- ... o Sr. Interventor 
no Rio Grande do Norte, que tinha accumu!ada na Tbosourõ 
do l~stado, nessa occasião, a ímportancia de i. 500 contos, 
verdadeiram[mte representativa para aquclla unidade, conse
guiu este milagre: num anno normal, num &nno sem qual
quet· manifestaçii.o de crise no Estado, em que ella vem atr·a
vessaudo siluacão de folga economíca, no ponto de vista in
tl.ividual, em que não ha scoca, não ha fome, não há moles
tia, nüo honvc .necessidade de nenhum credito extraocdina
rio para qualquer calamidade publica~ num anuo cnmo e~sc, 
nos mezes de julho c agosto, o saldo, que era de 1. 501J con
tos em maio, já passou a ser de 400 e poucos contos 1 Isto, 
sem considerar·mos a renda ou a arrecadação de lodos os 
mezes comprehendjdvs nesse periodo tio lempo. 

Pm·guntará, porém. ã Cãrnnta: não terá tal admini-l'J"1-
àor empregado esse dinheiro em obras de interesse publico? 
Justamenle isso constitue objecto das perguntas diarias do 
Partido Popular, até hoje não respondidas. 

Não ha, no Estado, obras novas, não ha servico de vulto 
no qual se tivesse invertido o dinhcü·o assim desappar·ecido. 

Ha, simplesmente, como obra nova e de vulto. a ooUtica
lha desenfreada do Si'. Interventor e a distl'ibuição de fa
vores pecuniarios a todos nquelles que delle se aceriiam. 
Malbaratando os dinheiros e comprando votos a peso da 
our·o, S. Ex. se esquece de todo o seu passado. Confesso que 
o tinha .na conta de homem hortcsto, amigo dos cofres pu
l.Jlicos, no sentido do guat·dal-os, respeital-os e conset·val-os. 

S. Ex. esquece essa tradiçã.o de seu nome como funccio
nario de Fazenda, invertendo a economia publicn, os dinhei
ros providos do suor dl\ sua gente, nos emprohondimenlos, 
nas ~mpresas mais reprovaveis, mais tristes de quantas temos 
noticia. 

Assim, Sr. Presidente, se quizermos com pulsar o proprio 
orgão officlal do Estado, veremos factos interessantes como 
esLe ·que vou contar: 

Num determinado dia, o orgüo official publicou que o 
goYei·no mandou entregar a tres cidadãos residentes num 
dos municipios do IHlorul, em Nova Cmz, certas impm·tancias, 
a tituio tio credito agricola, pm· conta de um a\tltilid forne
cido PC1lO GoYCJ.'llO Fedara_l uoJstinado aos pequenos agt•icul
torcH. 

Esses cit!ndãos ~ão homens de fortuna. Os nobros collc
gas não os conhecem, mas o Sr·, Kerginnldo Cavalcanti, qlw, 
no caso, age com muita d ignidad(1 e ~ohranccl'in, (I <IIliJ, nlrm 
(ia muis, nüo ostá sulid:n·io eon1 os desmandos do Inlnrvontor 
do fiio Grande do Norte, purguntauo, poilor·á dar o sru di'
t~oimonto. 

O Sn. KrmGtNALDo CAVALCANTI - Niio estou, nüo estive e' 
jamais u~l.at•ci solidal'io. A nwsmn ~~oisu nüo pódc S. Ex. 
dizer. Quando eu trazia minhus pequenas queixas, no!'! te rc
einLo, conlt·a o lntet·vcnlor do Rio Grande do Norle, nõ.o ha
via scq1.Wt· uma voz quo me appluudisso. 

o sn. FBRimmA DE SOUZA. -- Sou. pelo menos, um 
convorLido, o que deve ser• ngrndavel a V. Ex:. 
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o Sn. KERGINAWo CAVALCANTI- Conversão tardia! Con
versão em benefir,io de par·Lidus Dolíticos I .•. 

O SH. l•'EHIU~IHA DE SOUZA - Pois bem, dias àepois
coiucidoncia in[.m·essan te - que vi amos ? Os tres cidadãos 
fundavam no seu m ttnioipio nm díreoLorio polHeo, para pres
tigiar o InLorvonlor c lhe tolcgrapluwam nesse sentido. 

PcrgunLo: dudu .::ssa ooíncidcncia tão interessante, de 
um oltl!ll'Cstímo pa1.·a fins ugl'itJolns, a homens pessoalmente 
abonarlos, nas pt'oxirnidadcs de urna luta política. .•. 

O SH. KEnGJN,\LDO CAVALCANTI - Se fossem necessitados, 
se nada Livessom, V. Ex. diria que se tratava do emprestimo 
sem garantias. 1\ão quúo, com islo, defender o Interventor. 
Exponho um facLo. 

O SR. FIWilEifiA DE SOUZA - ..• e a organizacão 
pelos mcsmol:l individuas de urrl dircctorio parlidnrio, pa1·a 
defender o emprllsladOl'; não é naLuro.l que se veja relaclio 
entre esses faolos 'l 

Puclcriu cilur ainda outl'os casos, para mostrm· que no 
fi i o G mnde do Nod.e se inaug·uramm novos mothodos de mo
l'alidtulc admini8tratiya. 

E" sabido que Lodos o;; Poderes Publioos tüm repartições 
espoc1ues, dopartamenLos propl'ios para a administração dos 
seus serviços. Quando o Estado ernprehendc, por exemplo, a 
constt·ucç:io de uma estrada fl1l ferro, fal-o por iulermedio de 
uma Dil·r~ctoria de Viaciio, de um Departamento de Estrudas, 
rle umil Inspec.toriu ele Via~ão, ou quo outro nomo tenha, mas 
scmpl'o IJOr \lrnu rcpal'ticfto tochnic:l, encarregada. dá pro,je
ctar e de dil'igir n const.ruccfto projcctada. 

Pois bem, o nio Grande do Nor~e descobriu maneira mui
to original de oollahoi•ação, de coopcracão entre o particular 
c o Estudo: o Interventor baixa um acto dizendo: "Mandla 
pagar ao Sr. Fulano de t.al a importancia de tanto, para a 
constrncciio de uma csLrada de rodagem. n 

O Estado enLtcga a esse individuo o seu dinheiro p:-u·n a 
consLrucçlío de uma estrada de rodagem. Não ha projecto, 
não ha plnno. 11i\o ha fiscaliznção, não ha coisa alguma: Ha 
simplnsmcnte o plano de construir outra estrada de .roJag•1m: 
a estrada P01' onde passará o carro interveutorial na lula das 
m·nns. 

.. . . O .RlL JoÃo VrLTASBÔAS .:__ Pet·mitla V. Ex. um :lpa.'Le;· 
O Pr·esidcnto da ficpubtica tem conhecimento desses factos? 

O S!l. FEHfiEinA DE SOUZA. ·- Posso dizer (!U'3 torn, 
porquo lhe levnmos n doüurnontnçüo do todos ellos. · 

O SR .. JoXo Vu;LASnOAs - E ainda conserva o Inter
venLOI'? 

O Sn. LEANDno l)INllF.mo - Ha intcrosso em conservai-o 
lHlra JJonto do apoio. 

O S!l. lT'EnHEIHA DE SOUZA - Mnnrlon pai'Il lá um 
observador, o nnLm·almcntc, uma vez provadas as acc.usn~õot:, 
ha do tlispCHS:tl-o. 

O Stt. KEllGINALDo IJAVALCANTJ - EsLá sob o olho do ob
sel·vador. 

O Sn. ACUI\Gio T01tnES - O observador j(i. mandon al
guma ouservucfto ? 

O SR. FERHEtRA DE SOUZA- Chegou lá honLem, wm 
nobre <lollcgn. 
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Mas, contimlBmos o rasaria, 
São conhecidos no Estado certos oidadiTos, que se atra

saram cconomioamen~e do maneira lamen~avel e triste, dei
xando até de satisfazer dívidas particulares. Cuhü·am em 
verdadeira Pcnuria. Pois bem, muitos desses cicludiln'õ, cujos 
nomes não cito por cserupulo natural, c que ho,ie atravessam 
as ruas da Capital ou as estradas do Hio Gt;anrJo do Nottr: em 
propaganda do St·. Interventor ... 

O Sn. Kn:norNALDo CAVALCANTI - Eu pedil'iu au nobt'o 
collega, já que osL;í aDousanrlo, cjue fosso inflcxivol, dizcúdo 
os nome~. Hu nc()e~sidadc disso. 

O SU. F'ERHEIUA DE SOUZA- ... esLão agora, ~em quo 
tivessem adop Lado profl~s[(o nova , saldando compt•ornissoc, 
satisfazendo os respectivos credores. 

On. KMGINALDo CAVALCANTr - E' capitulo da histoda. 
antiga, que se rcedi~u, quando muito. 

O SR. FEitnJWtA DB SOUZA - A Revolução wiu v:u·a 
mollwt·at' Ludo isso. 

Hufiro-rne a ossos fnoLos 11or ponsat• estarmos em t·egime 
do rnoralirlado. JustamenL•; esse capitulo a que se t'efcrc o 
nobre collell"U já. deveria tur passado, com a UrJVolnçãu mot'U
lisarlora. 

O Sn.. Aauncto Tomms - V. Ex. acha que essas coisas 
todas, quo nilo são dos moldes da moralidtide e da r-Jgenl'l'a
cão, so estão passando no fiio Grande elo Norte sem •J cuuhG
cimonLo do ProsidonLc da ficpublica ? 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Talvez o in1.crvcntoL··· 
não tenha dei! as dado conhecimmJto ao Sr·. Presidon~e da 
Republica; mas nós, membt•os da bancada popular, lh'os le
vamos todos mot.ivo por que us mandou upm·<u·. Ma~, além 
dessas uccUrl'eucins de otdem economico-financeiru, ha ou
tras, e essas profundamenLc lamentaveis. 

Houve até pat'entcs meus que rccellm·:un offodas de di
nheiro por pal'Lo do Sr. inl et·vonlot·, sob o pretexto de cun
strucçüo do estradas do rodagem, afim do lho Ilrcstar apoio 
po!itico. 

Dou mais um depoimento insuspeito, perdoem-me a im
modcsLia, porque sou homem sincero, sou homem de bem. 
em minha fumilhn temos inloresslls profundamente .ligado;; ao 
Estado, IJrincipulmentc por meio do conLracLos adminisLru
tivos, os quucs estão uctualmcnto numa situação d.8 insegu
runca, em virtude de perscguiçües puliLicas. No nxeroicio dos 
seus dil·citus, rocmTcram ao inl,m·ventor, e posso dcolut·nt· á 
Camaru que o inlct·vcntot· procLH'Ou pessoa muilo chegada a 
mim, meus irmãos mesmos, a quem offct·eccu a ôülucão im
mediula dos casos ndministruUvos, uma vez que houvesse 
umu npi·uximncfio politica prévia. O preço ora domnsiado 
o aro para finalidade trlo pequena. 

Dou-me POl' insuspeito - e peço liocnco. para ropo~ir R 
insuspoicão do meu depoimento - para dco1amr que no 
meu Estado se rasgam autos d.e infraocão do fisco, u pedíclo 
ou u mundo do interventor, rlesde quo o autuado promBtt.a 
distribuir votos no dia da. eleição. 

o Srr. Iú~;RGINALoo OAvAWAN'rr ~ A c~nsura que faca a 
V. Ex. ú o. de não pôr chl v ralos limpos a nccn~>acilo. E' 
um acLo dG oontr;em; quando que1'o uccusur ulgnorn, dôa u 
quem doot·, acenso syslomuticamenlo, mosmo quo seja o 
Prosiuontc da. Hcpublica. 
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O SR. FERREIRA DE SOU7>A.- Quer dtizer que V. EX. 
está abundando nas minhas considerações . V. :Ex. ha de 
permittir porém que eu diga: V. Ex. está lançando sobre mim 
um baldão que não mereço. Não me falta coragem. A ligação 
intima com as pessoas beneficiadas, algumas que me são 
caras, fa~ que lhes não possa traze%' os nomes a debate. 

d SR. ACURCio ToimBS - Veja V. Ex. a differença que 
vae em tudo isso : Em quanto no Rio "Grande do Norte o in-· 
terventor insiste em fiMr no poder, prat.icando todas essas 
kopelias que V. Ex. denuncia - e eu não tenho razão 
para duvidar ..• 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - MuUo agradecido a 
V. Ex. 

O Sn. Acuncto ToRRES - • ; • outros, tocados de patrio
tismo, passam o poder a élles mesmos, fazem a scena da pas
sagem do poder, saem do Governo c déi:xam no seu Jogar os 
secretarias que elles proprios nomearam nas vesperas. Veja 
V. F:x. a diffetencal 

0 Sn. KERGINALDO CAVALCANTI - Sejamos sinceros; ÍSSQ 
nada quer dizer. Se o interventor passasse o governo á ter
coh•os, a critica seria a mesma. 

O Sn. AcURCJo TonnES - V. Ex. sabe que o projecto 
Hugo Napoleão é moralizador. , 

O SR, FERREIRA DE SOUZA - Moralizador e jurídico, 
estou com V. Ex. E se não fôra integralmente jurídico, doe
veria ser, não obstante, approvado, pois que o direito não 
vem em soccori'o do que é iníquo, do que ofíende a moral. 

Enh·e o bem publico e a letra fria da lsi, que, no caso, 
não contraria, não ha homem de bem e de intellígEmcia que 
vacíllu. 

( T?•ocam:..se innumeros apartes . O Sr. Presidente re4 

clama attenção . ) 
O SR. FERREIRA DE SOUZA - Sr. Presidente, não 

ficam ahi os desasLt·es ethico-financeiros do Interventor no 
Rio Gt·ando do NorLe. Attente-se neste outl'o: todos sabe
mos que as despesas com o alistamento eleitoral, inclusive 
photographos e material do expedrienle, são custeadas pelos 
partidos. O poder publico não lhes dá nem pholograpbos, 
pnrn os retratos dos candidatos n e!P.itorés, nem o material 
do expediente interno, nem a impOl'Lancia necossaria ao tra
balho de alistamento. No R10 Granrle do Norte, entretanto, 
quando esse trabalho ó i'oilo por pessoas que dão solidarie
dade politica ao Chefe oo seu govct·no, Q Estado as paga, e 
o fa2: não por fórma oHU'L<lostinu, mns claramente. 

Ao memorial por nós offcrccido ao Sr. Presidente da 
Republicu, juntou-se um decreto publicado no órgão offioial 
do Estudo, pplo qual o Interventor abril credito para pagar 
ao Sr. Fulano, do municipio, so me não engano, de Caicó, a 
impol'tancia por elle dispcndida em matorial eleitoral c pbo
togravhico, para identificação dos eleitores . 

Assim, nesse ponto de .vista economico-finnnceiro, a si
tuncão de S. Ex . é das mais dnmnosns e das menos mot•nli
zadot·as e monos t:ondizentos com o fim da revolução, tfio Pi'O
palado o apregoadoo. 

O Sll.. LMNDRo PINHEIRO - Aliás, o Intervonf.or do Rio 
Grande do Norte ainda faz isso sincet•a e nboi·~amento, ao 
passo quo no Parã alugam-se navios por conta do Estado, 
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em nome de particular, assim como o contrato de um jornal, 
por dois mezcs, a 20:000$000, hüm tabellião, tambern por 
conta do Estudo c em nome de tet·ceiros. 

O SR- FERREIRA DE SOUZA _._ O aparte do nobt•e cal
lega mostra apenas que o lnul de quo meu Estado soffre o 
de S. Ex. tambom soffre. 

O SR. LEANDRO PlNREmo - Talvez muito mais. 
O SR. FERREIRA DE SOUZA- Ainoo ha poucos dias, 

Sr. Presidente, li, pet•ante a C amara, um decreto interessan
tissimo, pelo qual o Sr. Interventor do I\io Gramlo do Norte 
abria uma credito para esclarecer a opinião publica do Paiz 
sobre a siluacão do EstàdO. 

Ora, essa rubrica orçamentat·ia não é conhecida em ne
nhum paiz do mundo. Já moskci a que se destina semelhan
te credito - á pt•opaganda pela imprensa. 

O SI\. PRESIDENTE - Lembro ao nobre oradm· que está a 
findar a h o[• a d.o oxpediqnl,e. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA- Vou concluil.•, Sr. Pre
sidente. 

Tenho grande satisf;tcão em proclamar qu~ se t·eal !zou 
a previsão POl' mim feita quando d2fcndii a imprensa carioc~ 
da pécha indirecla de vanal que lhe attribuin o lntct·venLor 
do Rio Grande do Norte, offerccendo-lho presentes pecunia
i'ios. 

E' com prazer que declaro quo, graças a Deus, para a 
honra da imprens11 e da m entalidade brasileira, collío con
firmação do. nossa honestidade quasi instinctiva, alé hoje le
viano governante Iião encont l'OU, pelo menos nos joJ·naes do 
Rio, o destino de Rua . verba. E é muito possível, Senhores 
Deputados, que elln já tenha desapparecido. (Muito bem; 
muito bem. ) 

O Sr. Presidente ·- Tenho sobre n mesa dois requeri
mentos de informações, que vão ser . lidos. 

São, successivamente. lidvs, i!.poiados e pos
tos em discussão. os s_eg~J.inlcs 

l\BQUERIMENTOS 

N. 63- i934 

Requeiro, por interrnedio da Mesa, ouvida a C~.mll.ra 
dos Deputados, informe o MinisLerio da Ju~til,:a, a que está 
subordinado o Inlel·ventor do Distrioto Fedcrr.l: 

a) Por que motivo o trnbnlhador brasilo!ro ~ Vi-railio 
Adriano foi rebuixudo da funccíío que tinha no grupo U da 
18 Divisão da Sub-direelól'ià dl:l Obras da Prdeitura Muni
cipal? 

b) Por que motivos nüo se npproveitou o mencionado 
trabalhndor, ou qualquer outro seu oollega brasileiro, no 

. losar de "onbeca de tu1·mo." du mesma i 8 Divisão da S\}b
direotot·itt de Obras, para o qual foi designado o cidadão 

C. ll . - VOT;tll\1~ lV 25 
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extrangciro José Thomaz, que não se nutth'l.ll•zou ainda em 
nosso paiz? 

Sala das Sessõe!l da Cama.ni. dos Deputados. ~ Rio de 
Janeiro, em 18 de Setembro do ·t93.i. - Jtozm·t Là(Jo. 

Justificação 

Por índole e por educação, .nunca fui, nem sou x.enopho
bo. Ao contrario. Préso immcnsumente c· con<-urso do braço 
extrungeíro em nossa J>atria. Mas não h~ de ser com o meu 
sílencío. C]Ue no.~sos compatriotas, dent1·o d~ nossa terra, 
serão preteridos nos seus mais sagt·ados àh-citos, garantidos 
pelas leis em vigOr, e até oohones~adas pelo t.xemplo da le
gislnção de todos os povos alienígenas. Na 'Pl·efeihu•a do 
JJisLricto Federal, sabidamente nas Dircctorias Gm·ues do 
Obras f\ da Limpeza Publica, não se fez atá b.oje uma revi
são rigorosa nos quadros do respectivo pessoal, afim de · 
V!Jrificar-se S!l os trabalhadores e empregados das diversas 
secções são, todos, brasileiros natos, ou pelo tnenos natura
lizados. E o resultado tem sido que, a miúde, são nomeados 
extrangeiros para lagares quo a lei destina, úxclusivamente, 
a brasileiros, natos ou nat.uralizados. E' pCH"tanto, absolu
tamHnlo in.i ustificnv~l. dada a facilidade con1 que em nosso 
Paiz qualqnet' in(lividuo probo póde adquirir a nossa nacio
nalidade, continue a pcrmittil·-so a nomeação de extran
geiros pur·a cargos publicas. E' mesmo desafóro, que me
~ece. corrcctivo sério. 

Encerrada a diacussão e adiada a votação. 

12 

N. 64 -~ 1\)3-i 

Requeiro que o Governo infot·me, pot• inLcx·medio dO 
M:inistcrio da Viação, o n:totivo poz· qtw •Ieixnram de ser 
pagos, desde ab1·il do corrcnto :mno,, o& í\mccion::l.l'ios do 
InsLitnto fie Mott·oi'ologia. 

·· 1Sala dús ·Scsslies, 18 de Sctcmbi'O de 10!H. - lltml'icme 
Dndsworth. 

glll~CJTada a discussfio u adiada a ~olao;ão. 

13 

O Sr. Presidente - Tl)lllio Rubro n moga o vou sulnnot.tor 
a voto;; o 5tJ!;'\Iin~o 

1\EQU!CnlMENTO 

·n.l'l!U~'iz·o quu ~e r.nnsigno em Acla um voto <lc congra
lulaçue!> <"om a Soeicdade das Nações pda admissüo da Hr-
rmhlica ltussa áqucllo im:Lituto Í!ÜCl'DUCÍtJU:l], Admissão 
essa quo como b1~m ucr.onluou o Ministro du:o llolm,:.õm,; Exr 
torim·c~ rln F'l'ançn, o '81·. Btu·I.1JOn, linhtt sido prl':cedida de 
1unn I'D~po~Ll\ da ltopublica Soviotica tkt~lat•r.,r.cto que se cn
t1•ns,\c l•lt'r(l a l:iociatl.uú: das Nações comll'l'0111lt(tÍt1-SIJ a CU'In
:P1't 1' torli!s as oorÍ(/IJÇties r.fn l'o.cto. ][:.' a primeira VOZ, 00ii::.O 
bem disse o Sr. Barthnu, (\lle a Rusgia usa d'3ssu lingnagom. 
O l'l)f;\isi,io é pois jus~o c indisponsttvel. 
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Propomos mais que esse voto seja communicado, por 
!ntcnnedio do nos!:lO Minister"io das Relnoõe~ Exteriores, ao 
Presidente cta Sociedade das Naçõés, pois que tal facto àa 
mais alta repPrcussão no período evolutivo que a Humani
dade vae vencendo, é pPl03 sentlmcnto3 qut! o rJictat am: 
umr. alta expressão da CivHJzaçi.io Christii. 

Sala. das Sessões, 18 de Setembro de 19~4. - Mario de 
-lnrlroile llamos. 

O Sr. Hora cio Lafer - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a 
votac;i\o o nobre Deputado. 

O Sr. Horacio Lafer (Pa.ra en'carninhar a votação) -
- Sr. Presidente, o requerimento. LHJ.seado numa inten<;ãn 
lYidetdemenle muit.o elevada, pm·ece que deve meeecet• tios 
~r!;. Dcpnluclos llH!diLn•~ão muis demorada. Não ;;ó o Brasil 
nflo f:J.z pud-e da Soei edade das Nações, como. Lambem, até 
ho,jn, ácompanhando, nl ins, o exemplo de mui los paizes, não 
recur,[H)Cl!U o Gnvel'nO SovieUco. Nilo esLamos, pol'lanto, ao 
pm· da vida inUma. dos fnct.os, por assim dir.er, secretos, 
que rie~Ct·minaram a entrada da Russia para u Liga das 
Nacõcs. 

Sr. Pt·csiden lc, qualquer peonuncíamento nosso pode
ria ser antecipado e. r.m malet•ia de relações inlernilcionaas, 
t.anlo o Poder Execuf.ivo, .~orno, principalment~.:, o Legislativo, 
precisam manter dísci'ecõo, uma altitude moderada, refle
ctida (nwito bem), .•• 

O Sn.. TEIXEmA LEITE -- I~ prudente. 

O SH.. HOllAOIO LAFER - •.. da mais elevada Dru
dcncia. 

Pm· isso, sou eon Lt•a o requerimento apresentado pelo 
nobr·e Depulaclo. Sr·. l\!Ul'io Hamos. Pedit•ia, mesmo, a.os 
Srs. Deput.uc.los, U[>ÓS reflectircm b em sol:lra o assumpLo, 
negarem o voto á malcl'ia em debate. 

Em o que Unha u dizer. {Muilo fum~; muito bem.) 

O Sr. Mario Ramos -Peço a pulàvru, pela ordem. 

O Sr. Presidoil.to ·_ Tem o. pala v-t'n, pela ordem, o nobre 
De pulado. 

0 Sr. !llario Ra1nos (Pela ordem) - Sr. Pt•csirlcnt.o, cu 
mo inscrovora na hora dn Expcdionto, (HLI'l\. ,iusUficue o r(!
quot'ÜnC:t llO (JllO V. 1~x, 1\l)UU:l do \!H' UOVIUilOllte O (\UC du i
xci wlH·e a Mestl, l!cn1 cUillo um pt·ojoeto de lei ttli\.ut·hmndt' 
o rol ugt·c~~o elo lkt1sil 1m 80L:ícdadc (In~ Nar.~uo~. 

O f::t.l)Lo (]Uo ac3ha tle ~u pa~snr em Gennbt·a, oh,ieeto d<~ 
t•uql\ct·ítncnto, é du ttlta n~[JPt'OU/;:sfto unrndial, 1\ um l'allt•) 
ouja u!Lill'a r.lno eon::n~qtwneia~ nfiD podo sc~I' meJitla qumJd•' 
cncut't:tmoo os nosso& hul'i'.lontu~. tiara tomln'al', LIXclusiva
menle, a Uns~ ia do Lnn!I1e, tn~r·a eneara1· a :;Utl pol itica apr,_ 
nas sob o aSill!dl.l primiLivo cornmnni.~La ou sol! o nspcctv 
da pl'imcim plm8c de ('.t;Ot'lomia dirigida e de violuucius aos 
scntimoutos reli::rioso~; que a oar·<wlcrizou. 

O ucLo eulrttinanLe qno so passa em Gcnebl'a, St·. Pre~ 
siàeult•, elevo trazv:· const1(jllcnoia~, uf\ mais benefioas, a ovo-
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luoão do Estado Russo; res~ituindo seu p~vo novamente . á 
l!timimidnde. Quando a Socmdade das Nacoes resolve admJt
tir, por 39 votos e algumas absten;~ões e negativas que mui
to serviram para realçar ó qúadro, a Republica Russa entre 
os seus mcmbi'O$, ella o faz com o espírito de alta oiviliza
Oão chrislã1 pois que, como bem accent.uou no seu notavel 
di!icurso o Ministro da Ft•ança, Sr. Barthou, "observe-se que 
a Republica Sovie~ica, na sua resposta, declarou que se ~n
t rassc para a Sociedade das Nações, compromettin-se a cum
prir Lodás as obrigações do Pacto - e é a primeira vez que 
ella usa dessa linguagem ... 

Não é possível, Senhol'ús, que não ha.ia uma manifesta
cão de regozijo por vermos reingressar no seio da nossa so
ciedade humana e da nossa democracia libct·al, aQuella que 
se tinha afastado em busca dO uma ideologia que falhou, em 
busca de processos que derruiram, em busca de economi:J. 
dirigida qtte cxercilada nas mais violentas o ousadas dire
cções, durante var·ios annos, só trouxeram gro.ves males a 
Hussia. e Lambem · a muitas Nações . 

A ltepublicü Sovietica está sentindo o effeilo dos máus 
mcthodos que adoptou nos seus primeiros :.unos e que apó~ 
modificou sucoossivamenLe por necessidade. 

A Russia é hoje não mais o Estado cnpitalisf.a primi
tivo, mas sim uma economia arrui~ada pelo seu isolamento 
dos sãos princípios da economia liberal . 

Não tenho os dados á mão, mas minha memoria talvez 
possa ser fiel. Consideremos o seguinte: em quanto qua a 
E uropa toda representa umc s uperfície de 5,4 de milhães de 
kilomct.ros quadrados e a Russia Européa r epresenta 5 mi
lhões de kilometros quadrados, com i60 milbões de àlmas, 
enLretanlo, seu commeroio internacional, pela estatística 
feita pela Sociedade das Nacõe~ foi apenas em i932 a 24 
milhões de doilars, ouro, is to é, inferior ao cornmercio in
lernacional da Belgica com 34.,37 milhões de dollars ouru, 
da Hollanda com 28,45 do Canadá, com 36,3 milhões de dol
hu·s ouro, uo proprio commer·cio internacional da Africn do 
Sul, que foi de 26,8 milhões de dollars ouro e iambern ao 
commercio intemacional da Ar gentina que foi naquelle mes
mo anno de i932 expresso por 27,54; Lodos peqt:enos paizes 
e pequenas populações em face do collosso moscovita . 
. . O que vemos, por consequcncia, na admissão da Rusaiil. 
á Sociedade das Nacões, é um gosto da mais alla sabedoria 
política, conduzido com espírito especial de nobreza e -
por que niio dizer? - de sentimento humnnilario o de pre
videncia dos ti'es grandes povos da democracia liber!ll; a 
Fran~~a. a Jnglatert•a e a It.alia, procurando assim trazer tt() 
eonvivio, aquelles milhões de crcaturas segregadas por ideo
logias e pdncípios qüé são boj o simples letreiros que vüo se 
ar:ngando ... 

E, Senhores, nqu clles povos que. ncs!le cerlam<>n memo
n vcl, na reunião exlraor·dinat'i:\ de Genebra. fizeram sua 
nhstcnt,:.ão ou disseram não, uquclles povos P<'Quoninos, oorno 
a Dnlgicn c a Ar gcnlina, a Suissa e Porlugnl que fizer am 
ess.a abstençito ou disseram nlio, intelligeutomente, oonse
gurrum realça r o quadro elos bons desígnios e do espírito 
ele soccono. uquellcs 160 milllõos de it•mãos isolados do co.o
tacto numdiul e assim as gra nde~ pot~ncin$ nfto tiveram ne
ce.ssídade d~ \'HVi<lar , as gi'Undes falt.ns d a Russia Sovie
tira . 
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O Sr. Juspar, Minislro Lia Bnlgica, repre,entante daquelli:l 
beroico e pequeno paiz, nu So~iedade das Na~;ões, que se 
absteve de vota1•, não perdeu sobl'cLucto a occasiii.o de dizer: 
"Em nome do povo Livt·e, democratico, que é o meu, devo 
ajuntar a essas considerações outras razões particular·es." 
Lembrou, enlrto, o prejuízo enorme, de muitos milhões de 
francos, uw·o, que a Hus::;ia Sovieiicn causara i\ Belgica, 
apoderando-se de UH Ctnlll'esas belgas eslabelecit.las na R.us
sia. Jamais nenhuma repat·açiio, uu rcsliluioâo, veiu com
pensar e~su espolia;1flo praticada pot• nm povo immenso con
tra um;.~. pcquewt nactí.o. São palavras que fieam nC>8 Annlles 
de Genehr·u. 

A Hovublica At·gcnlinn, que lambem se absteve, rn1::; 
não volou conlm, não hesitou em allegar: "Foi, do facto, 
l.oua uma odnséu o que s(l ffrcu o Sr. N;.~.veylan, então nossu 
minisll'o. Per·seguirln, mallralarlo, laucndo vn.l'ias vezes a 
prisão, privado de toda communicar;ão, bi·utalizadn, as auto
J'idades· sovietictts nfLO se limitaram u agir contra sua pes
sDa mas vü;itaram a séde da legavãc. e se apoderaram dos 
pa)Jei::; officiaes a cargo daquelle fu nccionm•io. Ora o go
verno soviclico nunca fez urna declaração a esse respeito, 
ntmca of'J'ercccu nem uma reparação nem deu a menot• ex
plicação ao governo argentino a respeilo dos processos om
P1'egados pela · U. R. S. S. contm o seu ropz·esentante. 
Nessas condições collocando-nos acima dos rcscntimenlo3 
que nossa honra e nos:;a dignidade r.ão nos permiltem es
quecet·, consideramos pot· uma preocupucão de imparciali
dade ttue devemos nos abster de votar. Foi por ess~ motivo 
que nos abstivemos no Conselho. E' pm· esse motivo qu~ 
nos abst.m·emos na Assembléa." 

Sr. Pl'[~sidonle, o eminente Sr. Barlhou bem sali•Jnt•EI 
em seu longo discmso, publicado no oxcelleHte servic~ tele
gt·aphico dC> "Jornal do Commercio" de hoje, que nno vou ler, 
mas (Jeço aos honrados membros destn Casa o façam. sa
lientou o gesto tia So•~iednde das Nnçõos, lt·azrmdo, por 39 vo
tos, an seu selo. admHLindo a Hussla - o só agora esse paiz 
tmtL·a na Sociedatle das Nações, dn qnal nunca fez part~. -
n chamon a af.toncfm pura as circumstancins em que isso se 
fazia. Eis o que se J(l no inicio do seu discut·so: 

"F.' com o pacto na mão, com o pacto quo l:mçou 
as primotrns bnses !la Soc.iedndo dns Nucõcs, que subo 
11 eslt\ tribllllll ... " 

Quo fltlm·in dizt'l', St•. PresitlenLe, o i Ilustro político fran
co:r., Minist1·o dn Kxlot·iot· rio sou pai1: 'I Que u Rllssia en~rava 
pni'll a Sollietlntlo das Ntu;ões, mas \lOtn o uompromisso aute
eipndn dt' quo ohsnt'VIll'<Í lndns as t·egr·us n di~posicües d!l So
eindudo e, pm· consoquencia, f,(loda u civilisu~.ão quo defende
mo~ n t•xot·eil.amos. 

oO Sn. FEmttr.tnA os 13ouM - Não dove V. Ex. esquecer 
que cs~e paelo jA foi relHlcliado pelo Brasil. 

o BTt Mi\!lUO RA:MO.S Não repudiamos nenhum 
nacto. A11enas houve uma Qnestuo de logur, nos sentimo,. me
o Bt·:i.sil t•eingr·t~ssc nu Socir~dnde das Nacões. 

O Stt. Io'mlHJ>tnA o.u: Sou;,A ~- Gamo nos vamos c.ongralulqr 
com a entradll rl~1 nus;lin na Lign dns Nai;üt~s. Sé' nfin a reco
nhf:'cemos, e ,iú niio pedenr.r.mos a essa Liga? 

O SH. MMliO HAMnS - Estou apt'ocimJdo nm :aoto 
llndmdos e reagimos, uos retirando, mas a imitacii.o deve sct• 
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esquecida. Aliás apresentei hõje pro.ieDto no sentido de que 
pomíco de grande repercussão - a actual situacão da Hmsia 
em face do seu ísulamento, e o bem que isso póde trazer pata 

O ~R. UAitiO RAMOS - Não repudiamos nenhum 
as suas populações segregada;;. 

O Sn. KEilG!NALDO CAVALCANTI - Pet•mitta V. Ex. um 
aparte. Fui. no Rio Grande do Norte, quando Deputado Es
Ladual, quem primeiro propot, jó. não digo no Brasil. mas na 
America do Sul, o reconhecimento da Russia por parte do 
nosso Governo. Apresentei moção nesse sentido. 

O Sn. FrcnnEmA DÉ ·SouzA - Dou meu tústernunho nesse 
sentido. · 

O SR. MARIO RAMOS - O reconhecimento virá depois. 
O .sn. Kru\GJNALO CAVALCANTI - O que, entretanto, de

sejo dizer aJ nobre orador é o seguinte: justfieo que o Brasil 
reconheça a Republica Sovietica, porque acho necessario, de 
com o que não concordo .e contra que darei meu voto é a 
''ez que a Russia está integrada na civilisacão mundial, mas 
reentrada do Brasil na Liga das Nações. 

O SR. MARIO RAMOS - O aparte do nobre Deputado 
e recebido com o l'FJspeilo de costume. mas o assumpt.o do 
reingresso uo Brasil nn Sociedade das Nações ainda està fóra 
do debate; virJ a seu tempo, e espero justificar como na 
aotua!idade temos razões politioas e economicas para voltar. 

Dizia eu, Sr. Presidente, que constitue neto altamente 
llumanitario. o recebermos novamente no seio da nossa ci
vilisação aquclles que della se nfaslaram, e receber·mos justa
menta quando afbvessam as o!'ises, as contingencias mais 
sérias, quer na ordem moral, privadas da su~ religião, quez· 
na ordem economica reduzidas na sua libe1•dade. Isso sem 
refercncia ou intromissão na parte politica quo se concertará 
com o lempo. 

Para qne ~e veja quaes silo. neste momento, as pmcarias 
possibilidades economkas e financeiras da Russia, alóm dos 
algnrismos que citei. do commcrcio internacional, - r) podo
riamos .falcr comparação mais completa so Uvessemos tru
zído as estnt.islicas da SociolllHln das Ntl()iH1!í, - rnnsillm·:t-su 
o que ago1'a mosmo nconl.ecc qunnclo 11 Rns~ío fn1.i11 m!gooia
ções com o Japão, soln·c a Estrada do Fono Lcstn rla China, 
neg·oeiacüe~ que em ouli'O Lol'rlpo nem s01•itun admitLidas. 

Pois l>em; s()gunclo Lelegrnmma que aqui tenho puiJilcadtl 
no ".IOl·nal do CommPrcio'', de 14 do COlTcni.o, dos]Htchn do 
Moscou, u llussin pedia, nnquoll!t c.:c.nsiüo, tl2tí milh(i,J;.; dll 
lii!tls no govet·no jaJlonez parn tl Cl'ssüo de seue direíLb8 IÕObl'O 
a Eslt·:ulu de Ji'm'l'o Lflf:.\(\ da China. O Japão, crn rusposta, 
ofl'er·e(\C\1 GO mi!h(ios. Eslou c.ilando ossos cpisodios, eomo, 
nindn. ha pouco, rHfol'indo~me ao sNt peqm.mo commot•cio in
i.{'rnacional, pm·n qu~ osln i!lnst.t•ada Camara veja quo n po
lilicu de Genebra, no momcnlo, recunlw.ce c.om grand0 clovn
Cfio, como declarou o Pl'OPI'io Sr. Bnrthou no seu didcurso, 
que tl lltlSsia de hoje não é a Russia vermelha do Leni.ne. E' 
uma nnoüo cnfraqtlt!-cida, som res~rvas, trocando mor~.)dor•ias 
e solioitando emprcstimos o creditas para poder oompr.ar. 

Voltando, pois, ao caso da Esh•n.da de Ferro Lf\ste da 
Chiilt\: 

A Russia respondeu, a ossa resposta de 60 milhões dó 
,Tapão, que nrtO em possivêl ncceitn1-a. bnbmnclo. porém, o 
seu preço prirniLivo para 500 milhões de 11F:71S • . Passados al-
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guns inezes, não se manifestando o .Tapão em melhores ter
mos, voltou ás negociações e offereceu a mesma parto na Es
l!'Uda de Ferro Léste da China tJor 160 mílhões,. rece bendo
declara o telegramma de Moscou - dois terços dessa quan
tia em generos alim cnf.il; ios e um terço sómente em moedas, 
o que demonstrava suas graves necessidades. 

'l'udo isso confirma que a Sociedade das Nações vae re
ceb('r em seu seio uma antiga n ncíio irmã, anemiada é fatigada 
na realidade de experiencins cr·uois e tambem com o direito 
de vir cooperar pelo progresso du humanidade e pela paz 
mnndíal. 

•.rudo isso não pódc dei:<:ar de ser motivo de grande 
jubilo para todos os p:dzes, e do justas esperanças. 

Ül'U, sr. Presidente, lUdl.t o que estou fazendo passar 
rapidamente debaixo dos vossos olhos é para mostrar que 
a Sociedade das Nações, agindo com alto espirito e sentimen
to christão, nüo faz mais do que reinLegi·ar no seio da nossa 
civilização um Estado, que della havia afastado 160 milhões 
de creaLuras humanas, as quacs, debaixo da ine:"pct·iencia de 
governos dicla toriaes e de uma eco nomi<>. dirigida devãSta
dol'a, só podiam continua~: afastadas da humanidade , com 
prejuizo das suas mais caras liberdades. 

Gesto mcmoravel ela Asscmbléa de Genebra traz, natu
ralmente, a Republ ica ltussu., pela v6z dos seus representan
tes, a cooperar para a paz mundial e para a reaonstrucçüo 
econumica, respe.itando, como disse o Sr. Barlhou. o pacto da 
SocierlaJ.e das Naçõe t~. H.eintegrnr-sc-hão assim, succssiva
m~nte, os povos da. Russin no convivia universal. Obte~·ão 
seus díreilos de locomoção e de pensamento; reunirão no
vmnento! 

Peco pois á Cama t'n considcra1· o meu reCIUOl'imcn!.o -
sou dos mais insuspeitos paru fazôl-o - sob esso aspecto 
com o espil'ito alto, o mesmo que inspirou carlaínente, os 
leaders da Sociedade das Na~,ões. Recehéhdo a Russia em seu 
seio, o que fez aquclle Instituto JnLernaoional. e dahi a r a
zão dos nossos commovidas congraLulnçõus foi proceder co
mo · o pua de que nos fala o Evangelho, que t•eccbcu o fi lho 
prodigo e lhe detl as melhores vesles, depois que elle, fóra 
do lar, havia dissipado a sua fo t•ll,\oa e sacrificado seus sen
timentos religiosos, c chegado n servidão . (Alttito bem ; muito 
bem, Palmas. ) 

O Sr. Presidente - Vou dar u pnluvra ao Presidente da 
Commissfto de Diplomacia e Tt·atudos. 

O Sr. Acurcio Torres - Peco a pnln-vra, pela ordom. 

O Sr. President.11 - Tem a palavra, pcln ordem, o Sr. 
Acnrcio Torres . 

O Sr. Acareio Tot·res (Pata o?•dcm) - Sr. Pl·csidcn~e. a 
ques tão de ordem é simples . 

Sabe V. E:x ., o Regimento detenninn que os requeri
mentos de congratulacões não p1:ecisam de numoro para ser 
votados . Sou, entretanto, dos quo entendem que as coiJgrn
lulações não significam apenas qu o os tei'mos deter minam 
nos I'OI]nerimtmLos; eltas valem pelo fundamento dos mes
mos requerimentos . 
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Como viu V. Ex., o Sr. Deputado Mario Ramos pediu á 
Camara se congratulasse com a Sociedade das Nacões, peta 
entrada da Russia mssa Sociedade. Pergunto eu :i Mesa: 
póde a Camat•a tomar como de. simples congratulações o re
querimento em que se pede á Camara, ou melhor, que o 
Brasil, por seu poder legislaLivo, se congratule com uma 
Sociedade da qual não faz parte ... 

O Sn. KEnGm ALDo CAVALOA:K'Tl - Graças a Deus. 

O SR. ACUR:CIO TORHES - ... pelr1 entrada nessa So
oicdade de uma nacão cu.io governo não é reconi1ecido pala 
no~sa? Não, Sr. Presidente. 

O Sn. MAmo RAMos - Veja V. Ex.: é o .facto político 
internacionat, que peecisa set• encarado. 

O SR. ACU!tCro TORRJl:s - Trata-se do um facto po
litico inLernacional, diz o Deputado Mario Ramos, autor do 
requerimento, !rata-se de um facto de alta reievancia para 
as relações internacionaes do Brasil. 

Per·gunto eu, um facto politico, de caracter internacio
nal, pód-:J ser reduzido a um facto de simple.s congratulações? 
Não. E não, pútque não deve set· esse requcrim.:mto incluído 
entre aquelles que a Camara póde votar sem numero. Não, 
porqu e o requerimento envolve materia de alta relevancia. 
Niio, porque o requerimento envolve a manifestação do 
Brasil ocercll. da entr!lda na Sociedade das Nações, da qual 
não faz parte, de um paiz com que não mantem reiacões 
officiae!õ. 

E, assim, Sr. Presidente, a. questão de ordem é no son-. 
tido de que V. Ex. retire o requerimento da votac,;ãc, es
perando que a Garoara sobre o mesmo se pronuncie quando 
tiver numet•o, pois, não sendo elle de símples c:ongratulacões, 
esta Casa tom de prnlicar neto inherente a soberania na
cional, e não podemos tomar tal attitude sem numero. 

Repito: não so trata de um requerimento de simples 
congratulações. 

O Sa. 1\f,\mo RAMOS - E' de grande alcance; niio ha 
duvida. 

O SH. ACURCLO TORRES - Sim. Ello representará, 
aos olhos do mundo, a reconhecimento tacito, por nossa 
parte. ue tim governo que o Bt•asil ainda nii.o quiz reconhe
cet· expl'es~unwntc. (Mu-ito bem.) E tanto não qui:z:, que 
aindn hoje um membro illuslro destn Casa, o Sr. João Vil
la::;b<lus. enviou ú Mesa pt•ojecto mandando que o Brasil re
üonhe~;n n U. R. S. S. 

O Sn. MARIO l1AMos ~ São dnas ma terias independen
te!!. lltna. nudu. tem n vN' com n oulra. 

O Stt. Jo,\o V!Lt.AsnôAs - A upprovaoã.o do requeri
monto é um pttsso dado pura o t•econhecimento. 

O SR. A CU H CIO 'l'ORilES - Apoiado. Import<U'á num 
re~onhecimenlo tullito. 

Assim, não vodemos voLar o requerimento sem nume
l'O, sem que sr'•t·e P.lle se pt·onuncie o. Gommissão techuica 
da Camat•a ~ a de Dirllomaoiu. e Tratados, 

E~sa, SP. Presidente, a questão de ordem quo espet'O 
var resolvida [)Ol' v. Ex. (Jlluito bern; muito ben~.) 
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O Sr. Presidente -Vou resolver a questão de OI'dcm, 
suscitada. 

E !la rcalmenLe se desdobra em dois aspectos. 
Primcíramenle, trata-sê de facto, de um requerimento 

de regosijo. Pelos propt•ios termos em que está redigido, a 
Mesa não o poderia interpt>etar de outro modo. 

"Hequeremos que se consigne em aüia um voto de con
gratulações," etc. 

Em segundo lagar, tambem notei, como o Sr. Deputado 
Acurcio Tot·res e outros, a relevancia da matería contida 
no requerimento, a sua importancia c gravidade, mas sup
puz que o Sr. Mudo Ilamos, antes de envial-o á Mesa, ti
vesse ouvido o "leudet•" da maioria e os membl'Os da Com
missão tcchnica, some a viabilidade da medida. 

Em todo o caso, qualquer que seja o numero, submet
lerei a votos o requerimento. A Camata, soberana que é, 
resolverá como melhor entender. 

O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Renato Barbosa. 

O Sr. Renato Barbosa (Pela ordem.) - Sr. Presidente, 
estou surpt·chcndído ao ver um assumplo de tão alta gra
vidade discuU.do · em plenario á revelia. d1l Commiss5o de 
Diplomacia e Tratados, Oommissiío eleita por esta Gasa e á 
qttâl compete opinar sobre questões de tal ordem. 

O requerimento em debato vae de terminar um pro
nunciamento internacional do nosso Pa.iz. Não me parece 
razoavel que se ponha de lado um pouco de prudencia em 
ilssumptos que envolvem att.iLudes do Brasil com rolnção 
a outros paizes. Assim, se quizermos manter a autoridade 
do orgão technico que a Garoara elegeu, proponho, afim de 
sermos logicos e prudontes, V. Ex. encaminhe o requeri
mento á Commissuo de Diplomacia e Tratados, para que 
diga no plcnario uquillo que melhor julgar, no sentido de 
solucionar a questão em apreço. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Fabio Sodré- Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - 'l'em a palavt·a, pela ot•dem, o nobre 
Deputado. 

O Sr, J'.abio Sodré (Pela 07'dem) - St'. Pt·csldenlc, pa
rcce--nlE:! ler ouvido v: Ex. deolnró.t' que ~ubmetteria a uln
teria a voto~. na proxim<t sessão, qunlquor que fosse o nu
mer'o do Deputados presentes, reportando-ss no Regimento 
em vig-ol". 

Peço venia pará clmmnt> a attencüo de V. Ex. sobre o 
geguinte Jaclo: já uma vez aqui discutimos a constituciona
lidade do Regimento, na parte em que permitte delibera
<:Õcs da Cam~m ~em rr pre~ença da maioria dos Depulados. 
Quando a Commi~~iio cto Regimento teve de adapblr a an
tiga lei interna á Constituição no·•a - já o de::-luramos por 
mais de uma vez ~ esc:npou-nos esse pon~o pnrticulnr, o 
'"ual importarb S'lPPI'in1it' todas as votncões que, pelo Re
r::ime1lto. nii.o cxigis~etn a pl'ló'~L·nca de metade r, mais um 
Deputados. 

O art. 27 da Gonslilui.~~üo Federal estabelece o se
c-uintc: 

"iDm·anJ.e o prazo rlas sun11 Sessücs, a Cattwra 
doo Deputados funl1cional'i todos os dias uleis, com 
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a presença de um decimo, pelo ménos, dos seus mem
bros, e, salvo se resolver o conlrarío, em sessões pu
blicas." 

A Cot1stituicão, pelo art. 21. declara que basta um de
cimo dos Deputados para a Camara funccionar. Nesse 
mesmo artigo, a !in e a seguinte, se preceitua: 

"As deliberações, a não ser nos casos expressos 
nesta Constituição, serão tomadas por maioria de vo
tos, presente a metade e mais um de seus membros.,; 

Ora, Sr. Presidente, toda vez que a Camara vota um 
requerimento - de congL·aluiaoões, de pesar, ou de qual
quer outt•a natureza - toma uma deliberação. 

. Nestas condições, a Carla Magna IJrohíbe qualquet- de~ 
liberacão sem a preeonca de metade e mais um dos Depu
lados. Acredito que um lapso do Regimento não possa pre
valecer sobre os termos expressos da Constituição. Se houve 
esse lapso, se se permittiu no Regimento tomar delibera
cães com menor numero do que a metade mais um dvs 
Deputados presentes, niiG se pode, de forma alguma, dar 
preferencia ao Regimento sobre o que dispõe a Constitui
cão. Esta, na hypothesé, 6 precisa, clara, categoríca: ne
nhuma deliberação, salvo os casos nella previstos - e a 
respeito não ha nenhum caso previsto - será tomada sem 
a presença de metade mais um dos Deputados. 

Creio que V. Ex. terá opportunidade de dar a inter
pretação precisa ao Regimento, considerando que, se nelle 
existe um lapso - repito - devemos, de facto, obedecer ao 
art. 27 da Constitui cão. (Muito bem.) 

O Sr. Presidente- O Sr. Deputado Fabio SodréJ que col
laborou na reforma regimenLal com grande autoridade, 
advinda da sua compctencia no assumpto, e exerceu o cargo 
de presiM.ntc da respectiva commissão, ucaba de suscitar uma 
ouvida sob1·e dispusilivo regimental. 

S. Ex. deve estar lembrado de que o Presidente desta 
Sessão leve ens·ojo de chama!." a sua at.tenção para essa con
troversia, tendo mesmo esperança de que, na redacção final, 
fosse afastado o conflicto. Vel'ifico, i.nfelizrnente, Que· ·no 
texto do Ilegimento se preceitua que em assumptos des~a or
dem, a votução se f:~rá com qualquer numero. Sabemos bem 
quê a Gonstituicüo é a lei das leis, ma·s, para a bôa ordem 
dos nossos trabaihos, o que nos guia, o que nos orienta é o 
nosso est<'-tulo intCL'llO. 

O cmo po<iorin ser r·c.solvido, creio, pelo illustre ex
Prosidente da Commi~são de Refot·ma do Regimento, se Sua 
Ex:. apresentásse uma indicncão no sentido de afastar• t.a1 
contradic~·ão, a qual. realmente, coloca em sH.uacão diffiail 
n Prosidencia, pois, de mn lado, n Constituição csi.rtbclecc que 
as del ihemçõo~. salvo em !las os expresso;;, nãt' podem ser 
Lomadt\S Rr.n• maiol'ia absoluta de valos; do otüro, o Regi
mr~nto. iudim~ os casos que, oom qualquer numero, poderá 
rcsolvet• a Gamnra .. 

Sô un'la iildicacfto nesse t:~:nlido resolverá a questão. A 
Mf'SU, \'Cpilo, não e autoridade b:tslante para modificn.r ou 
ín!.ct•prc.\\ar de modo Lliffercnte um toxt.o daro do Regimento. 

Vou dat" a pnlu\'l'a ao SL·. Depuludo Henrique DodsworLh. 
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O Sr. Henrique Dodsworth (Pela ordem) ~ Sr. Pt·esi
donte, sem emBargo do meu apreço pela Russia, pelos seus 
homens e pelos orgão:; de politica internacional rrumcionados 
110 requerlmenlo do nobre Deputado, St•. Mario Ramos, seu
Vir-me-ia impossibilitado de ·!:llffragal-o com o meu vaLo. 

Sr. PrcsideiJiB, discordo daquelles que sustenLnm ser o 
requerimento contrario á letra expressa do nosso Regi mento . 
Acredito, mesmo, que não seria motivo dessa natureza que 
pudesse encaminhat· a discussrw do assumpto, no sentido de 
evil.ar o Pl'onunciamcnto, pelo menos inópportuno, do Poder 
Legislativo i.Jrasi lei ro, em relação a .aconlee~mento inl.ernacio
IJal que pódo se!' visto, individualmente, corn as sympathias 
d~claro.da~ do nobre Depulndo, mus que não deve provocar a 
z·csponsablliclnde de uma atlilude da Cumara dos D eputados 
<lo Brasil: (Muito bem.) . · 

Acredito, que o a~>súmpto seja facihnente resolvido, e 
talvez a contento d~ todos, desde que as intenções d o nobre 
Deputado exprimam. exclusivamente, seu ponto de visla pes
soal - coisa que niuguem poderá negar a g_ Ex. e que, 
entretanto, de.sobrlgarin. a Cumara de manifestação por qual
quer fúrmu ino.pport.una, Qll<>r no senLido favoravel, quer no 
seu Lido desfavo,·a.ve l á proposta do illustre collega. 

Suggerii·ia, no momento, que o nobre Deputado, Sr. Ma
rio Ramos, sem ·abandonar os aito~ intuitos qua o inspi
rarnm .ao apresentar o requ13l'imertlo, o tr.:lllsformasse numa 
decla1·ação pe~soal, consignando a sua sympatllia pelo acon
tecimento a que se referiu . 

Acredito que, de.sla fót•rrm S. Ex. poderia pedir, real
mente, como qualquer Deputado, SB consignasse a expressão 
õo seu pensamento pessoal. porque ostou convencido de que 
a esta altura do dehaLc, e com os esclarecimentos justãmente 
prestados pelos outros DepuLHdos que occupara:n a tribuna, 
hüo nos convit•ià tr.ata1· do ussumpto, cuja delicadeza ê evi
dente, assumplo que não seria possível e.ncarn.r de surpreza, 
por isso me.smo tine nelle estão envolvidos factos notorios 
e outros que, evidentemente, nüo súo do conhecimento publico . 

.Appcl!nda, portanto, para o eminente Deputado Sr. Ma~ 
rio Ramos, afim õe que S. Ex., sem despresar suas idéas, 
t.ransformas\'e o requerimento num voto pessoal. 

Ern. o qtic linha a dizer. (Mnito bem; .muito bem). 

O Sr. Mario Ramos - Sr. Pt•esillenle, ·peço a palavra, 
pela ot·dem. 

O Sr. PreGidente -Tem n palavra, pela ordem, o nc..lJ re 
Deputado. 

O Sr. Mario Ramos (Pela ordem.) - Sr. Presidente. 
estou sm·pr·eso do t.mcontrnr, por 11nrLe da Cnmnt·a nmbienle 
de Lunla prttcl(lnoin, de tantas duvidas em encm·ur como voto 
de reg(tsi,ju o noto que considerei como da mais alta espiri
Lualidado c do. mnim· clevaçfto na Sociedade das Na~;ões. n tal 
altura que o comparei mesmo á volta do filho p!'odigo á 
casa pnlcrna. nnq\lelln sabia purabola do Mt\sl.re Amnrlo. 

O ambiente, ent.retanto, é sempre um êlcmcnto ne in~ 
for·mn~:.i'io o de consideração ... e do rcsolucfio, 

O nohre Deputado Sr . UemiQnc Dodswor:lh f ez sentir 
Qtle a Camarn não qnet·, no momcnlo, ussümir a rosponsltbi
lidadc de um voLo, num scnlido ou nout ro, venho. poi :; .!<a
Lisfazel-a • . • 
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o Sn. RAUr, FllRNANI)ES - S. Ex. nuo falou em nome 
da Oamarn. Esta tomará o responsabilidade de urn voto em 
qualquer sentido. 

O SR. HENRIQUE DooswonTH- Nem disse que a Camaru 
não devia tomar responsl).b ilidacte. Declarei, realmen te, que 
níio me parecia oppútluno o Drommciament.o da Camara. 
quer o volo fosse favot·nvel, quer contrariO, no requel'imrmto 
de V. Ex .. porque envolvia responsabllidactie que pt·eoisava 
ser meditada. 

O SR. MARfO RAMOS - Sr. Pt•esidont.·~· como diz o no
bre Deputado Sr. Henrique Dodsworlll parece-lhe inoppor
luna .. . 

O Sn. J:hn;niQUE D oPSWORTH - Perfeit.o. 
O SR. MARIO RAMOS - .. • o voto que expr1m1 com 

este requeriment.o e qllê fiz com o dese.jo rle nos élevarmos 
até lá - Genebra - e mo~tra l' lambem quanto fíoavamos 
satisfeitos de assistir a Ru~sin, QUe, nel"les ultimos i5 nnnos 
tanto tem padecido e tantos dissabores tt·ouxe á humanidade, 
pela sua ideologia política e pela sua fal sa economia diri
gida, ingressar na SDciedade das Nações com a declaração 
prévia de que ia respeitar o Pacto e qtte ia co·opera t· para a 
Pa:z. mundial. 

1\las, Senhores, fír. tal requerimento pensando que estava 
int.enwetando o sentimento da unam midade da Camara. Não 
c>slimaria que fosse approvado por simples maioriâ, mas 
qne, o fosse com todt'l a 1\aturaiitlai:W; e em tneio de a\egria 
e I'egosijo, traduzisse o nppluuso lio Brasil ao auspici oso fa
cto. Mas os oiadores que se manifestaram a celeuma qtle sé 
levanton mps(.ram o meu engano ... 

Assim, concorrto com o alvitre, a que se I"efe1·iu o nobre 
Dnputado Sr. Hem-ique Dodsw~t'th, e per;o a V. Ex., ?oenhor 
Presidente, pArmis;;iio p~wa ret.irnr o meu requerimento ... 
(Muito bem: muito be.nt. Pal.mas.) 

O Sr. Presidente - DefirCJ o pedido de reti.ruda do re
querimento . 

. o Sr. · Barreto Campello ....:... Peço a pala Vl'U . · 

O Sr. Presidente - V. Ex. não pode renovar assumpto 
qne foi l'eLintdo do debate. V. Ex. qtter falar sobt·e o r a
quetimenlo? 

O Sn. BA1uu~·ro GAl'dPELLO - Nüo sobt•e o requodmenlo, 
mns sobre o assLtmplo. 

O Sr. Presidente - V. Ex. só porlci·ti flllnt· pola Ol'dem. 
O Sn. B.'\f\1\h"'l'O C,\MPliLL.cl - I'!ntüo, p~ço rl pnlo.vra pela 

otdem. 

. O Sr. Presid&nte - 'l'cm a pnl<WI'a, pela ordem, o nobre 
De puLado. 

O Sr. Barl'eto Campello (Pcü1. m·dcu~) _.. S1'. llresidcnte, 
di;;-se <1ue se Lrala do ftleto internauioual. Níio contesto 
o 'C{ualiiicalivo, ma~ penso que, com mnito mais proprie
dade, se poderia dizer 11llC ~o Lrutu de facto intct· natioues. 
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A Hussia está fóra da humanidade. Nós estamos fóra 
da L.iga das Nacões. Por consf:!quencia, se o requerimento 
não fosse r e tirado, votaria contra e!le. 

E ra a explicaçúo que queria dar á Casa . (Muito bem; 
mtWo b<h11 •• ) 

O Sr. Pres.idente -- V. Ex. mandar·á á !\'lesa, por escr ip to, 
sua declaraÇão de voto. 

Vem .á Mesa a seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Diz-se que a entrada da Russia na Liga das NaçÕlJS é 
um facto inter nacional. 

Não contesto o qualificaLivo; mas, parece-me, que o 
acontecimenLo melhor se denominat•ia de Utn facto inte 
nationes. 

Ot•a, a nussia es tá fót•a da humani dade e nós eslamos 
fót·a da Liga das Nações. 

P or is!;o, se o requerimento não tívesse sido r•eUr·ado, 
eu votaria contra clle . 

.Sala das Sessões, :18 de Setembro tle 1934. - B(lrreto 
Ccnnpello. 

14 

O Sr. Presidente - 'l.'enho sobre a mesa e vou submet ter 
a votacão, por se referir ii. docu mento officini, o seguinte 

REQU ERIM1ENTO 

Exmo. Sr. Presidente da Camara dos Dep ul.âdos : 

Requeiro a tran.sct'ipção no Diario do Poacr LeaislMivo 
dns "InstrucQões" approvndae pelo Superiot• 'fribunal da 
Justiça Eleitoral, para a realização da eleição dos repre
sentantes das associações proi'issionacs, contidas no Bole
ti'in Ele-itorál n. 94, que a este acompanha. 

A natureza do documento cuja reprodu(lção solicito & 
cuja divulgação interes~a gr andemente a todas as classes, 

. jusLifica, de modo . cabal, o presente rcquerimenLo. 
Sala das Sessões, iS de Setembt·o de i 934. - Abelardo 

Marinho. 
Approvado. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral 

RBSOLUÇA.O 

O Tribunal Superior do J ustiça Ekitor·al: 
Usando rias at.tribuiçõos quE:~ lhf) sfi o con fP.r·idns pP.lí\ 

Consf.it.nicão rla Republica (nrt. 8:.1, lol. c c Disposicões 
Tl'amil.orins, ar t. 3o .• § 4o) : 

Jl.csolve: 

Al'L. fO. o nu mel'o de representantes dns assor.iacÕElS 
pr ofissionaes, n:~ primeil'a legislatura nac ional, que Lel'm.f-
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nará em 3 de Maiô de 1938, sorá de cinooenta. deputados 
equivalente a um quinto da representação popular; cujo 
tol.al foi determinado pelo Tribunal Superior de Justiça 
Eleit,iral e a que r efere a Rcsolucão de 7 de Agos to fH'O
tímo passado. ('Const. ai·t. 23, § i 0 .) 

_Paragrapho <mico. Os representantes das associações 
profissionacs, gosarão das mesmas garantias e <lireHos asse
gurados aos deputados eleitos pelo suffragio directo. 

Art. 2. Fica distribuída do seguinte modo a l.'epresen
tacão profissional de que trata o artigo anterior: 

Pl'imeira categoria: 

Lavoura e Pecuaria 

Empregados - 7 depuLados e 4 supplenl.es. 
Empn:ga<.lores - 7 deputados o lt -supplent~;s. 

Segunda categoria: 

Industria 

Empn~gados - 7 deputados e 4 supplentes. 
Empregadores - 7 depu t.a-dos o 4 supplentcs. 

Terceira categoria: 

Comme-rcio e Transporte$ 

Empregados - 7 deputados e 4 supplentes. 
Empregadores - 7 deputados ·e 4 supplentes. 

Qnal'la cntegvria: 

I. Profissões liberaes - ~ deputados e 3 stípplen tcs. 
li. l!'unccionarios publicos - I; d()plll.ados e 3 sup

plenlc:::. 

Art .. 3°. As eleições set·üo t·calizadas nos dias 5, 12-, i 9, 
2-i e 26 de Jnncil'O do HJil5; na conformidade das Inslnt
eç.ões rtpprovntlns, nesta data.-

'.l'ribunal Superiol.' de Justiva Eleitoral, em H de Se
tembro de 1934. - llenneJ!eaUclo de Bm•J·o.~, presidente. 
Edttal'do r.:.~phtoln. - Plb1io Casado. - ./o.~ú fiinhares. - kr
thttr Q. Colún·cs MoJ•ci1•a. - Jo(lo C. da /(och(l Cabral. 

lnstrucções para a realização das eleiç~es das reprc· 
sentantes profissionaes, na primeira legislatura 
nacional. a})provadas pelo Tribuna l Superior de 
Justiça Eleitoral, em sessão de ll de Setembro 
de 1934. 

CAPITULO 

DA ~SGOLHA 008 DBLDOADOS - ELlm'oJ\ES 

AI'L. i 0 . Os syndical.os t•econhecídos alil o dia ·lO do Ou
lubt·o de Hl31\ , ele accõrdo com n. lcgisln~\ÜO em vigot· c as 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 09:00+ Pág ina 39 de 76 

-399-

nssoclações de profissões liberaes e aH de funceionarios 
publicas, que est.iverem k)ga\mentn constituídas a~é a allu~ 
dida daLa; eleger5o em suas sédés, até o día 10 de Novem
br·o vindouro, mediant.e voto scoreto, oe. seus delegadqs, ].lat•a, 
na Capital Federal, na séde do Tribunal Superior, ou em 
outro lúcnl que viel' a se1· indicado, virem eleger, na forma 
desLas instntcções, os cincoenta r·epresentantes dos grupos 
profissionacs, para a Camara dos Deputados. 

Paragrapho unico. A e[eição' será realizada nesta Capi
tal, MS dias 5, 12, 19, 24 e 26 de Janeiro de 1935, em local 
qu·c será designado com a anteccdoncia de vinte dias, pelo 
menos, a contai.' da pt'imeira da~a. 

Art 2°. Em cada s.rndioato ou associação, a eleici.ío da 
delegados-eleit.necs reulíza1•-se-á em assembléa geral e de 
aecordo com as disposições est.abnlecidas nos respectivos es
Latuto.s para a eleicãó da dil'ectoria e mediant..e suffmgio ài
recto e secreto. 

§ i 0 . A assembléa gel'nl pat·a a eleição do delegado
eleitor· devera set· convoca·da na forma dos es~atutos, por 
meio de aviso' publkado no jOl'na.l official, onde houver, e, 
na falta, em jornal de grande nirculaçlio declarando-so ex
pressamente no aviso o fim da convocação. 

§ 2°. A v-otação se fará por meio de cedulas impres
sas, dactylogrnphadas on mimeographndas colloliadas em 
sohrecurtas foL·neoidas pela Mesa, as quaes, depois de encer
rada~ pelos associados ou syndicalizudos, serão depositadas 
em uma urna lact·acta -e fedmda e com um só orificio :para 
entrada dns cedulus. A apuração seguir-se-á immediatamente 
á votacão, dúvendo-se lavt·ar uma acLa circumstanciadn, que 
se rà obrígaloria.mente a~sigrmda 1Jelos men1br·os da Mesa 
Que t.iver presidido os trabalhos, e facultativamente por 
qualqtwr associado ou synd icalizado presente. 

§ 3°. Cabe a cada syndicato on nssociacuo eleger um 
só dFJlegado-eleiLoz·. 

~ ~ 0• Só o~ brasiltliL'OS natos ou nntumlizacto~ 11odeeüo 
tomar Dt\l'Ln 110. ')lcicüo dos dclcgados-cleilor· (ConsUtuiçi\o 
Fcd,. ar·L. 23 § 90 c m·L. 'LOG, !Bica d). 

§ :so. r\inguem 11odet'á exercel' o dit•eittl de volo em 
mais dil nrna a!:'-so~ia~Jií.O syndical ou profissional. 

At·L 3.0 Te l'lninada ·a :rpunwuo, a M€sn qno pL'esiclir a 
eleição commu nicnrú, írrllncrl ialarnml!.(), po1· tclegrammu ao 
Tt•ibunnl Rupel'io!' o nome {lo eleilo, c denh·o do Jll'l\ZO rta 
oi to dias, a •iil'ccl.ol'iu do syndiento Oll ussoeiaçilo, dtwar•ú. 
oft'icíat·, no mesmo Lt·ibun:d, confit'llmndo a escolha do de
\pgnd.o ol[)i Lo r i) t'•~meUendo o~; seguiu te>: clucumonlos: 

l. tJm t>xemplnt· tios esl.tüutos, dllvidamento authertti
oado 1wla DiN:cl.orin; 

lJ. Li:;.[.a d1• n~~ignntum elo~ synrhculi~ nrlos on associa
dos que •;om(lilt'ecet'nm ti elci1;.iiu do d:.>lcgndo nloiLor; 

li!'. Utn 1:xemplar do .iomnl quo houvo'· publiondo o 
aviso de (jUt) trata !! ~ '1° tlo at'l. 2°: 

1\'- :\da dtl cloil;üo do tlulcgad1> oldl.ot·, assig!ltu:la pela 
Mc><a J'US\ll'l'·Liva. t•etottlwtidas todus as nssignutut·as por l.a
be\Jiuo; 

V. Tlum pho\,ogrupliia~ !lo ill1legalhl r.leilm', t . il'ada~ de 
fl·onie, rom a mtllNJl\, l.!0~;eolJl'l·ltl e eom us dimcnsõüs de .1 
pul' 4 uL•nLi rnet.t·o~. 
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Art. 4.0 A' medida que fot·em recebidos os officios da 
que trata o artigo antecedente, serão autuados e distt•ibuidos 
a um juiz do Tr·ibunal, dando-se do facto conhecimento aos 
interessados por meio de edital publi-cado no Boletim Elei
tor·al", para que dentro do Pi'azo de cinco dias, contados 
dessa publicacãp, possam apresentar impugnações, que de
verão vir acompanhadas das allegacões e das respectivas 
pro· ... as. 

§ 1.° Findo este prazo, não havendo impugnação, o 
que o secretario certi.ficavá, o juiz relator mandará expedir 
ao delegado eleitor o respectivo f,itulo, o qual será assignado 
pelo presidente do Tribunal Superior, e servirá para uma só 
eleição. 

§ 2°. Ao li tu lo de delegado eleitor será apposta uma 
das phootographias de que trata. o al'tigo antecedente em seu 
numero V; sendo a outra collada na 211 via. do titulo, que 
ficarú at•chivada na S!l_creLaria do. Tribunal Superior. 

§ 3°. Havendo impugnação, depois de ouvido o Pro
curador Geral, àent1·o do prazo de cinco dias, serão os autos 
conclusos ao relator, que depois de examinai-os pedirá dia 
para o jutgamenlo. 

Art. 5°. No caso de duplicata de eleitos, sem que se 
possa <tpurar qual lenha sido o devido e legalmente esco
l!üdo, o Tribunal Superior declarará nulla a eleição e poderá 
mandar proeedet• a nova eleição, se for possível realizai-a 
em tempo util. 

Paragrapho uni co. Do mesmo modo será. declarada 
nulla a eleiciio que contravier a legislação em vigor. 

Art. 6°. Só poderão ser votados para delegado eleitor 
os membt·os ef.feclivos das associações ou dos syndicatos le
galmente reconhecidOS até 3. data fiXada llO ai'L fO destaS 
Instruccões. 

Art. 70. Na segunda quinzena de dezembro do eOl•ren• 
Le anno o Tribunal Superior fará publicar no "Boletim Elei
toral" a lista dos delegados-eleitores de todos os grupos, que 
tenham sido reconhecidos na conformidade destas Ins-
trucções. · 

Art. so. A decisão do Tribunal Supet·ior ·sobre reco
nhecimento de poderes dos delegados-eleitores é irrecorri
vcl (,Gonst . .Fed., art. 83, § 1°). 

CAPITULO Il 
DA ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES 

At·L. 9°. As !li asses pt•ofissionaes, para o effeito de re
presentação, se dividem em qnaLro oatogorias: 

Pl'imeira categoria - Lavoura c Pecnaria (Empre
gados e Empregadores). 

!Segunda catcgor·ia 
pregadores), 

Industria (Em'pregndos e Em-

'l'erceh·a 1mlegoría Commercio e 'l'ransporLes (Em-
pregados e Empregadores) . 

Quarta oalogoria : 
I. Profissões liberaes. 
li. Funccionarios publicas. 
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.At•t. iO. A eleição cios J'cpt•esertlantes far-se-á em cinco 
votacões, nos dias indicados no art. 1° páragrapho unico, 
destas Ins trucções, sob a prosidcncia de um membro do 'l'ri
bunal Superior do JusLi1.1a Elci toeal, que será revezado du
rante os trabalhos, servindo . do secret.arios dois del-egados~ 
eleitores pr-esentes pot• occasião do inicio da ~lei(lão, e con
vidados para esse fun, O!i qtmes conservarão o seu direito de 
voto. 

ArL H . A cloiçilo tod1 lu lcio ás 9 horas e serão rece
bidos os v otos alé ús t t> liot'as, ·quando será encePrada a 
cha-mada, e, então, o .i ui~ do •rt•ibunal que estívet presidin
do os trabalhos mnndu.r•(t J•oooiiHH' as car teiras dos délegados
eleilorcs, e por ollus rwt•iío cJllUml\dos os que ainda não te
nham votado. 

Az·t. f2. Só jwclot·fw lonuu· rml"le na eleição os dele
gados-eleiLor~s <JUu tunhn n1 o~ t~eus poderes reconhecidos 
pelo Tribunal Su[l<\l"i tll' nl{1 11 dnla em que fôr publicada a 
lista . geral dos dclngni!os-uloilot·cl;. 

Art. 13. Cabe noH ::;cct·dllt'ios proecdot• ó. chamada dos 
delegados élcil.ot·os pela llsttL pt·oviamcnte publicada no "Bo
letim Eleitoral'', e ueompunllnt' a volacüo. 

Paragnlpho unicn . Pnm ;mxiliar os trabalhos de cada 
e leição, será prcviumnnl.n dttsignudo um funccional'io da Sc
crcl.aria, a. quem compolit'ti t•édigü· a neta. 

Art. 14. Nenhum clelegado-elcitor será ad-mitt.ido a 
votar sem p!'evill ox ltih lçfw rio 6eu Litulo, o QUal será reco
lhido pBio juiz do '.I'J•illunul ~upol"ior que estiver pres1díndo 
0. eleiviio . 

Ar L i 5. Cnlwi'Ít IHI ' l't•ilJunnl Superior ueclaJ·ar o· re
sultado d:l eleicí\o, intllmll' u tmtnoro de '•elos obtidos pelos 
diversos cartdidnlo~ {I IH'O<llll mnL' os eleilos e t•espectivos sup
plentes . 

Art. 16 , A~ o!oic;.ciu~ ~u \ ~ceilo apuradas se se tiverem 
r·oalizado com a JH'IlôO fi\'U do mclnde c mais um dos delega
dos cleil.or~s do ctulu KJ·upo. 

Art. 17 . N11 pl'inHll c·a ele i<;iío, a rcalizm·-se no dia 5 de 
··.Janeiro dn i!>:Jr,, 1.uma1·iío p1u~to . o;; del cgndns- cleilo t•cs da 

cla~>sn de ornpt•ngudoi! o w; da do Olllpregudol'es ·do grupo La
voltt'<\ c Poünut"in tll\1'11 11\l•gut·clm soLe r epresentantes e quatro 
suppl~nl.os e11dn nln.~.~~·; 1111. ~ogu ndr~ eleiçflo, a realizat·-so no 
dia 12 rl e Jnneit'o elo liliiH I!lo nono, os das mes mas classes do 
1:wupo da In<lt1:<l d n p ll t' l\ cl\l'gtn·em sete i·epre~cnlnntcs e qun
tr·o sllpplnntr•s untht fiiHl-IHn; rm LoJ•ocil·a cl~icuo, n t•eali?.ar-se no 
rH:t t 9 rlc .Jiu11.1irn do nu•smo rumo os das mencionadas classes 
do STU[to do Corllrrtc•r·rl io I' T•·nnsvm·tos, pal'a. elegen~rn sétc rê
PI'esentan!.es n tJilltl.t·o Hllpplontes cada classe; tla quartn olei
~~iio, a rmdiw:·-~n 110 •I h1 24 de Janeh·o, do mef!mo :.umo. os 
do grnpo das l' l '(lfi ~~~~~·s lil,.•r·nw> pm·u clt1g'{1rem quatro ro
f!l'osoulantcs t• Lr•ns supph!llles ; 11u quinta c ultima elcioúo, a 
ronlizar-se no 1lia !!-11 tln :ltlHPiro do m~smo auno, os do gl'upo 
uos funcciona l'ios Jll lhl ko:; JHtl'tt ologcr cm t(Uah·o rop!'esen
l~ ntcs e L1•es .~upplnul.t•s . 

§ to. Na~ tPe~ l't'itucd 1'11~ l~ l ni<;õe~ ll:we t•(t duus umas 
sendo urna destilntdrt n l't.u:o•l H.H' us vnlns dos delegudos~el e·i
lores da ela!:lsc dos umpt'l1t.:'ttlln~ I! a on tt•a os dos delegafií:ls
elHitoros da classe elos N IHII'I 'gtldus . 

(l , )). ·- 'VOl.IJM'B !V 
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§ 2°. Não poderá ser eleito mais de um membro de cada 
associacão syndioal ou profissional. No ~aso que isso ocDorra, 
deverá ser considerado eleito o mais votado. 

Art. 18. A eleição f ar-se-á por esorutinio seot•elo e !til 
confot•m idade oom ú disposto no dect·eto n. 22.940, de 14 de 
julho de 1933. 

Art. 19. Durante a eleição não é permiUido d1~1Jate de 
qualquer especie. Os delegados-eleltO!·es votarão na o.rdem 
em que forem cha•mados e permanecerão no recinto da Mesa 
o tempo neoessario par.a votar. ~-

Art. 20. As questões de ordem serão resolvidas pelo 
membro do Tl'ibunal Snperi.!):r que estiver presidindo a 
eleícão. 

Art.. 21. Concluída a votação, seguir~se-á a apuração, 
devendo-se lavmt• acta cirurnstunciada, da qual constará o 
numero de deleB;ados-eleitorcs que votaram, o nome dos 
l;llcitos e {]Uaes o~ membros do Tribunal Superior que se 
achavam presenLes. 

CAPITULO III 

DOS DIPLOMAS 

Art. 22. Será dada a cada rcprosentante eleilo uma 
cópia authent.ica da acta, da qual consla a aopuraoào, para 
servir de diploma. 

Par•agr·aph•o \lllÍDo. EsLu wpia deverá se 1· assignada 
pelo presidente e subscripta pelo secretario do Tribuna[ Su-
perior. · 

Art.. 23. O diploma confet'ido aos r·epresent.antes de 
classes produzirá os offeitos legaes dos diplomas expooidos 
aos demais deputados. 

Pal'agrapho uniéo. No oaso dFJ vaga e no dos artigos 33, 
§ 2°, e 62 da Const. Fed., será convocado o sl1pplentl" 

mais votado ou, no caso de empate, o mnis velho. 

CAPITULO IV 

DoS REPRESENTANTES 

Art. 24. Só poderão ser vot.ados pura r•epresentantb'" 
profiesionaes e resDedivos supplentes, os bt'asileil·os nalns, 
maiores de 25 annos, sem disünccão de sexo, que saibam ler
e esarevet', e esLejam no gozo de seus direitos üivis e polí
ticos, desde que exct•cn.m u profissão ou emprego ha mais 
de dois annos c portençan1 a associaçlio comprellenctitla no 
grupo que os olegeu (Coust. J~ed., :u·t. 2ft). 

§ 1°. A m·ova do exerc.icio da pr·ofissiio dovM'ti sct• f e i la 
l)eranLo o Tt•ibunal Superio:r, antes da ox.pedição do diploma. 
por meio ela cart(lira profissional ou ·oedidfio passada pela 
l'eparl.iç.ão competente do Minister io do Trabalho. 

§ 2°. A m·ova rlo exot·eiGio da pl'ofissão liberal e de 
funooionat·io publico doverá sor feita, a primeh·a, modianle 
certidão llo rogist.o ~H'O'fisslunal dns re·!)at·Liç.f•os compobm
Les, e a scgundu, pot• Derl.düa da r·opart.içi'io aondo o func-
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oionario exerca o seu éargo, e da qual deverá constar o lempo 
do exercício. 

§ 3°. Não é admissivel justificação pat•a a pt•ova da re
quesito do exercício pro-fissionaL 

At·t. 25. Applica-se, subsidia!'iamenLe, toda a legis
lac5.o eleitoral e as ínstruccões baixadas pelo Tribunal Su
perior para as eleições para a represenLacão por suffragio 
dirocto, no que não fõr contral'io ao disposto nestas Ins-
Lruccões. · 

Art. 26. O 'ft•ibunal Superior de Justiça EleiLoral, se 
fôr necessarío, baixará insLruccões complemcntat'es. 

Tribunal Supet•ior de JusLica E le itor al, em 11. de Se
tembro de 1924. - Hcrmencgildo de Ba1·ros. - Er.lttardo 
Espirwla.. - Plinio (;nsado. - José LiniLares. A1·thttr 
Q. Collares Mo1'c·ira. - João C. da Rocha Cabral . 

DECRE'l'O N. 22. 940- DE 14 DE JULHO DE 1933 

Esclm•cce completamente as instrucçõe.s approvada.s pelo de
c1·eto n. 22.600, de H de Maio de 1933 

O Chefe do Govct·no Provisoeio da flepublica dos Estados 
Unidos do Brasil, nn. con.formidade do al't. 1°, do decreto nu
mero 19.398, do i! do Novembro de 1930, utteudendo á con
v!mieucia de esclarecer e completar as instrucções a que se 
rr.ferc o dect·eto n. 22.696, de i1 de Maio de 1933, expedidas 
para a execuç_ão do de n. 22.653, de 20 de Abril de 1933, que 
fixa o numero e estãbell: co o modo da escolha dos repre
sentântos de as~ociaçõe:; profissões quo participarão da 
Assemblóa Ntleional Constituinte, t'(lsolve: 

Art. 1°. Na elci~;ão dos representantes pt·afissionaes na 
Assombl·éa Na()iona l Constituinte, de que t.ral.a o decreto 
n. 22.653, de 20 de Abl'il de i 933, os delegados-eleitores ser ão 
admíttidos a votar ú madidn q u\l forem chamados pe la lista 
of-ficial, orgunizacta pelo Minis lcr-io do Trabalho; Industri:t e 
Comercio, devendo cada um dolles RSsignar o livro de pre
sença, :mlcs de depositar· a. sun cedula na u rna, b6m como 
npre~cntat• o respectivo LiLulo. 

· A l't.. 2.-o A ·ccnuta, d-evidamente fechada pelo elei tor .em 
envolucl'o que lhe sel'á entregue pela Mesa, podel'á. ser im
pl'essa, dac ~ylograpbndn ou mimiogt·ap'hnda, devendo cont.er, 
na e leição dos dezoito L'e[)t'eson tatcs dos empr·egados, vinte 
e sele nomes ; na segunda, dos dezesete rept•csent.antes dos 
cmpt·ogadot•es, virüo e ~eis norn<ls; na Lf.wceü•a, dos Lres repte
sentuntes das ussociaç(ies do profissões Jibpr·uos, cinco nomes; 
e, finalmenlf~, na quarta, quando devom set· eloiLos os dois rc
prcsenLautes das al:'soci:l(.)Ões dos fttnuiona.r íos publicas, cada 
c~tlula contm·ú f t·c s nomes. 

§ L° Cadu dcleg·aclo~eleito t• delL' rnrinará, na codulu com 
c:ttte Livut• tio cxprcssu!' o seu voto, os nomes escolhidos para 
l'l'!ll'Csontun~os pt•ofissiona.cs e, em snguimclo, os dos SU[lplen
Les. 

~ 2.0 Na faltlt desLn intlic;wão con!;irlcram-se votados para 
ropresontan tos prol'is!>ionnos, os pt'irneit·os nomes in~dptos 
na cedula até so conrp!ctllt' o numc l'o dos t·epresentnntcs que 
dovam ser ele itos, consi<..h.n·ttndo-oc os •uc se seguirem indica
dos para supplontes. 
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.. §3.o As codulas que não contiverem o numero ue nomes 
prescripto por este artigo, set•ão, apezar d isso, apuradas, 
para sé contarem os voLos aos uoll'es inscriptos,. conforme 
as indicações ncllas expressas. . 

Art. 3°. Terminada a votação, serão contadas as ce
uulàs, Pi'Ocedendo-se immedialumente á apuracão pelos se
cretarias cta Mesa e seus auxiliares, á medida que se fat·em 
lendo as mesmas cedulas, as quaes, verificadas •Pelo presi
den te, set·ão emmacadas para qualquer veri.ficacão ou con
ferencia postcriot·, sendo o resultado final Pl'Oclamado . pelo 
mesmo presidente . 

At·t, 4°. .Set•ão considerados eleitos representantes, os 
que, de accôrdo com esta indicação, obt.ivel'em maioria ubsD
luta dos suffragios, ou seja metade a mais um da totalidade 
dos votos validos manifestados, considerando-se supplentes 
os candidatos para isso indicados c que tiverem obtido igual
mente maioria absoluta de votos. 

§ 1°. Se todos, algum ou alguns dos votados para repre
sentante ou pat·a supplente não obtiverem maioria màioria 
absoluta, realizar-se-á segundo escrntinlo, pelu D)esmo me
thodo, no qual só poderão ser suffragados os nomes mais 
votados dentro do total que corresponda ao duplo dos Jo
gares a preencher, lanto de representantes como de soppleu
les, separadamente. 

§ 2°. Nesle esct•utinio sct·üo considerados eleitos os que 
obtiverem maioria r elativa de vo tos. No caso de empate o 
presidente procedel'á ao sorteio, no <Jnal sct•ão conl~mpludos 
os candidatos qnc livm•em obtido igttal vot.acão, inscreven
do-se o nome de cada um dellcs em cedulas diversas para 
serem retiradas da urna por um dos delega<los-eleitores que 
não fizerem pàrl.c da Mesa. 

At·l. 5°. llevogam-se as disposiç~es em contrario. 

Rio de Janeiro, 14 de Julho de 1933, 1i2° da Indepen
clencia e 45° da Republica. 

GETULIO V AnGAS 

Joaquim Pedro Saluado Filho 
fi'raticisco Anlrú~es Maciel · 

15 

O Sr, Presidente - A h tos d.e passar á Ot'dcm do dia, devo 
fazer publico a seguinte communicaciio: termina amanhã ~ 
prazo para rocebimentc de emendas, em segunda discussiio, 
aos projectos do orcam.enlos. 

O Sr. Adolpho Bergamini - Peco a pnlavra, pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra. pela ordem. o nobre 
Deput.ado. 

O Sr. Adolpho Bergam1nt (Pela ordem) - S1·. Pt•esi
deotc, pedi a palavra pura inclngnr da Mesa so Lodos os Or
çrunculos o res.nccLivas tnbellas cxplica\,ivus fm·am distri
buídos no mesmo dia. 

Tenho para mim que uns tiveram v pr!\Zo iniciado num 
din, e outros nouLro. 
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Peco esse esclarecimento apenas pura minha orien· 
Lação. 

O SR. PnEStDENTE - Devo informar ao nobre Deputado 
que, realmente, u distribuição das propostas orçamentarlas 
foi feita em dias differentes. · 

Em virtude, porém, de reclamação do nobre Deputado 
que acaba de levantar a. questão de ordem, a Mesa, por to
let·ancia, resolveu contar o prazo para apresent::cfio de em'ln
<ias a partir do dia em qua foram distribuídas as tabellas el.• 
plicativas. 

Eis a ra7.fiO rie t~rminar num só dia, pat·a lorlo:; ~s Or· 
camcntos, o referiria pru~o. 

· O SR. ADOl.PHO BERGAMINI- Sr. Presidente, à de· 
libernç.ão da Mesa, foi, se me não engaho, tomada no sabb:s· 
do. O 1)l·azo começou a correr desse dia. · 

O Sn. i>nF:STDENTE - Fnltou dizer-se se era .. inclm;l
ve" ou "exclusive" o sabbodo. 

O SR. ADOLPHO BERGAi\HNl - O p1·nzo regímenlal é 
de cinco dias, mas cinco dias uteis, conforme diz clara 'l 
taxutívamento. a disnosiciio regimental. 

· Dcss'arte, mesmo contra a regra commum da contagem 
dos prazos, segundo a qual sE' despreza o dia em que começa 
e se computa o em que termina, mesmo desprezando essa 
regra, teremos cinco dias · ulcis - sabbado. segunda, terca. 
quarta e quinta-feira. 

Por essa rat:iio, Sr. Pr·csidenlc, 6 que, tondo hesitação a 
respeito, ous() Drovocar o tH'Omm~iamento da Mcs<i, para 
tranqulllidac!e e segurança não somente minhn, se não tam
bem de todos os nQbrcs colll'gas. ( M tt'ito bem> muito bem.) · 

O Sr. Presidente -O J>residcnto contou o d<>mingo, at. 
tendendo a que nüo eslava obrigado a cingir-se :'t letra do 
negimcnto, de vez que a deliberação em virtudo da qual o 
prazo C001()COU a correr do din da disll'il>uic-ão dns tabello.s 
fôra extr·u-regimcntal. 

Assim, o prnr.o foi contado a pal'lir de snbbado, ín~lu
slve, sem exclusão do domingo . 

Pelo Regimento, n contng<lm devet·in partir do. dia ~a 
· disfribuH;.:Io d;rs p!·opostas. A.s tnlleltas orçamcntanas sao 
olemcnlos upcntts de ordem explicativa. · · · 

Visando. ent.rolànto, facilitar nos Srs. Deputados o es
tudo das pt·otlostns orçumentnr·ias, foi que r. Mosa nguar~ou 
a distribuição das tnbcllas para ~omuçtlr a contar· o . rorertdo 
prnzo. 

Esta a ux[}licncno f[ue tonho n riar no nobre Deputado, 
no qual não toro! duvida em attendci', se Insistir em sua 
Qtwstâo de m·dern. 

O Sr. Adolpl!o Bergamini ( fJela urdem) - Não in:;isto, 
Sr. f>residenlo, Conformo-m e com a deliberação adoptadn 
por V. Ex. · por uma ontl'a razão, além da quG decorre da 
alta uonsidcrat;ão que h•ilmto n V. l!:x. E' a seguinte: es
tamos tlom osc a s~ez do tempo pnrn os trabalhos ol'carnen
tnl'ios. E' ncnsamcnlo de todos contrllmit• parn qw• o~ or
çamentos sujum volndos. Ninguem com maior· isençu:~ ·para 
assim se pt·onunciat· elo qun o modesto omdot', conhecida a 
sua indepenrtcnt:ia. cGmnHLlllenlo inl.eqwctada como oppo
sicão ao Govel'llo . n ealmonto, tenho iuous motivo~ vnt·a essa 
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opposição, motivos esses que não -vou -nem tal se faz mis
tér - expor nesse momento. Acato, assim, a deliberação 
da Mesa. 

Data venia, porém, desejo íique consignado que, para 
0 trabalho dos St·s. Deputados, são muito mais importantes 
as tabellas do que aquillo a. que nós chamamos a "proposta 
orçamentariil.". 

Vem um parecer da Commissão com um quadro pre
nhe de algarismos. Por elle, nenhum Deputado, por' mais 
estudioso que seja, poderá orientar-se suffioieutemento no 
sentido de emendar, no sentido de collaborar, no sentido de 
v o Lar o que o Governo necessita para bem administrar. 
Elle carece d:ls tabellas explicativas, pnrque, nellas é que 
vt\m as differentes rubt·ica.s de cada Ministerio. Só mente 
ahi poderá elle haurir os elementos imprescindíveis ao seu 
csludo, ás comparações com os orçamen~os anteriores, á 
evolução de um serviço, á necessidade de augmcnlar ou de 
conservar verbas deter·minadas, e assim um rôr de questões. 
Só quando as tabeUas lhe são fornecidas a tempo é que pn
derá um Deputado entregar-se a estudo apurado do as
sumplo. 

Como nissc, Sr. Presidente, não insisto no ponto de 
vista que sustentei e que sustento, até porque, Sr. Presi
denLc, o esLudo que se pudesse fazer agora seria perfuncto
rio, muito rapido. 

Nós, mormente os da minoria, ficamos nessa contin
gencia: ou nnalysamos meUculosamenle o orçamento e nos 
arriscamos á resuonsabilidade de negar a lei de meios ao 
Govetno, ou faze.mos o estudo ás cal'reiras, já que a escas
sez de tempo não nos permitte outra coisa, mas contribu
indo para que o Paiz possa ser administrado com uma lei 
de meios elaborada no seio da Assembléa, que representa a 
propria Nacão. 

Por esse fnndamcnlo, não divirjo da decisão da Mesa. 
(Muito bem.) 

Está finàa a hora destinada ao Expediente. 

Vne-se pass11r á Ordem do i.iia. (Pausa.) 

Comparecem mais os Srs.: 

'rhomaz Lobo, Manoel Reis, Veigl\ Cabral, Joaquim Ma.
gnlhãcs, Leão 13amiHtio, Figueiredo "Rodrignes, F('.!'rcil·a 1lc 
Souza Percit·a Lira, Barreto Campello, Augusto Cavalcnnl1, 
Osori~ Borba, Guedes Nogueira, Deodato Maia, Manonl Nu
vacs, Ncgi·eirus Falcão, Ruy '.Santiago, ~marnl Peixoto. Adol
pho Ecrgamini, João Guimarães, Prado Kclly, tlaul Fct•nail
del'o, Cezar Tinoco, Alipio Coslaliat, Acurcio Tort'es, Gwyer 
de Azevedo, Moraes Andrade, Henrique Bnyma, Anlonio .Jor
ge, Idúlio ,t_;ardemherg, Aarü.o nebelio, Anncs Dian, Joito Hirn
plicin, Gaspat· Saldanha, Acy1· Meueiros, Ferreira Nelln, Ji;u-· 
g(•nio Mo11teiro de Barros, Alexandre Siciliuno, Euvaldo Lod i, 
Nogueira Penido. (39.) 

Deixam de comparecer os Srs.: 

AnloJ1io Carlos, Pacheco de Olivcil'a, ClemenLino L)slJóa, 
Fernande~ 'favora, Mario Caindo, Alvnro Mt\!n, Crmhn M11l
lo, Luiz Tirclli, Alfretlo ua Mat.la, Abel Chennonl, Mu!'iu 
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Chermont, Moura Carvalho, Lino Machado; Magalhães de Al
meida, Costa Fcrnnooes, Carlos Reis,,Maximo Fcri·eira, Age
nor Monle, Pites Gayoso, Fr·eiro de Andrade, I.uiz Sucupi
t·a, José Borba, Jehovah Mul~a. Silva_Leàl, 1\farLins Veras, 
Vellozo Borge,s, João Albot•to, 1Souto Filho, Arruda Falcfto, 
Luiz Cedro, Solãnu da Cunha, Mario Domingues, Arruda Ca
mnra. Arnàldo Bastos, José Sã, Ald~ Sampaio, l!umbertO 
Moura, Izidro Vasconceilos, 13ampaio {]asta, Antonio Macha
do, Leandro Maciel, Augusto Leite, ,J. J . Seabrn, Prisco Pa
ralso, Clemente Mariani, Magalhães Netto, Medeiros Netto, 
Arthur Nciva, Alfredo Mascarenhas, Leoncio Gali·ão, Attila 
Amaral, Homct•o Pires, Gileno Amado, Aloysio Filho, Fran
cisco Rocha, Arnold Silva, Ln.uro Passos, N~lson Xavi·er, F er
nando de Abreu, Lauro Santos, Jones Rm:ha, Pereira Car
neiro, Nilo de Alvarenga, B\'lnrque Nm~arcth, Bias Fortes, 
Mclio Franco, Ri!Jeit·o Junq\lOira, José Bra;r,, Ade!io Maciel, 
MarLins Soares, Pedro Alei:to, Negrito dB Lima, Gabriel Pas
sos, A'ugnslu Víégas, Delphim 1\fo!'eira, José Alkmim, Viei
ra Ma.r.ques, Clemente Medrado, Raul Sá, Simão da Cunha, 
João PenitJo, João Beraldo, Furtado de Menezes, Ghl'isLiano 
Machado, Polycat·po Viotti, Levíncto Coelho, Aleb::o Para
guassli, Waldomlro Magalh1ics, B élrniro do Medeiros, Licur
go Leite, Celso Machado, Bueno BrandfLO, Carneiro do Rc
-zcnde, Jacques Montandon, Joilo Alves, José Chris!.iano, Pli
nb Col'rêà de Oliveira, ThcoLonio .Monteiro de Barros, Ro
drigues Alves, Almeida Camargo, Mar·io WhaLcly, Verguei
ro Cesar, Guaraoy Silveira, IIyppoliLo rlo Rêgo, Zoroastro 
Gouveia, José Ulpiano, Cnrloln de Qucil'OZ. Abt·ôu Sodt'é, An
tonio Covello; Moraes Leme, Sampaio Vidnl, .Tos<: Honorato, 
Domingos Vellnsco; Neto de Macedo, Gencr·óso Ponce, Al
fredo Pacbeco, Fr.ancisco Villanovd., Plinio Tourinho, Nereu 
Rnrnos, Adolplió Konrlcr, Simões Lopes, Frederico Wolfen
butell, DcmeLrio Xnvier, Victor Russomano, Ascamo 'L'ubi
no, Pedro Vergara, Fanfu Ri!Jas, nau! Bittcncourt, Gilbert 
Gabcira, Vasco de Tolcdo, Illaz·~ins o .Silvu, Fr:mcísco Moura, 
João Vilaca, Alberto Surclt, Armando LaydtHlr, Edwa!d Pos~ 
solo, Guilherme Plo.sler, Ecimnr Cat•valho, Mario !ilanllfics, 
Millon Carvalho, RicnNlo Machado, Angu~ío Corsiuo, João 
Pinheiro, Pacheco e Silva, Roch a. I<'arJa, Gas tào do Brito, Oli
veira Passos, Duvld Mcinioko. (149.) 

. ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A, listtt de prescncu accmsn o compa
l't'Cinwuto de tQt 13r·s. Deputados . 

Nüo ha numor·o para. as volaçõos. 

16 

Dou a puluvnt, para oxplicauão pessoal, ao Sr. Ferreira 
de Souza. 

O Sr. Ferreira de Souza (Pftta explit:açáo pessoal) 
Sr. Pl·esidonle, fl~lou na obl•igucúo de conLinttUt' as conside
rnoô<~s quo vinha tecendo na hom tio c:xpedientc!, ú guizo. de 
illl'or·macüo~. solJI'O u política do ltio Grande do Norto. 

Nat!ul!lle JliOIIHmto uiost l'ei cowu a UC\iÜO do not.ual· In
l.(ll' Vt.llii.Ol' se vmtt fazendo scnLit· tlole ltn·hunent n em malor iu 
cconomir.o-financcim e oomu rcprêsenta, para nome de 
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S. Ex., um verdadeiro e doloroso cr~puscu\o, baixando o seu 
nível no dos administradores rnais desastrados c il'tenos amo
rosos á coisa publica quo temos conhecido. 
· Agora, devo t ratar do uma outra face do nctual Gover-
IlO - i l que diz r espeito á ordem publica. . 

MBzes af.raz, Sr. Presidente. quanlioo rejeitada pelo 
Par~ülo Popular do Rio Grando do Norte a proposta .do se
nhor Intcrvcntot·, no sentido de um accordo politi.co com a 
entrega da chefia absoluta do E fl Lado a S . Ex. e a annulla
ção de todas as vontades, de todas as opiniões e oo todas as 
pessoas possivelmente prestigiosas ; rejei tado o sou desígnio 
absorvente, de re~ Laurar, ua minha terra, a negregada po
lítica. dos te.mpos passl\dos, derrubada, como se diz, pela Re
volução de 30 .... 

O SR . KC:!\UINALDo C.WALCAN'l' l - Quer dizer quo V. E x . 
estava em accorcl.o pa1•a fazer \lm conchnvo politico . 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - . .. en~rou S. Ex. no 
caminho mais perigoso quo · p oderia palmilha r, par a dos
~oiro do seu governo c infelicidade da t.crt·a voLygua1·. 

O S. Iü:llGINALDO CAVALCAN'tl - Graças a Deus esse ao
corda não se fez. 

O SR. FF.RRElHA DE SOUZA- EffecLivamento, S. Ex., 
até. por sugestão minha e do digno e honrado collegu de ban
caàu, Sr. Alborlo Rosclli, iniciou enledimanLos comnosco, a 
respeito de uma possível uniüo polilica comhosco que re
unisse lodus as intelligencias, todas as actividades em torno 
do um tH"ogl'umma e de um rnelhodo de acçüo puramente dc
mocratico~. 

O Partido )>opular tem individualidade, porquo possue 
esse prograrnmn o uma vida rigoi·osamento regulada pelos 
seus estatutos , desenvolvendo-se dentro das normas da rnais 
perfe ita democracia possivel em tert•as brasileiras . -

O Sr. Interventor, porém, queria voltar aos bellos t em
pos. nos tempos em que os Estados não se dividiam em pat·
tidos tnes ou tlW\1:!5, de nccorllo com ns respectivas oricntaoões 
dou tl'inarias, senão, sinwlcs!Hentc, em um grupo siluallio
nistn e outl'O opposicionista. 

S. Ex . propunha absorpção de tal ot·dem ela nossa orga
nização, que ella desapparccia, entregue, exclus ivamente, á 
vonl:ulc omnir>oLenlc llo chefB do Podei' Executivo . 

· Claro é que, L'CIH'Cscnlando n corporaç:1o a quo me honro 
de p erll'tw.cr, apozur de suas ligacües com oletnento.s de r ele
vo da J)olil.ica passada, mas t•nr>resenlando pelo~ nomes novos 
que n compõcir\ o pelo ideal qne lhes anima, os compouonles 
ém marcha put·a o idela do democl·nt.izncão progi'osssiva do 
Bt•:tsil . niio poderemos, Sl'll1 mt•tltit· ao nosso pnssad.o, sem 
i'all.m· nos com(H'Omissos vurn com o JlOVo <! J1lll'll :}tnnosco 
tM!SIJ1 L)~ , -~C'm inrit•mat· !.odo u poss iwl pt·osf.igh> quo n nossa 
mm·nlíolaclo ~: a .no.H:m .inlcllij$1)Hcia Lcnham oonqui~Ludo, uc
cct tar a cop!w rlLmwtttlo 1JI.(I.XI'IIIn que se nos qum·ta unpot·, em 
nome de uma r estauraçã o poli\.ica, cujos principias nos et•um 
int.cimmcnl.c desconlteciúos . 

O S tt . KEnOI NALDO CAVALCAN'fl - E o modo rcciprooo 
osLabcltmcu n lil'iga: aparLa t·tun-so. 

O SR. l~tmnm nA DI1 ROU~A - - Hom()ídas as nHgooia
cue~, St·. Prusldentc, ontem1eu o Sr. Intm·vcnLot• quo devia 
foi·mnr um pnl'Lirto . Mas assim entendeu, s implesmente por
que n ós outros, fit~is a esse ospir·ito s incol·nmente renovadOr, 
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lealmente democratico, não lhe pudemos oi'ferecer irnmedia
tnmenlc a cel'leza de uma can~idatura M governo do Estado. 
E' que o Partido Popular do l\io Gt'ande do Norte não tem 
base pessoal, não lhe norteiam us destinos dcsignios pura
mente individualistas, mas procura, tunto quanto possivel, no 
estado cu!l,n·:ü r.o Brasil, realizar o ideal democralico. 

Basta infot•mat' á Camat·a que a escolha dos seus candi
datos a quulquet· caego da administraoão publica não sé fez, 
nem por ordem do um chefe, nem pelós conciliabulos líio re
provaveis e do que, agora mesmo, a imprensa nos está dando 
noticias diarias. As cnndida tmas, entre nós, surgem como 
affirl:naçõcs de prestigio politico, da vontade popular. 

Os municípios se reunem em eío!JLct·minado dia e, pot' 
voto sem•eto, dcaote do uma lista mult.ipla rle candidatos, es
lhc aquelles quo a convenção destina ao suffragio eleitoraL 

· Assim não qnit. o ~~·. Inter ventor c, porQue assim não 
qui;,~ , lançou os lineamentos de um novo {lat·Lirlo. Até ahi, 
não vou dizct• tenha S. Ex . andado maL Nenhum homem, 
no regime republicano pecca ou erra, por formar corpora
ções polilico-pat·t idarias. Mas, pod•J peccnr e errar, se,. pm·a 
alicm·çar e alimcnlãr essa cor rmrução e n ara o exilo da sua 
propaganda, usar dos meios conslilucionnl e moralmente re
prcwavcis. 

O primeil'O gesto do Tnlc1·velllor do Rio Grande do Norte, 
fo i, como t·eferi ha pouco. o subomo. F elizmente, porém, a mi
nha tert·a ainda n;1o está tüo chagacla, ainda nüo se afundou 
a ponlo de se · deixar levnr Pelos favores fiscues ou pelos 
auxilio~ financeiros, á custa do suor cullectivo. 

O InLel'von!or. quo encontron peln frente duns corpora
t'·Õcs parlidarias ma is on menos seguras - o Pnrlido Popular 
e o Partido Social Nacionnlislo, ao qnal pel'lence, com muito 
brilho, o meu hom·arlo collega, St· . Kcrgiualdo Cavalcante .•• 

O Slt. ICERGINAJ.\lO CAVALCANTE- Obrigado a V. Ex . 

O SR . FERRElRA Dl1: SOUZA - ... quo cnoon~rou o 
E stado sahido ele uma luta intensa ent re esses dois partidos 

·e, por conscguirJI.c, l'i,iurnonte do!i"nido nos sous dois quadros ; 
o In terven tor pt•ocm•ou, por meios snbt·epticios c deshonestos, 
dcsorganiz:u· essas duas correntes, furll\ndo-lhcs os elemen
tos mais rclll'Hsenlalivos, ma is pt'e!'figíosos. Não n conseguiu, 
p ara. honra nossa, gracns ao~ .tnctts valorosos cor·religionarlos 
do .Pa r·lido Populat• r aos dignos componentes ilo Partido 
contrario . Todos ficamos fi rmes, in!lbnlavcis; permanecemos 
cohe rentes, ~ Ltcndendo, exciusivnmonle, no nosso llt'ogrammn 
c fiois a os TIOi;sos compr·omis~os, sem eut'varmos a espinha ao 
desejo do poderoso oécnsionnl, sem estendermos a mão á es
mola rlcpr imen! e rios co fres csln(lunes. A maioria do Rio 
Grande fio Norte cn',eud eu qtte mais vnln a cabeça levanlncia, 
mais Yt1le a dignililHh~ !HJ~SOl\1 pl'of.t:gida, do qun Looa a t·ique
za, do CJUP. torlo o omo, do quo tocJns as hcnesses, todns as 
gcaças clu que d isponha , a manohoi:ts. o chefe do l'otkt• Ex:c
outivo lo~al. Dt'~illutlido do l!X ito elo tul mclhodo, nmprehon
dcu o lnl.ervcutot• outro qne llw parcuou mais cfficientc : o 
da violencitt. por l\ll)ios aL1I ag·m·a dcsusado3 n o paiz <-'
vamos confessa r· com shlC('I'idatle - j:unub eon hcnido.s em 
no<'BO ltslndo, mo!'mo cturnnt('. os governos ma.is perniciosos o 
desrcspuilurlores da lei. Não oocultnva S. Ex., o Sr .. l ntcr
vl'nl.ot·, - e isso p t·c•\i~a fictn· bem gravado nos .1.nnacs, da 
vida poliUca nacionül - não occultava S. Ex . a opinião do 
qne o Governo niio por:lin pc t·cler as cleh·õos n qn0 S. Ex. 
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não teria, em absoluto, a J)aciencia ou a tolerancia, vamos di
zer, do passado interventor, o Sr. Bert.ino DnLI'a, o Qual, 
apesar de pertencente a um dos partidos, foi derrotado nas 
eleicões de 3. de !\f aio. 

O Sn. RERGlNALDo CAvALCANTE- Agradeço a homenagem 
que V. Ex., talvez involuntariamente, presta ao commandan
te BerLino Dutra. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Tudo que digo aqui é 
muito volunlarío e sincero. 

0 SR. KERGINALDO CAVALCANTE - Ainda mais o meU 
agradecimento se torna convicto. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - E o lastimavel delega.do 
do poder centra·l tem providenciado rigorosamente pelo cum
primento das suas promessas. 

De facto, S. Ex. não está disposto a supportar a sorte 
do commandante Bertino Dutra, que, com o governo á m[o 
e com os pOderes relativamente aiscricionarios da época, se 
sujeitou a desdita da derrota eleitoraL 

O Sn . KERml'l ALDo OAVALúANTl - V. Ex. sabe que esse 
prelio foi liberrimo. V. Ex. lambem não ignora que o In
terventor no Rio Grande do Nol'~e, Sr. cornmandnnle Bertino 
Dutra, não gastou um tostü.o dos dinheiros publicas para 
eleger deputado qualquer dos meus collegas. Militar digno, 
honesto, criterioso, manteve a ordem durante as eleições e 
VV. EEx. vieram eleitos deputados emquanto o meu partido 
teve apenas a minha representação. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Deve recordar-se o meu 
nobre co\lega Sr. Kerginaldo Cavalcanti, que a S. Ex. mesmo 
tehhO dito diversas vezes: meu Partido tem razão de fazer 
act:usações ao Sr. Gommandanle Bertino Dutra. 

Na minha terra: mesmo a seguranca. dos direitos indivi.
duaes foi muito relativa c por momentos deixou de existir, 
mas das coi~as sempre dou meu depoimento. Não posso fazer, 
uma acousacão ao Sr. Commandante Bertino DuLra por dcs
pet•dicio de dinheiros publicas, direct.amcnte, para questões 
eleilornes. 

0 Sn. KERGINALDO CAVALCANTI- Ou indirectamentc. Eu, 
com a minha eleição, gastei minhas .proprias economias. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA- Mas, Sr. Presidente, o 
actual Interventor ... 

O Sn. KERCHNALoo GAVALCANTI- E V. Ex. sabe permitta 
ainda um parenthesis - que os homens têm de ser Julgados 
dentro das épocas proprias. Não podem ser julgados nas 
épo~ns normnes do mos mo modo que nas époous anormacs. 
Sel'in um criLerio profundamente falho, 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Sr. PresiclenLc, o netual 
Intet•ven!ot• nem ncsso ponto quiz seguir o exemplo do seu 
anteces~ot•. Depois de esgotar as po5sibi\idades fiscaes, ten
tou, disse eu, a violcnoia. 

Co1ne<;ou alliando-se a clcmcnlos de rcputacüo Pl'Ofunda
mente duvidosa nos annaes polioiaes e criminaf!s do Estac' ~. 
Teve contacto com os nomes mais celebres no cangaço nor
destino. E não só teve contnct.o, como, até, os ctisf.inguiu com 
nomeações, outorgando-lhes missões vcrdildeirlimente Impor
tantes. 
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O Sa. KERGINALDO CAvALCANTI - Não posso compi'éhen
der bem esse caso do Rio Grande do Norte: o Interventor 
:fundou um partido cujo presidente é, justamente, um eml
nente collega nosso, o !:\r. Martins Véras, candidato errt pri
meiro €scrulinio do partido de V. Ex. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA~ Assim, Sr. Presidente, 
junlando-se com esses elementos celebres na bistoria do 
banditismo do nordeste, S. Ex:. encetou a sua nova phase de 
accão. Comecou por nomear um conhecido cangaceiro do 
grup(} de Antonio Silvino, por alcunha "Compadre", que já 
cumpriu 12 auno~ de prisão por crime de latrocínio no Es
iado da Parahyba, começou por nomeai-o para o cargo do 
administrador ou chef-e de construç.[io de estradas de rodagem 
no interior, com forte. quantia á sua disposí1;f\o. 

O Sx. KERGINALDo CAVALCANTI -Em que mez teria sido 
isso, meu cal lega? 

O SR. FERRElRA DE SOUZA- Possivelmente em ma1o 
ou junho. 

O SR. KEn.GINALDO CAVALCANTI - A esse tempo não es
tava com o nosso applauso, que ainda não tem hoJe. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Foi adeunte: alliciou, 
para o seu bando, familias de bandoleiros e, não satisfeito 
oom isso, esf.â offceeoendo ao meu Estado, ao nordeste e ao 
Brasil, actualmente, um dos espectaculos mais dcpr·imentes 
e mais tristes da hora que passa para os des~inos dn nossa 
infeliz Potyguaraniu. 

Augmcntou desmesuradamente o effeclivú da Policia Mi
litar do Estado, abrindo para isso creditas e ci'editos, segui
damente, e, embora minguado de inlelligencia, certo de que 
não encontraria no Rio Grande do NorLe os elementos preciso~ 
Pllrã a. sua politica ele vil'lgan~as, dl) prevaricações o de at
tentados pessoacs, seguro de QUI.! nli não conseguil'ia armas 
bastantes para, na ponta das baionetas, o levarem ás culmi
nancias du Governo legal, deixou - pasme o puiz porque mi
nha terra já estt\ boquiaborla - de ubrit• volnntariado no 
Estado, como é a norma em todas as nnidr.rles feclcratívas, o 
passou u con;;tituir a Policia Militar núo mais de elementos 
que a procurassem por profis~ão ou por imposicão nas neces
sidades eeonomicas, pon~m. ele_ individuas conlt•actados em 
oui.l'OS Eslados. alguns já inclnidus na fidalguia dü ctelinquen
cia not·dcstina. 

o~ nossos visinhos ].ivm·:1m. assim, a fclioidad~ de obter 
uma 3elel)ç[o de valot·es, uma li ttt[lll, 1't cus la do Hiu Grande 
do Nol'te. 

o Sí\. KmtmNALDo CAVI\t.LUN'L't - Pesstmos valores I 

O Sl'l. FE!ti\EI!l.A DE SOUZA - Exporlnrum-nos tLtdo 
qnc hnvia do pem·. det·am-nog a flôt· dn Snt\ !lríminal idade, 
mandtu•tnn-no1\ ns oltrM-!H'imas dn consci etH.litl penal, que JlOl' 
t.oda IHll'lo existem, 1!0 ta l SO!'lo que hoje n Polioin do Rio 
Gl'llndo do Nol'Lc nüo é, Llcsgravndament~. cornpo~la do poty
guu,·es, rnus ele clemenlos urrcbanhndos e contractaL!os em 
tenas ouLrns ptli'u a mais trugica dus ernprcitactns. 

A capnltl do meu Estado, Sr. Pr·esidente, nló _lm. umu. 
s!lmaml, vitlhl\ se divertindo c.om o cspectaculo assustador do 
descmui'(JUü, em massa, de individuo5 mal enllnl'!ldos, affeitos 
ã vida do cangaço, ern cujas physionomias se descobriam 
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muito bem uquelles estigmas que os criminalistas consideram 
caructcris·"ico~ do criminoso nato. 

O SR. KERGINALDO C.-.vALCANT1 - Imagine V. Ex. que, 
depois de Lt·cs annos de Revolução, pensava eu que no Ceará 
c na Parahyha, nossos visinho;;, não mais existisse o cangaço. 
Não sei no pai'Licular, que beneficios trouxe a Rcvolucão ao 
Nordeste. 

O SR. FJ!:ltREIRA DE SOUZA. - Esse especLaculo tragi~ 
comico, Sr·. P!'coidentc, provocava, necessariamente, a ma i:; 
intensa e- per·mittam-mc o pleonasmo - a mais dolorosa 
dor de quantas pódcm para um pequeno povo, para uma gente 
pobre, atormentar a sua vida politica. 

Os cangaceil'os, os bandoleiros aportavam :í terra, dr.sciam 
dos carro~ da Great \Vcstern ou deixavam as suas embarca
ções, ncinlosamcntc nos gritos c htwl'has cutlmsiasticos, c 
"vivas" ao St•. Iulenvenlor, affirmando, sem o menor escru
pulo siquer que iam com a missão de eleger o Governador 
constitucional do Estado. 

Avalie a Garoara dos Srs. Deputados, avalie V. Ex., Sr. 
Prcsi<lentc>, quão triste é p~n·a uma gent.c par.ifica, o ter de 
receber assim, em massa, elemento.;; de precedentes duvido
sos, sem func~üo nas cir·cumsm•ípr;ões limilrophcs. 

O SR. KEHGINALDo C,\vALGAX'I'l - Aliús o povo de Nnlal, 
meu distindo c-olkga, SNlllll'O foi ~oHredor. No regimo pas
sado vivia na viróln. 

O SR. FEIHlEIRA DE SOTJZA - Ninguem ignora, Se
nhor Presidente, que o Hiu Gt•ande do Norte é um dos unicos, 
talvez o uniiJO l~~tario do nordeste do Brasil que não soHre 
o mal do cangacciri~rno. 

Não affil•mo llll'' tenhamos fldncaçüo di ffcrente. A raça 
é igual; as condições economícas suo identions os priil~ipios 
r()ligiosos. os mesmo~; n viria 6 uma só, as dHficuldad~s pro
funrlamente snmelhanlos. Ma8. felizmente, talvez certa mu
clançu ou uma differcnçu na orientação política Lenha feito 
que clle não potlessc ser contado no Nordeste entre os que 
soffrem ria praga do cangaceil·ismo. 

. . . . Podem muiln h1~11l dPJH)e os representantes da. Parahyba 
o dn Cea!'Ct, qllt\nto nu n~~umplo para susleülar o provar que 
a unica prcoccupu\~iio do nio Grm1de do Nor-l.e, em maler·ia de 
combate aos bandoleiros, tem sirlo a rio gnm·dm• as suas fL'On
t.eira:;, para tvltal' ft infilt i'IH,:lío, em seu lerl'ítüi·io, do elemen
tos vindos rle reg·iões outras. 

Não v:w nas 111 i nha~ palavn1s nPnhnm ataque u esses 
me~rnos vi~inho~. poi~ r\ ecrto qn~ c~sa nodna nli.u lhes cnra
L't'~'·isa a civllizndi.o. Ctlllsn~ ·mni::: rarlil:acs lhe tem talvc~ 
nlimcni.ndo a pet•mamnr-ia t~ o~ gnver·nos mot·alisnrlos e dignos 
hão de, j)(n· Jorr.'a cnn~''!-l'llit• al·t•aneal-a do.~ ~cus dominios. 

Salwmo~. ai :\ qun n l'arahyha ia ~.~on~eg-nindo um rcsttl
l.t\lh, pm;ili\'o !111 ~ov,~rnn tln ~~·. Ju~lO Pessf.a. Conhecemo~ as 
pha~es ria vida tk~~~! mallogTado homom dn l':slallo comba
tcnrln L'~ t'.:l tlga('.('iL'Os nu inlui'ior. Poi~ bom: agor·a, clonuncio 
au Paiz, e PL'ol'lamn t'1 l.oda a min!Ja Patria que o unico 'Estado 
do BIWde~l e quo niio Pra i ill\•slado pelo eangaeeiri~mo, passou a 
r.ionsat;·tul-o ufl'it:ialmeo( ,). 

O St\, LLiMIJJL\o P~:·numw - V. Ex. qnoi" dízer então 
qno o Interventor no Htll Gt'llllde do l\'t.H'le officiulizou o llan
gnceil'ismo lá '! 
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0 SR. FERREIRA Di!: SOUZA- Perfeitam~nte. 

O Sn. KERGiNAt.f.lo CAVALCANTI - E essa off icializaçâo ó 
feita por um tletegado do Governo Provisot•io, com applausos 
de V. Ex. ao Governo Provisorio? 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Responderei denLro em 
pouco a V. Ex. 

Os cangaceü·os do Rio Grande do Norte hoje, Sr. Presi
dente, são di!:'linguidos ; vestem a farda, não mais de soldados 
porém, al6 de ol'ficiaes de batalhões militares do Estado ! 
São encal'regados do policiamento do interior, e - vale a 
palavra por uma ironia - policiamento que só se traduz no 
desassoccgo publico, na perturbação da ordem e nn ameaça aos 
cidadãos que on::-am divergir d:l. orienlacào política do seu 
dirigente . . 

Estou admirado de como "Lampeão" ainda não p r ocu rou 
as plugas potygua1·as . . Se não o fez ainda é porque nüo sabe 
que os seus collegas são alli regiamente hospedados, ou, en .. 
tão, pm·que não lhe apraz a cornpanhia. 

O Sn. KERGJNALDO ÜAVALCAN'l'I - Talvez porque a situa
ção ainda está muito clara e ''Lampcão" é para quando esltí 
escuro . . . 

O SR. FERREIRA DE SOUZA. - Sr. Presidente, levas 
de bandoleil·os sobem, diariamente, para os ser tões. As ci
dades onde, sabidamente, o Partido Popular dispõe de maior 
prestigio, como as da zona de Seridó - estão hojo mil itar
mente occupadas. 

Digo "militarmente~, pedindo JJerdfto aos nobres offi
ciaes do Exercito, porque essas cidades estão "cangaocira.
mente" occupadas . Não há segurança, niio existe uma pro
priedade de adVersarios · que não sofft•a o a taque ou seja 
ameaçado pelos inimigos; não ha uma liberdntlc que se possa 
d izer inte iramente livre . Não ha, no meu Estado, um arre
medo, longínquo siquer, de ordem constitucional, de m·dem 
,jurídica, de or dem democratica. 

Ainda ha pouciJs dias, recebemos dn segunda. cidade do 
Estado, não incluindo a capital, de Caieós, centro d e grande 
mo\·'mento commcrcial, zona das mais ricas e produêtol'ils 
do ·Estado, possuidoi'a do melhor. algodão. do Brasil - . o al.~ . 
godüo do Seridó - ainda ha pouc.os dial1, recebemos do 
Caicós, subscripto por elementos da maior rcprescntüCüo so
da!, economica !.' poli(.lc.a lnr.aos , telegrnmma em qqe se nos 
pedia pcrgunlasscmos ás auLot•idades da Republica se a 
Constituição promulgada a Hi de j ulho o t'llra sómentc para 
alguns Estado ou se entre ellcs estava incluido o Rio Gt•an
dc do NorLe. 

O Sn. KERGlNALDo CAVALCAN'\'I - E veja V. Ex.: ao 
tempo em que o commnndanto Bcrtino Dtilt·t~ govcrmwa o 
E~t.ado, um ele nossos cotTeligionarios, jni~. de direito, foi 
esbofeteado, em Cai cós, pelos nossos atlvcl'sal'ios. Veja V. Ex. 
as diffurençus ... 

O Sll. FERREIRA DE SOUZA-- Nessa oidado, um grUlJO 
dos aot.uaes soldados ele policia, chofimlo pm· um d cssm; ele
mentos dfl importação, desfeitcou, h n poncos dias, grnndo 
n u mero de amigos nosso!:', espancando. enl.rc oni.I'os, um 
metl ieo, i'ilho do imtJoi"lanLissima familiu local. As farnilias 
de lá, Lnlf.rctunto, mandat•:tm pedir nfto fizessemos ttma síi 
l'COlanmcão, pontue o pcl'lgo quo cllus conm·inm sctiu muito 
maior su om contrario procedossomos . 
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Mas não ó sórncnto na cidade de Caicós que tal occorre. 
O Brasil lodo tem conhecimento do que se passou ha dias 
em Parelhas. O nome i oi glosado, repetido e Objccto, até, 
de trocadilhos espirituosos. Lá existe um prefeito que tem 
apenas seis processos crinünnea a responder; .. 

o Sn. KEnGINALDO CAVALCANTI - A responder ou res
pondídos? ... 

O SR. FERREIRA DE S0UZA - Alguns respondidos, 
outros a responder. 

O Sn. KERG!NALDO CAvALCANTI ~ E' bom esclarecer ..• 
O SR. FERREIRA DE SOUZA - Está. dirigindo a vida 

local um cidadão que, por seis vezes, infl·ingiu dispositivos 
do Codigo Penal Brasileiro. E esse cidadão, dadas as suas 
relações na vizinhança, foi o primP.iro encal'regado de con
tratar cangaceiros. Fel-o, porém, um Lanto átabalhoadamen
te, porque os cangaceil'os não tiveram tempo de envergar a 
falda tle soldados de policia e entraram om accão mesmo 
com as vestes proprias, cat•acteristicas dos peofissionaes do 
crime. Conhecem-se-lhes os nomes de guorra: "Sabiá", "Ma
ribondo" "l'ichico", e outros que taes. 

O Sn. KERmNALDo CAVALCANTI - Houve um prejuízo 
canoro nessa historia toda: morreu o ''Sabiú".. . (Risos.) 

O SH. FERREIRA DE SOUZA - Realizava-se um co
mício do Partido Popular e os corrcligionarios do Sr. In
terventor, emulos de "Lampeão", cntendcram de evitar essa 
manifestação do pensamento publico, atacando a comitiva 
a bala. 

Felizmente, Sr. Presidente, a energia, a coragem c, so
bretudo, a dignidade da gente de minha tert•a se ergueram, 
em momento opportuno, paro. t•eagil• contra os criminosos. 
Em falta da policia, todos íoram soldados: ~ mocidade, os 
homens de campo, os intelléctuaes, os commei·ciantes, em
fim, todos os que alli estavam pregando um programma 
politico, fazendo a ()ropaganda de determinado partido, to
dos empunharam das armas c o grupo de cangaceiros, infe
rior em numero, foi vencido, perdendo um dos seus chefes, 
o de nome "Sabiá". · 

Dessa vez, Sr. Presidente, a Morte foi bem amiga da 
.Justiça ... Se um cangaceiro não tivesse sido morto, facil 
seria ao Sr. Intcrventol', em meio das suas balellas e in ver
dades, dizer que nunca atacCtu; que teria havido um confli
oto entre pessoas da localido.de, partidarias, de um e outro 
Jndo, na ebulição das paixões políticas; mus a morte permit
tiu se identificasse a figul·a de um dos bandoleiros mais co
nhecidos no Nordeste - o "Sal.Jiil". Lá ficou o seu cadaver, 
depondo a respeito da nntun~za dos cor ruligionnrios do In
tct·vcntoJ· nnquello. Lm'l'll.. 

O SI\, KEnONAL DO CAVAf,CANTr - "Sem gemidos na ci
dade, sem canLicos na flore::; t.a .• . " V. Ex., cnketanto, pet·
mitta lJCdir em esclarecimento, a bem da verdade: IHH'gunto 
~e o comicio foi iutenompido a bala ou se se rcali..:ou o t\ 
mtcrrupção se deu justamente quando os camvnnciros já 
deixaYam a cidade. 

O SR. l~EitREIRA DE SOUZA - Foi, llnt•cce-me, no mo
mento oro quo ·falo.va o ult imo oradol', ou na occasião em 
que o comiilio so ia dissolvondo . V. Ex. tem razão na ob
sot·va~lão. Ao meu VOl', aliás, po.l'a so .iulgur da gravidade 
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do facto, tan,to fa~ que o ataque se tenha. da,do no começo, 
como no meio, ou no fim.,. 

O Sn. KERGINALDo CAvALCANTI - Ern todo o caso, quero 
ter o esclarecimento, J.)orquo esses factos, narrados vor um 

·representante de partido ,amanhã terão significação muilo 
maior do que se afigura á primeira vista, dando margem a 
uma apreciação, tambem do meu lado, dcante da sequencia 
dos acontecimentos, que poderiam arrastar o rüeu partido a 
esta ou áquella attitude. 

O SR. FERRErRA DE SOUZA - Informo, porém, a 
V. Ex. e ó. Casa que llavia um plano antecipado, no sentido 
de perturbar o êOmicio, e a pPova é que, devendo~se reali
zar el\e ús '~ horas da tat·de, ao meio-dia, o delegado do Par
t ido Popular na localidade, Sr. Florencio Luciano, nos tele
graphava, a mim e ao meu collega Sr. Albedo Roselli, que 
acabava de 5eL' intimado, naquelle instante, pelo bandido 
"Pichico", a não inicial~o, sob pena de set' o mesmo dissol
vido a bala. Po~so exibir a V. Ex. a á Gomara o telcgram
ma, que, aliás, os jornaes já publicaram. 

O SR. KERG!NALDO CAVALCANTI - Não ponho em duvida 
a palavra de V. Ex.; no entanto, tenho ouvido dizer, a 
contrm·io sensu, que isso fazia parte de um pL·ojcclo de 
VV. EEx., com o fim de crear difficuldades ·ao governo do 
Estado. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA- V. Ex. não será tão 
infantil que acredite nisso. 

O Sn. KEnOINALDo CAvALCANTI - Nada lw. nisso de in
fantilidaâc. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Nüo faço a injuria de 
aet·cditar que espose essa indignidade, qual a de julgá!' que 
um partido, indo fazer propaganda politica, exponha os pro
PL'ios coLTeligional'ios a um connicto arwado, a um derra
mamento de sangue. V. Ex. nem deve repetir uma allusão 
dessa Ol'dem, que é profundamente desairosa a propria in
telligencia de V. Ex. e tambem profundamente indigna e 
desmo1·alizadora do meu pad.ido e da minha propria indi
vidualidade. 

O Sn. IümciiNALDO CAVALCANTI - v. Ex,. qticíra des..;. 
culpar-me. Nüo me fiz bom entendido. O que quiz dizer foi 
que, em Nntul, como no F.stndo, existem vozes, que, a con
t1•ario sensu, interpretam as occUrl'encias de Parelhas da~ 
que !la forma. 

0 SH. FERREIRA DE SOUZA - V. Ex. não ignora quo 
o Interventm· no Eslado tem um il'lnlio aqui que vivo peL·
correndo as redacçt.es de jorurws, com essa noticia, que nüo 
nos revolta, porque nos diverte. A pobreza intellootual ás 
vezes mere!le b"lll'gallmdas. 

O Sn. Ku:notNAt.rlo CAVc\LGAN'l'I - Nilo estou esposando, 
absolulatuonte, lal ver:;üo. Aponns ropiLu o quo lá. so diz, 
isto e, que a OOClll'l'CllCÍl\ fu~ill pat•tc tio Um plano pz•econ
Cebido pelo pal'Lido u que V. Ex. J.)CrLcnce, pat'a convulsio
ll!U' o Esl,ado. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Plano proconcebidó 
em quo cahiu morto um onngaceü·o do grupo advot·sm·io ... 
V. Ex. vô a origem da infm·macão. Plano preconcebido em 
quo sahtram t'e1.'idos tres dos nossos amigos o o Sr. lilter
ventot tolegrapltou, para o Rio de Janeíl'o, inclusivo para as 
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autoridades ine:xactamente dizendo que ninguem do :Partido 
Popular havia sido fel'ido, quando todos sabem que o Sr. 
Renato Caldas sahiu ferido da lucta. 

V. Ex. sabe que nós nunca poderíamos afagar essa idéa; 
V, Ex. nos aonnéce e bem sabe que quem diz isso é o In
terventor ..• 

O Sa. KEnGINALDo CAVALCANTI - Estou dando margem 
a que V. Ex. estlareca os factos. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA ... Interventor, que é 
hoje a sombra de um l:lomem; é, sobretudo, uma paixão no 
governo, é, mais do que uma paixão, um interesse, uma am~ 
bici"LO, é o escravo de estomagos insuciaveis. 

O SR. KllRGINALDo CAVALCANTI - Paixão do Sr. Get111io 
Vargas, diga-o V. Ex. V. Ex. não está interpretando ainda 
as minhas palavras. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Trata-se de uma in
vectiva indigna de mn interventor cumplice de assassinaa 
Los e de assassinos, contra o Partido Popular, cujo presi
dente de honra foi para o Scridó, em campanha, levando a 
mulher e um filhinho de 8 annos de idade. 

Ora, medile a Camara se, planejando um partido a con
vulsão geral no Estado, uma de suas figuras principaes, se
rio. capaz de se fazer acompanhar da esposa e do filbo. Digo 
mais: o Sr. José Augusto, com uma 60mitiva que estava na 
cidade de Acary, a .5 ou G leguas de Parelhas, recebeu u:...ti 
telegramma de membro do nosso Partido, prevenindo de que 
não fosse ló., suspendesse o comício, porque havia recebido 
uma inLimaçúo para não fazel-o, sob pena de dissoluçlí.o a 
bala. Adcanto ainda a V. Ex.: o Sr. Jose Augusto, nomes
mo momento, telegrat)hatl ao Interventor, responsabilizan
do-o pelo que acontecesse. 

O SR. l{ERGINALDo CAVALCANTI - E' porque o chefe do 
partido de V. Ex., nesta capital, dc"larou aos jornaes, os
lcnsivamnnle, quo não tivera a idl\a nem o plano de depôl' 
o Intervent01· no Estado; c, emquanto fazia essa declnraçii.o, 
em Natal existe telegramma do mesmo Sr. José Augusto 
aos seus correligionarios, na mesma tnadt·Hgada, affirmando 
que o Estado se achava livre do Interventor. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA- V. Ex., afinal d~ con
tas, não stl decido bem. Não toquei ainda nessa qnestão. 

O Sn. KEHGINALDo CAVALCANTI- Quero n verdade. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - V. JLx. nfLo é m<J.i~ 
capaz de di zel-a do que cu. V. Ex. nunca tevll ma h; dignida
de do quo o ol'adol'. Eslà a t'oolamar, (l(mstant.omenLe, a Vrt'
dade. Não vim n. esLa Lril.Juw1 pam menLil'. 

O SR. KmlGINALDO CAVAIAJAN"rl - V. Ex. pódo eslm· 
apt'eciando os fados unilaLet·almente. 

O SR. FEilnEIRA DJõ~ SOUZA- F.slóll apenas depund:-o. 
V. l~x. não conhece os fac. tos, int.egmlmcnto, pot'C}UO Se h 
partido não cBtevc na contenda e V . Ex. de\llt ~o u.lheon 
por c.omplclo, no qllC fez muito bem. Esta, o. sit.un~;.fto. 

0 SIL. KBHGrNAI.Dt) CAVALCANTI -- A minha sitlHtQÜO é U. 
do quelll QUCI' vnt· eso:arecidos os factos. 

O SH. FEnnEIRA DE SOUZA- Talvez não seja LanLo. 
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O Sn. KEROlNALDo GAVALGAN'rr- Talvez, não. VV. EEx. sl:l 
levanto.m, hoje, essas accusacões ao Interventor, porque não 
entraram r:Jtn accordo. 

O SR. l<ERREIRA DE SOUZA - E não ctttranios por 
·uma questão do ideacs e do rlignidade, 

Dizia eu, Sr. Presidente, que houvé perlurba~úo do 
comício de Parelhas. O Sr. Intefventor do Estádo e!';tava 
de tal arte intm·cssado nessa. perLurbaçrlO e, sobretudo, na 
desmondizo.ção de seus advet•sm·ios qtte, como os cangacef~ 
ros tivessem sido vencidos c S. Ex. não contasse com a 
Força Publica do Estado, então ainda não infestado de ele
mentos de Cal'rcgação, não pan se gar·anUr no Govet·no, mas 
visando o exiLo da sua politica, .immcdiatamente telep;ra~ 
phou ao Sr. Presidente da Republioa, pedindo-lhe o auxilio 
do batalhão do E1Hll'Cito aquartelado em Natal, afim de ma:a
t.er normalidade no Estado. 

Vamos fazer uma conces~ão: se o Interventor prec1sa.va 
de batalhões do Exercito para assegura!' a ordem, de flua~ 
uma: ou não tem no Estado elementos de especie algwna, 
1.1i.o dispõe da l•'orça Policial para t.al fim - e o Estado sem
pre se pólioion oom a sua forca ___:. ou, cnt1i.o, Pl'dcndia e~
pregar essa rorca com auxilio do Exet•cito, na lula propria
mente eleitot•aJ, na oompt•essão do dh·eito de voto. E tanto 
assim que S. Ex., no dia seguinte ao desastre de Parelh'lS 
officiava ao ~i Batalhão de Caçadorrs, pedindo-lhe pur.es
se á sua disposicuo uma forca que fosse aos limites da Ca
pital, a municipio pro~imo, afim de revistar os membros de 
uma caravana politicn do Pnrtido Popular, que vinha ron'l o 
intnito de depol~o. 

Quero, no mômenlo em que preslo este depoimento, fa
zer um parcnthcsis e ptolcstar contra a hurnilhtteâl) lo 
E:xcreito Nacional, projectada pelo Interventm· ... 

O Sn. KtmGINALDO CAVALCANTI -.Muito bem, se Vossas 
EEx. não explorassem o Exercito Nacional, oomo o ~.>xpiora
ram na eleição passada, contra o Governo constituído! Os 
politioos síio os unicos culpados dosso gravo erro de esta~ 
rom os militares metth.tos na '()Olitiea. Exploram Q'l :nihtares 
para, depois, apecJt·eju.l-os. Essa, a verdade. 

O SR. FERRErRA DE SOUZA - As forças militares 
brasileiras, ·o Exercito, com toda sua organização, .tormada e 
mantida para gat·anii:r as fronteiras, para nos defcntl.cr 1' 
soberania ,p<~ra firmar, no exterior; n nossa capaciflade •.. 

O S.R. J{lmOINAI,no GAVALGAN~'r - Para lomm' pn.rte nas 
caravanas formadas por VV. EEx.l. .. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA- 'rrm1Sfbl'mado, de novo. 
em forças de oupitães do matto. Agora, rcpf.o V. E~. a o e
clara!' qtHlOS os ofliciucs llOl' nós envolvidos nessas cara
vanas! 

O SR. REt\GlNALOo OAVAt,aAN'L'l - O Capitão AbC\lo.rdo, P, 
mais, o 'l'cnenlo l)m·ouso, o qual n;io tem express;1o pollti
ca no :Estado e foi inoluirlo na nhap;t do Pat•tido Populul'. 
cxclnsivnment.e com o fim de. so consegui!• o.poio ~umult.ua
rio, npoio docisivo cmitta o meu .Pn1·Lido. Accuso d~ Frente! 

O SR. FERRBIRA DE SOUZA- Mas reptoi V. Ex .... 
O SR. J{~nGJNALlJO CAVALOANTt -- E respondi uo rBptu. 

O SH. FEilRBIRA DE SOUZA - V. Ex. nind:l nem se
qncr· ouvin 1.1 I' opto!... Reptei V. Ex. a pt·ov,n· quacs O$ 

U. ll. - VOLUME lV 27 
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offiaiaes do 2:1 Batalhão de CõCádót!lS que tomaram parte 
em caravanas do Partido Popular. V. Ex. veio com o nome 
do Capítão Pet·use Pontes, que está no quadro supp!omentar, 
no Rio de Janeiro, por·quo é supplentc do ParLido llopular. 

0 Sn. KEI\GINALDO CAVALOANTl - 0 que OU disse fJi que 
o capitão Abelardo andava de automovcl faz()udo u propa
ganda do partido de V. Ex. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA.;_ Esse não é do 21 .Bata
lhão de Cacadores . Eslá no 25. 

0 SR. KERGINALDO CAYALCAN'l'l - Pouco importa. 
O SR. FERREIRA DE SOUZA - V, Ex. cslá tra.z~ndo 

factos do anno passado. 
0 SR. KEIIOIN'ALDO CAVALCANTI -- Estou mo;;k:múo aue 

VV. EEx. não têm .razão para isso, qne VV; EEx . cstuo ex
plorando o Exercit.o Nacional. 

O SR. FEHREIRA DE SOUZA - V. Ex. está se · t·efe
rindo a caravanas passadas. Não quero discutir csle cPSO 
com V. Ex., até porque o nobre collega não ignota qU6 
essa discussão se travou nas urnas e ahi vencemos. 

O SIL KEnOU-IALDo CAV:\LCAN'l'l - Por essa mancin.: c0m 
a cumplicidade criminosa de Mficiaes do Exercito, qu.e de
nuncio. 

0 SR. FERREIRA DE SOUZA - Volto U(l a:;sutn(JtO 
pricipal. O E:xer·cito Nacional, o••ganizado para ussegw·ar a 
cstàbilidade das proprial' instituições, foi convertido pelo 
Sr. Interventor no Rio Grni'\de do Norte, nada mais, ·,ladu 
menos do que em revistado1' de caravanas politicasl Esti nurn 
documento official: um officio ao Sr. Commamilmte do 
21 Batalhão de Cat;adot'es, devidamente publicado .... 

O Sa. CAl\LOB GoMES - Os officiaes do 21 Batalhão de 
Caçadores revistavam essas caravanas? 

O SR. FERREIRA DE SOUZA -O 21 Datalh;jo du Ca
çadores eiwiou o Capitão Simfto para revistar. as cãravanas, 
não só nos limites da capital como, ta.mbem, adeante . E 
quando esse militar, que ia com a disposi~~ão de t.oma1· todas 
ãs at·nrns que encontrasse, doscobt·iu o. caravana, do me11 PO.l'- . 
tido, vct·ificon compôr-sc clln de dous ou tres uut.omovt>is, 
no primeiro do!' quues viajavam o R r. .José Au<.;nsto, sua 
senhora, uma tia velha de GO annos, um menino de ti e o jtil'
nalista car-ioca At'Y Pavão. Nos outt•os dOUll automovois Yi
nham cidadrws do interior, que acompanhavam o SI· . José 
Auguslo, inleiramente desarmados . Foi quando o cn~itüo 
Slrniiõ, profundamente cnLristocidl:l o, até, revoltado r-om a 
indignidade, voltou a expOr aos camaradas a s ituaoib !'ro 
que enconlt•tirn os caraVtUlei t·os, mostt'ando quo o 3r. ln
te••vtmlor JH'OCUI'ttva envolver o Exercito na suo. politica. 
. ls~o deu logar - e agora respondo no nobr~ Dopularlo 

Sr. Kct·ginaldo Cavalcanti - n quo a offioialidude d.o 21 Ba
talhão de Gaçadoro~ - e poço ao illusLt·c collcgn notal' bem 
que Lr::.to, por ora, da accuo do 2i Batathrto de Cacudores, 
pois S . l~x . se refel'il.í, ha. pouco, à ucção do 29 Batnlhà(l do 
Cucactorcs, em maio do anuo passado ~ isso dou Ioga!', di 
zia, a que os ol'ficiaes daquclla unidadr. do Exercito se ;ou
ni::;scm e resolveascm passar aos gonet·ncs Goes 1\touteirC> e 
ManM1l Rabello, t·ospecLivtdncntc, Ministro drt Guerra o Cout~ 
mundunto da RQgiúo l\Hlilai·, lologt·umma em qlte depuuham 
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estar o Interventor no Rio Grande do Norte ünpopul.J.l':!ado 
e entregue á. mais vil das politicagens. 

O SR. KmRGINALOo CAVALCANTI - Teiegrarnmn f<u:cio&o, 
para servir aos interesses do Purtido de V. Ex. 

O SR. FERREIRA DE SODZA- Foi assignado pm· ioda 
11 officia.lidade, inclltsive o Major Pompilio, comensal do In
terventor naquelle momento. 

0 SR. KERGINALOO CAVALGAN'l'l - Tenho de accusal-O.:l e 
accuso. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - E, passado e~•s~ tele
gramtna, os capitães Everardo Vasconcellos e José Lobo I'"·· 
solveram, spotite prop:-ia, ir ao Interventor most1•ar u dúa
paoho e declarar qtw não estavam dispostos a interpô:- sua 
alltorirlade:; de militat·es, de membros do Exercito bra,;tlciro, 
para a consecução dos fins politico-partidari JS d~ Su(l 
Ex. Este, immediata e covardcmcnLc. se considerou depos:o 
por esses officiaes c logo sahiu n telographar uos pudcr('.s 
competentes que esLava sem autoridade ... 

O SR. KrmorNALno CAvALCANTI - Ninguem vru o lele
gramma. Eu, pelo menos, o desconheco. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - V. Ex. póde pedtl-o 
á imprensa, que o publicou. ou ao Sr. Ministro Vicente 
Háo. 

O fnterventor passou esse tclegnunrna o o mais inlN·~s
sau.tc ainda é que elle, QUe só se communic:wa com as ::tu~o
ridades fedei'aes pelas estacües de radio da Policia, as quaes 
estavam tam!Jem scr·vindo pura fins pattidarios, emnora fOI'
necidas simplesmente para fins policiaes - e ~u mesmo, 
assim cütno V. Rx., recebemos telogrnnut1M dclle po.lo ra
dio da Policia - depois se queixava ao St·. Ministro du V tu
cão de. que não eslava utilizando o Telegrapho Nallion:).l, por
que os seus despachos não eram passados, oram rctil•aci.Gs, 
sulltrahidos tJelos funccionarios. 

Era, St•. Presidont.c, sírnplcsrnontc um meio pttra COI\BO·
gnír que um ebrio halJli.ual, infclizmcnle á ft·enle do~ s::v:
viços de Correios e Tclegrapho~ no Rlo Grande do Noi"l.e, 
pedis~e a transferencia do 25 funcoionarios. 

Assim, livemós a Constituici'ío l''edcl'al ·pisada, pelo 
directol' dos Cot'l'eios c Tclegmphos, que t•emoveu, vara fim; 
politicos, 25 fnnccional'ios do meu Estado. 

A isso se reduz, Sr. Pn~sidenle, a La\ hallela da deposi
ção, qilú nuuca esteve no in!eresSü do Parlido l)opular. 

O Sn. KEuGINALDO C.WALt:Ai':'L'l- Se eu tivo::;so inLcresso 
em defendm· o InLerventot· do Rio Grande do Norte, diria 
que V. Ex. e~t.:í t.m·cendo os fnelos a seu snbOr. Não o digo, 
porquo quem faz aqui a dcle~a do Itüet·vclüor é um colleg<~. 
Li e bancadu, n 8!'. Marlius Vét•i\s. 

O SR. FEH.HETRA DE SOUZA -E' uln tt·n.nsfuga. Não 
1 h e responderia coisa algun\n. aqui. Não respondo a essa 
ordem dt=~ gt'nto que se !l!Jl'Otll'ia dos mandatos alheios, es
quoccndo os im(lerativos etllicos muis comezinhos e que Tif>lU 
ao me no,; tem a l~OI'agcm LI c dc\'olvc:r (L t.aohygt·uphia os 8fJUS 
discursos, vot· modo da rcspoct.ivu llUbl icaçuo. 

O Stt. KtmmNALuo ÜAVALOAN'l'l - Agora, sim, V. E:>:. 
me·· deixuu sem o uso da Ill\lll.vra. 
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0 SR . . FEitREIRA DE SOtiZA - A isso se reduz, Se
nhores, a falada dcposi<.;ão do I11terventor do Rio Grande do 
NorLc, que tanlo relevo levo nas colurnnas da Imprensa do 
Rio de Janeiro. Foi uma deposição tão planejada, tão com
plela, tão no programma do Parlido Popular, que os seus 
r"lpresenfantcs nesta Casa nunca della tiveram soicnOHl c 
alé hoj~ não rcccbera.m, sequct·, uma palavra, no sentido da 
sua realidade. 

Se fosse possível, eu pe<Jiria o testemunho do um bri
lhante jornalista, representante do "O Globo", nesta t..:asa, o 
qual, no primeiro momeuto me que circulou a noticia da 
tal deposicão, nos procurou, a mim e ao Sr. Deputar! o Al
berto Roselti, pedindo lhe dissessemos alguma coisà a res
peito. Nossa resposta foi que nada sabíamos. 

Dois ou tres dias depois, eram diversos jornalrstas quo 
nus assediavam - representantes da "A Noit.c"', do "Diario 
dê :>iolieias", do "O Jornal", do ''Diario Carioca", emfim de 
Loda a imprensa do Rio de Janeiro, - que nos indagavam o 
que havia no Hio Grande do Norte. A Lodos, unanimemente, 
dissemos não ter '-'d:::ucia de um unico acontecimento que lá 
se tivesse dado. 

Não quero crer que se o Partido Popular cnnconta:;se, 
na deposiç~to do lnlél"'venlor, os seus representante,;; aqui não 
tivessem conhecimento do faclo, ninda que por telcgl'atnrna 
cifrado. 

Es~cs são, Sr. Presidente, os elementos que tenllu para 
assevcrat· que niio houve deposição. Não só o Pa,.tido Po
pular niio nos communicou, antes ou depois, o faclo, mas. 
ainda, dcllc, tivemos desmentidos. 

o~ Capitães Va~concellos c Jo~>é Lobo, chamado5 ao Rto 
de .Taneiro, cslão respondendo a inquerilo a respeito. E alo 
hoje nada se provou. Accrcscento que até estu data {1 se
nhor Ministro da Guerra não determinou a tramfi!renc!u <lll 
um só do~ officiacs uccusados da deposição do lnlervenlor, 
apesar de os haver chamado a todos, para submettel-u:s a 
interrogalorios c a inqucril o polioinl militar. 

Isso mo parece muito mais valioso do que a palavra iso
lada do In!ervcntot·, l'nlão sob o impulso do medo irrc
si~tivel. 

O que se deu, em tudo isso, foi uma tentativa do Che~o 
do J~xecutivo Estadual pat·a solidarizar, arumpiiciar o 
Excnüto llt·asilciro com u sua po!itica, ou, melhor, foi o 
meio que enconlt•ou de cvitat· <1ue a populaoão do Rio GrandJ 
do Norte tivesse confiança, nüo nos bandoleiros do Estado, 
mas nos soldados do Brasil, que lht! possam garantir todos 
os direitos. 

Os nosso~ desejos. ~r. Prcsitlcnle, os nosso<: anseios, no 
sentido dfl consoguir n inlcn•tm..:ão (lo Exet·cito é, simple~
menle, para q•.te o povo lcuha scgurance. do qno a grando 
forca armarla nacional, cslá rli~posta a garantir· a Conslitui
cão do lJt•asil r!, assim fa..:cmlo, defender a sua soberania e a 
realidade das convicç.ües políticas dos seus cidudàos. 

O Stt. K~;ttG!NAr.no ÜAVAI"CAN't'l - Nesse ponto, ponho 
embargo\\. O que se procm·a fu:t.or é conlra os inillrcsses do 
meu put·L.ido. 

O SH. FEHfiEIHA DE SOUZA - Nüo esluu dt;,cul.indo 
com o pal·(.it.lo <I c V. Ex. O nollt'c DepuLadb está se sELn
gt'Uildo em ~lltHlc, tal'llinnlcnte. 
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O Sno KEnmNALDO CAVALCANTI - Estou escla1:ecenda 
que a intnrvenção de officiaes t.!o Exct>cito se faz para pres
tigiar o parlído de V o Ex o, contra os inleL'esses superiorea 
do meu partido. 

O SR o FERRI~IRA DE SOUZA - Pat•a responder no 
nobt•e Deputado, se possível fosse, faria um appello ao pro
Pt'io Pt·csidcnte que no momento dirige os trabalhos desl.a 

·Casa - c que é uma figura das mais brilhantes, das mais 
dignas e das mais reprcsenlaLivas do Exercito 13ra>JJI.dro -
afim de qne depuzcsse qual o teor das minhas oonvt~t·sas com 
S. Ex. a t•espoi to da propria intervenvão de S. Ex.: sempre 
foi que o 21° Batalhão de Cacadores se mantivesse na mil1h:l 
terra como gat·anlia úa orrlem e de todos os cidadão;;. Po
deria rwrgunlar" a S. Ex. se algum pediuo nosso tern r~ce
bído para interferir Deratlle o Ministro da GLwrra e gutori
dados militares, no sentido de obter o a})oio. a solidal'iNlario 
dos officiues, dos sargento~ o dos soldados do ExeJ•cllo no 
Rio Grande do Norte par·u o nosso partido o 

O Sno l<t<:RGtNALno G,n'Al.CAN'l'! - V. Ex. já tem essa 
solida•·iedudc. Não se h a de pedir o que já. ~e possun a man
clteias. 

O Sll. FERREIRA DE SOUZA - Declaro ao nobre cal
lega, Kerginaldo Cavalcanti qnu o nosso desejo, segui
damente manifestado mesmo a S. Ex o, não tem sido 
senão para que o Exercito se mantenha na sua fur.cçilo, isto 
é, que o Excl'cito não seja - pum respeitar a expt·es~áo do 
Sr. General Góes Monteiro - não seja um Exercito de ja
uizaJ•os, á disposição dõs Inlervenl.ot•cs, quo só prouuram 
collocal-o no cangaccirismo, fów tia posicão que lho cabe 
de gut·anlidor· da paz nacional. 

Ncs.sr. sentido, Sr. Presidente, já houve decisão do pro
prio Tribunal Snpm•ior de Jusli1,,m Eleilot•al c fo( trlo oppor
tuna, tão agrndavcl, consultou tão de pm·to os nossos inte
resses que eu, no mesmo dia ehl quo ulla foi tomada, me 
apressei a vir á tribuna lendo-a, para conslar dos "Aunal)s" 
da Casa. 

·o· qué queremos é que o Exercito fique á. disposicão .. dos 
Tt·ibunaes Hcgiounes Elcitorars dos Estados c que estes 
Tr•ihuuues so capacitem d<!s fluas fuw.:r.;iics, isLo ~. compre
htmdam n impol'Lancia da missiw constitucional quo lhes 6 
rc5ervadn e possam, jogando com essa força podm·osa, asse
gurar n Lodos os individuas, deste ou daqucllc patluio, n 
plenitude dos direitos elcitorncs c o cxercieio das suas al
tt·ibuiçõcs. 

O Sno Mo11Arrs A NnHAm: - gxu0lamllli!.O o TrihmHtl Su
perior dn Justic:a Eloito•·ul já decidiu nesse scnlido. _ 

O Sll.. FEHfll~IIlA DE SOUZA - lt,oi no caso do Rio 
Grande Jo No de, o já o rcl'el'i h a pouc-o, 

O St\. MonAES 1\.Nmthlll'. - O Rt·. M inistru da Justtca já 
doclarou, da munoiru. a mais po~;itiva c clut·a, quo fat·á cum
prir i utcgmi meu to as decisões da Jmlic;-u l!:tcüorul, 

o sn. .mmrmiilA Dl~ SOlJ~A - lSSf} !JO!lt'll muito a 
S o Ex. e corrc~ponrlo no t~onceilo q 110 faço do nobw, titular 
ctu. pas ta da JusLi~~&. 

O Stt. KlmmN,\f,IJo OAVAI.C;A"''l'I -- :ffi' obrigacão de \I e. 
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o Sn. ADoLPliO BERGAMlNI - Não contesto que o desejo 
de S. E:x. seja esse; quanto ao pMcr cumpril-o, ponho as 
minhas duvidas. 

O SR. MoRAES ANDRII.DB - Os factos responderão ao 
nobre collega. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA- O que queremos é as
segurar simplesmente o exercicio dos direitos eleítoraes. 
Certo, dirão, o voto secreto é um meio de· segurança. Eu, 
da tribuna desta Casa, nos momentos da discussão eonstilu
cional, já asserlei que, apesar de quasi historicamente par
tidario do voLo secreto, não lhe acreditava nas virtudes para 
o effcito do garant.ir inteiramente o systema dcrnocratico, 
e mais, de evítar se ftoaudasse a manifcstacão do pensa
mento, sem a quebra dtl uma urna. ou sem conhecei' como 
um eleitOr votou em determinada occasião. 

Assim, o meio mais efficientc é o de que está se ser
vindo o Inter-ventor no Rio Grande do Norte. Sabemos todos 
quo depois do encerramento do alistamento éleitoral, as for
ças par Lidarias são mais ou menos conhecidas. 

Os Partidos não ignoram as localidades ou as secções 
em que podem obter maioria, aquellas em que ha duvida 
quanto á victoria, c as em que sm·úo del'l'olados. 

Pois bem; o chefe dos cidadãos "Sabiá'' e semelhantes 
snbe perfeitamente que o principal reducto do Partido Po
pular está. na chamada zoná do Sel'idó, das mais ricas e 
prosperas regiões do Estado, . productoras do melhor algodão 
do Brasil, c offerecendo as mais faceis communicações com 
o interior. Ali é que existe o mais forte contingente do 
Partido Pot'l\.tlàr, 

Sabedor disso, que fez S. Ex.? 
Está occupando, militarmente, todos os municipitltl 

principaes. 

O Sn. LEANDRO PrNHEmo -- Perdii.o; militarmente, uãol 
O nobre ot•ador deve usar do primitivo adverbio: cangacei
ratnente. 

O SR. FERlREIRA DE SOUZA ~ Faço a correcção. O 
Sr. Interventor e~ l-á occupando "cangaceirumcute" QS plin

. cipaes munieipios, afim do afugentar o elcHorado no dia do 
pleito. 

Aihria hn poucos dias, o meu municipio foi testnmunha 
do um facto int-eressante. Um propagandista a nós cont.m
rio foi ali h1ze1' comicios, na cidade c nos dit.riotos. Em 
todos elles era acompanhado pot• soldados da policia mitito.t', 
de armas embaladas. Havia um a utomovel especial condu
zindo os soldados, em missf1o de \lm purlido poli li co . 

0 S H. l{ERGINALDO CAVALGAN1'1 - 1\'ão 3C pôde dizer que 
ni.io tenham assislonciu ... 

O SR. FEI1llEIRA DE SOUZ;\ '-- Ha nssistencia. Todo 
o l>at.alhão é dello . Estão a se garanLir contra s i mesmos . 
O interesse é art'edar os volantes fias urnas. Quando appel
lamos para que o Guvcl'no, de a.ccorflo Cl)m os l.l'ibunacs elei
tol'IICS. utilize a, forca pui.Jlioa. fedel'Ul pal'a gamntir a elci· 
cão, não o t'azemos porque queit·amos os soldados comnosco 
o\l oontra nós, mas porque a simples ucoõ.o de sua presença 
uos municipios do interior evitar!\ abusos. 

O Sn. 1\i>H<nN:\J,no C.w.-\r,G:\ ~'t'! - Deus me livre disso! 
Será arma. pe~·igosi ssima ntls mãos de um parlido politico. 
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O SR. FERREIRA DE b.)UZA- E' perigosissima a. força 
para garantir a todõs os eleitores? 

O SR. KEnGJNALDo CAVALCAÍ'!TI - Para. garantir ou para 
fazer exploração politJCa. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Em quem confia mais 
V. Ex.? Na polici:a do Estado ou no Exercito? 

O SR. KERGINALDO ÜAVALcANTt - Se vae acontecer como 
V. Ex. diz, - e tenho de acreditar que sim, pelo respeito 
que me merece - eu, daqui, nem quero sair para lá. 
. O SR. FERREIRA DE SOUZA - Talvez V. Ex. não 
r,orra perigo. Eu devo correr maior. Pois que, mesmo a troco 
de vantagens offerecidas, me recusei a formar com os trai
dores e os bandidos; atacando-os de fl·enle. 

O Sn. KEnGINAUW CAvALCA'!'ITI - H a tres mezes, talvez 
eu tivesse corrido esse perigo. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Não duvido nem oon
lesto. 

As violencias do Sr. Interventor não se limitam, po.rém, 
a esse municiplo. 

O SH. AcuRCIO TonnEs - Será possivel que o Sr. Pre
sidente da Republica, sabendo dessas coisas, não tome uma 
providencia? 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Já mandou um obS€r-
vador para o E.stado. 

O Sit. AcuRmo ToRRES ~ !\Ias não basta. 

O SR, FERREIRA DE SOUZA - Póde ser que baste. 
Ha no Estado o muni.cipio de Baixa Verde, novo e do!'l 

mais prosperas. Está em zona que ha pouco mais de de2: 
annos nada p1•oduzia e que hoJe deve o seu progl'esso, t;(){b 
o seu adiantamento, á iniciativa, á capacidade constructora. 
de um moço, o Sr. João Camara, tiUe não sómento se fez 
grande agi·iculior, como tambem commerciauto conceituado 
e benoficiador do algorlão, ligando, com o. sua intelligencin, 
o trabalho da gente pobre de uma zona, onde et'IJ. quasi im~ 
possivel vive[·:..se, ãos centros de exr>ortar,;ão e ao litoral, 
proporciouundo~lhe meios de adeantamcnto e de riqueza. 

Esse Rr. João Camam foi um dos elementos mais pro
curados pelo Tntervéntor do Estaõo \ll~tmdo assumiu o Go
verno. Chamou-o S, Ex., entregando-lho a direocão do mu
nicípio e pedindo-lhe cnn<lidnlos a prefeito e a todos os 
outros postos. Viviam ambos nnm ambiente magnífico de 
naz completa e integtal. O Sr. João Camam, porém, um dia 
i·enebou convite do Sr. Interventor para tomar parto na di
reociio de um pnrtldo lntcrvcnlorial. Ent.iío, Cille respondeu 
elle? Mo~o rico, digno, cheio dl' energias. deoltu•ou ao In
terventor que, quando acceit:na o convite para auxiliai-o n:.t 
administração, apenas tivera em vista essa mesma adminis
tra~,;ão, uma vez qno, politic(Lmente, j<í se achuva ligado ao 
Partido Popular, a qtJC eu Lnmbem pertenço, não Lendo mo
tivos ·~~tra delle se afastar ~ nem discordancias em relacl\o 
a p1·ogrammas nem divergenoiu quanto a homens. 

l)ois bem: simpl•esmentc pOl'ClHC dou essa resposta, digna 
e oomplola, ficou o dig·no industrial sendo viclima.. das il•a.s 
mais l.cmpesluosu•s do Sr. Interventor. Feita derrubada geral 
de todas as autoridades do munioipio, passou a set• pol'se
guido pessoalmente. Foram enviados pnrn Bnixo Verde, con-
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forme a impren1m p1~blicou telegrammas opporhunamente, 
al'mamentos e mumçoes. E .João Camara, ainda. hoje, cerca 
de um mez, és~á na capital do Estado, sem poder ir á sua 
t-erra, llor falta absoluta de garanlias, vivendo continuamente 
ameaçado até de incendios nas suas propriedades. 

H a poucos dias, deu-se soena inteL'essante: etn togar de 
ir, mandou pessôa sua. A matcha do autornovel desse seu 
amigo foi, por tre:o V'tlzes, sustada .e o carro revistado por 
lwmeus arma<! os, de má cá la dura. Era a empreitada a elle 
destinada. A Associação Commertlial de Natal, a que pertence 

. o Sr. João Camara, resolveu, então, numa atLitude dubia, 
morna, talvez condizente cotn a sua situação do Assoclaêãó 
Commerclal, dit•igir-se ao Interventor e pedir-lhe, a 19 de 
agosto, providencias que ass·egmas~em não sómente a elle, 
como ao Sr. Floreucio Luciano, homem d·e bem e de fortuna, 
o maio!' productor de algodão de Parelhas, garantias e QUI~ 
immediatamenle dect·et.asse a possibilidade de voltarem elles 
ás sédes dos ~us negocio~. não forcados abandonar havrwos 
e interesses. 

lsto, a 19 de agosto. Peco a attencã.o da Ca•sa para essa 
circumstanciu. O Interventor, numa cidade como Natal, po
deria tet• respondido esse telegramma quasi na mesma hora, 
embora para dizer nüo ser verdade o que se allegava ou para 
declarar que o G0verno eslava disposto a dar todas as ga
ranLias possíveis tanto nos socios da Associação Coromor
cial como a. quem della não fizesse parte. A essé Lelogramma, 
o Interventor não respondeu. A 22 de agosto, tres dias Ju
pois, a Associação Commercial voltou, por outro telegram
ma, ao Sr. Int-erventor, lembrando que o de t9 não havia 
sido respondido e pedindo satisfações a respeito. O Sr. In
terventor ainda desta vez. não respondeu á Associação, nem 
mesmo, como disse, para declarar niio ser verdndoira a per
seguição de que ae queixavam os dois commercinntes. 

A 27 de agosL<l, quer dizer, 8 dias dopois, a A-ssociação 
Commercial lelegraphou ao Sr. Ministro da Justiça e á Fe
deração das Associações Commerciaes do Rio de Janeiro. 
dando disso sciencia. ao humilde orador, quo é sou delegado 
perante es~a mesma f~deracã<J. Tivemos, assim, a propria 
Associação Commerciai dirigindo-se ao luteL'ventor com a so
licitação de garantias para os StlUs associados, não conse
guindo ao menos uma respósla • 

O StL KEnotNALOo CAv,\I.CANTI - Quem era. o Prnsidente 
da A~suuiação Commercial't 

O SR. I<,EilREIRA DE~ SOUZA - Vou satisfazet á por
gnntn do nobre colleg<J.: o })residente da Associncão Com ... 
mcl'cinl ó pessôa intirm~mcnte ligada ao Sr•. Interventor, OOUJ 
o qual sympaLhiza g1·andemento, e que jó. lho f~<; aL~ o offe
rocinwnlo de um banquete. 

0 St\. KEROINALDO CAVALCANTI - Isso não tem impor
taMia. por<yue. na Asso~incrto, saudaram uté o Interventor,· 
chamando-o d~ "gnerr·eiro bmnco". 

O SR. FERREillA DE SOUZA - Permitia V. Inx. qu{l 
eu continue. · 

Ainda agot•a, na reunião da Directo\'ia da Associaçíi;) 
Commercial, convocada para tomar conlumimento dos rofo
l'ídos casos, oppoz-se a que aquolla enLidu<le ao dil'igisso uo 
SI'. Pr·esidento dn. Republica ou o. o SL'. Ministro da Justiça. 
achando ser sl\fíiciont.e simples enLendimonto com o Inl.ei:
vontot·. Devc-so u ossa sun aUit.u<io o ltavcr-so dil'igido a 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 0811012015 09:00 . Página 65 de 76 

- 425-,.. 

digna r.m·pornção ao proprio Interventor, e não ao Sr. Mi
nistro da Justi()a, como talvez devesse. 

Adiant.o ainda a V. Ex., que são de tal ordem a ligacão 
e a sympathia existonLes entl'e o Presideute da Associacão 
Commercial de Natal e o Sr. Interventor, que, estabelecido 
agot•a o dissidio, entre a primeira e o chefe do governo, o 
Presidente da Associo.cüo, não querendo fallar á sua d igni
dade de commeroiante. deixando de se collocar ao lado dos 
seus companheit·os, afàstou-se provisot·iamente da Dlreetoria. 
passando-a ao Vice-Presidente. 

() SR. KERGlNALOó CAVALCM'l'l - Desejava saber quQm 
é o Presidente da Associaoão. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA -E' o Dr. Alfredo Lyra. 
O Sn. KF:RGINALDO CAVALCANTI - Correligiona.rio ver~ 

melhO de V. E:c. 
O SR. FERREIRA DE SOUZA;- Hoje não. O Sr. Al

fr•edo Lyra é muilo ligado ao Intct·vcntot·. Aliás, é um homem 
digno. Tem lá as suas sympa t.hias c relações perfeitamenlo 
respeítaveis. 

Sr. Pres idente, de Lodos os 1\tunicipios recebemos dia
riamente communicacões de violencias, p risões e espanca
mentos. O Rio Grande do Nol'le tambcm chegou ao ponto de 
ter este privilegio: foi o primeiro Estado do Brasil, onde 
se desrespeitou um ha~eas-corpus depois de promulgada a 
Constituição. 

O Sn. Acunc10 To.RhE5- Perm!tta V. Ex. uma observa
ção: hoje, o Sr·. D~tpu Lado Daniel de Oa1·valho leu um 
telegoramma, recebido de Minas Goraos, no qual se dizia que 
lá lambem estavam désrespeilando os habeas- co1·pus. Isso, 
aliás, é uma simples illuslracão. 

O SR. FERRErRA DE SOUZA- No Rio Grande do Norte, 
o desrespeito verificou-se em julho, no município d e Goyn
ninha, onde os nossos con·elig(onarios süo urncnoudos !le 
morte, logo npós ser promulgada a Constituição, o que resul-

. · tou uma. representação do lnslifulo dos Advogados do Es
tado, ao St·. Presidente du Republ ictl, · solinitando provi
dencias. 

O SR. K v.noJNALoo CAVALCANTI - Como so passaram os 
factos, ·lá, não sei; sei, apenas, que o telegrnnuna fo i passado 
por um correligionnrlo vermelho de V. Ex. 

O SR. FERRElRA DE SOUZA~ Devo dizm· quo o 1\Ii
nislro dn JusLica, a aquelle lnmpo, niio m•a n Sr. ViCilnLe 
Ráo. Es(uvn. ;i testa do Ministcr·io do S t• . An tunes Maciel. 

0 Sn. 1\.EIIG !NAI.na GAVALCAN'rt - 0 facto é que O tole
gramma foi a!>signado po1· um COl'religionario vcrmelhissimo 
de V. Ex. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Qual telegrnmma'l' 
O S1t. lÜRGlNALDo CAVALOAN't'l - O do Instituto dos 

Advogados . 
O SR. FERREIRA DE SOUZA -V. Ex. presta um de

poimento magnifico. Quer dizer que o ln ~'>lituto dos Advo
gados, a Associu.ciio Gommcrcinl, n Sook'<lado de Medicina 
estão solidurios oomnosoo; não hn melhor demonslmciiô d,\ 
populnt•idude e do prostlgio do Part.ido Popular. 
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o Sfl. BARRETO CAMPELLO - o Partido não e "Popu
lar"? .•. 

O SR. !t'ERREIRA DE SOUZA - Exactamente. Conta
mos com o apoio do Povo. 

O SR. KmGINALDo CAVALCANTI - VV. EExs. não têm 
o apoio do Povo. Esse eslâ comnosco. E lanço a V. Ex. um 
desafio: venceremos na capital nas proximas eleições se 
meu Partido não vencer, eleito eu, prometto renunciar o 
meu mandato. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA ~ Não contesto que VV. 
EExs. vençam na capital. Venceram no pleito passado, é 
possivel que vençam agora. 

Sr. Presidente, um dos factos milis dolorosos e depri
mentes da actuação do actual Intet·venlor foi, sem duvida, 
c; referente ao assalto a cartorios. O Sr. Interventor desco
briü mais um methodo de accão politica ... 

O Sn. Aauncw TonnEB - Não descobriu cousa alguma, 
meu caro col!ega. Isso foi descoberto aqui, ha quatro 
annos ... 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Então fez l"cviver no 
Estado. No entanto, a revolucão veio para acabar tudo isso. 

O Sn. LEANDRO PINHEIRO - A Revoluciio acabou com 
tudo isso, para peiorar ••. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA Passemos agot·a ao 
assalto a ca1·torios. 

O c-:n-torio de Taipú, por exemplo, foi assaltado e do 
lá. subh·uhidos autos eleitoraes do Partido Popular. E 
cousa interessante! - o delegado, não faltando á verdade 
do dito de Lombroso, de que os criminosos, mesmo aquelles 
mais praticas no crime, sempre deixarn por onde se lhes 
dcscobl"ir a identidade, o delegado do policia do •rnliJú, en
carregado de fazer o assalto esquec.eu no curtorio a sua 
bengala! 

O Sa.. BAnnwo CAMPJ>LLo - Symbolo da auto1·ida.de. 
O .SR. FERREIRA .DE SOUZA- Levou ·os aulas &Uni

piados para o quartel do destacamento policial local, ras
gando-os c collocando-os om Jogar muito oxcu~o ... 

Pois bem: u juiz de direito de Ceará Mh·im mandou 
abrir illcjueriLu e de~cobriu !Jerfeitumente tudo. EnconLt-u
ram os autos l'asgados nu Jogar escoll1ido; os guardas decla
raram mesmo que tinha sido o delegado o autor do dolicto. 

Que aconloccu Num paiz longínquumenlc civilizado, 
num povo que tivesse um resquicio qualquet· do amai• ú 
Num outro paiz, de mot•n! mnis elevada, processado e cml
moralidade, ussc delegado teria sido, pelo menos, demiltido. 
llemnudo. 

Pois i.Jem: no Rio Grande do Nol'tc deu-se o seguinte: 
os guut·das que o denunciaram em seus o.lcpoimentos foram 
demittidos o o delegadô foi promovido! 

Esto. é a situncli.ol 
Idez1tico a!.aquo tentou o Sr. Interventor ao cadorw de 

Lag·es o, ~o não o consnglliil, deve-se mais a uma casuali
dade: o (':;cri vão, nlLas hora~ dn noile, ohog-audo á sna casa, 
encontrou alguns soldados perto e inqnel"iu: "Que vêm os 
senlHn·cs fazet· aqui?" Responl1e1·nm: "Estamos por ot·dem 
do delegado". 
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O escnvuo tornou providencias e, assim, o delegadt), 
vendo-se descoberto, não fez c()ilsã. alguma. O cartorio do 
Lages, IJOl'Lanto, escapou do assal to por essa casualidade 
de voltar o escrivão um pouco mais LurdlJ para casa. 

O SR. LEANDRO PJNHmno - Esses soldttdos, com cer~ 
teza, estavam preservando o cartor1o de possíveis agsre~· 
sões ..• 

O SR. FEIU\EIRA DE SOUZA - V. Ex:. tem razão: 
era a guarda do interventor que eslava de scntincllu para 
evitar assaltos ... 

O interessante, porém, .é que esses assaltos só se fazem 
nos ca1·torios onde é sabido que o Pal·lirlo Popular tem 
maioria o só dc~apparecem autos do mesmo Partido. 

Outro ponto que t:ttrlbém quem frisur: como é sabido 
dos Srs. Deputados, os inlerventol'es $C compromettm·am 
eom o governo a fornecer aos lribunaes rcgior.aes todo o 
material elcitor•nl de qne o serviço houvesse mistm·, Não 
houve tempo pa!'U a Imp,·ensa Nacional fo!'m.:ccr· esse ma
terial. Pois bem: no Rio Grande do Norfe, o in tet"vcntor, 
quando viu que o seu alistamento era inferÍO!' ao do Par
tido Popular, começou a difficullal' a !'emess<• do maliJI'ial 
neccssario. Não é depoimento meu: convido qualquer- Depu· 
tado que o queira verificai· a ir ao Suprt'lmo Tribunal Elei
tot·a\, onde existe um telcgramma do Pl·esidmlc do Tt•ibu
nal Regional Eleitoral pedindo providencias. Chegou ao 
ponto do nosso Partido se offerecer pnt·a mandar impt•imir . 
todas as formulas p1'ecisas, inclusive Litulos, pól' sua pro
p.ria conta. 

E, devido :\. solioitude e ao bom d<Jscrnpenho das fun
cções do Presidente do Tribunal Superior Elcil0ral, foL·am 
tomadas mcrJidas do ult1ma hora, pelas quac~ t. lmPl'onsa 
Nacior.al ainda foi poss1vcl rmnctter para o Rio <h-ande do 
Norte seis 011 rll'z mil títulos clciloraes. 

E' :undn de noLnr, no cn!.anto, Que, depois do assalto do 
Parcl!Hts, foram l!HcotHrados em casa do Prefeito local 1. 200 
litulos em bL·unco. sem t1ue ello Uvesse tuncçâo offioial do 
especio alguma. 

E, agora mesmo, no rounicipio de Santa Crut, o Juiz do 
birinto appt'ohf:ml!1u om node·r de pat·ticulares. muitQs ti- . 
ttllo.:;, IJtW huviam sido l'ornecidos por Prefeitos das llidadcs 
'Vizinhnsl 

O Sn. I<~r.tlüiNALno CAvAI, UANTI - l~ por l!UO não se lns
lant·um os t•csPPL~t.ivnH processos? Devo haver um motivo. 

O :=m. FEitnEI!lA Dl~ SOUZA - No ()t\Sa de Santa Cruz, 
IJOti$0 infa1·mm· a V. Ex. IJtW já eslú instaurado. 

O Sa. J\WtOINt.l,uo CAVIILüi\N't'l - O quv Lem intúresso 
t•c•cipL'ueo, para milll cmno I .. HLt'a V. Ex .. é C\tie as eleições 
não ' iúnhum, fn(urmrwulc, a ~IH' annu!luclas. de manoil'U a 
que os pr·n,iu iws no~ possam sm·gü• mui lo mai(ll'CS. 

O SI~. AuU!ICIO l'omms - Só nüo posso admitth· como 
0 Intcrvento!' faça tudo isso !ótem dar Gonhecrmento ao Go
vm·no Fudnral c sem qu'Õ) ost.e lho torno contüs. 

O Sll . .li'J<.;RRv:IfiA DJ'} SOUZA - Naturalmente ell" dâ 
conta~ a seu modo: manda diz.m· qne n nd::t disso é vertlarh• 

Aindtt agora, conformo affirmel. o Sr. Pres identt: (la 
ncpuhlü~a flll\'ÍOil UOl Qb~t'l'Vador pat·a aPüi'a!" OS faeto~ . 
Mas eu nííL' hei ele qLWrcJ' que, como pal'le rm contenda, o 
S1·. Presidente du Ropubl icu acredite iulegralmcnte na minha 
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palavra. O que quem é que S. Ex. com a boa fé e a bôa von
tade do uccrtat· que tem,haja feito bôa oscolha não lergiver
!:O, uma vez apurados os successos demmciados. 

O Sn. Acuncao •ronm:fl - V. Ex. acha que o obset>vador 
voltará a tempo? 

o S11.. LEANOno PINHICIRo - Mosmo 1.1ue •;olte a tempo, 
os papeis irão daqui pura que o Inlerventor dil novas in
formações, como no C<lSO do Maranhão. 

O sn. FERREIRA DE SOTJZA - Gúmo Jél disse da vez 
· passada, não nos intet·essa rigorosamede essa questão da 

J)0rmanencia rlo interveniot-. ·O que nos intcrt;~sa é que, com 
ou sem interventor, haja ali liberdade de voLo. 

O . Sn. LEANDRO PIN!!EIRO - NessP. pr.ntv. mtnha solida
riedm:ie Mm Y. Ex. é absoluta. 

O Sn. AcuncTO Tonnr:s - O que todos queremos é, real
mente. liberdade de voto. 

O SR. FEfiREIRA DE SOUZA - Perfeitamente. Se ao 
Governo fôr poss ível aRsegurnr-nos de facto essa liberdade 
com o i!ltct"venl.e>t' uo poder, pouco se nos dá que e!Ie coo
tinnc á frente do Estado, cuja economia acabaria de li
quirJar, não hn duvida. 

Aliás, enfilcirnmos-no» (lllh'o os qu e aqui combatem a 
PN'llHll!encia do taes funccion:u·ios no Govewo, nüo só pela 
immoralidadc flagrnnto, cGmo pela injuridicidade clamo, 
rosa. qu~ tal facto encena. Se chllgo.ssernQs a tempo, se a 
Camara pudE!sse tol' numol'O para discutit· e votar o pro
jecto do Sr. Hugo Napoleão, asscgm•o aos nobr•es cotlegas; 
como já lhos nsscgurci dr. óUtl•a feita, que meu voto lhe 
seria inlt.Jil'amcnto favoravol, não s6mente por· entender 
que, pela letra da Const.iluição, não ficou determinado que 
ós intervenlot•es continuassem n{l poder, e simplesmente 
lhes foi suspensa a inclegibilida(le que acompanha os homens 
de Governo por um anno depois de t.et-em deixado os cargo~ 
mas, lamhem, fiOl' irnpcrativo (!c ot•dt~m moral. 

Acho, St·. Presidcnlc, que a \oi níio póde · ser interpre
tada contra a moral. Entt'o nm ·t!lspo2iliv1J rigido de I oi e o -
bem publico, fico com o bem ruhlil:o. 

Se quizl!~::~umos dt)lerminnt• q1w os inlm·ventorM cont.i
nunl;H~m no t:Yovm·no, tli'nliénndo u:> indign idudos que por 
nhi ' 'ernu!l, d~ dir·igir•em 11 propt·in tli'Ot)agnnda o ató pt·ocu
ral'em IH'Osid it· :\ ~ tirotwin::; ~~lo it)lie~ . tl'\1-o-iarnos declut·ndo 
CX(H'CSl'llrlle ll l1•. 

J;\ vimo~ CJilO es~tl opini~o tl~lll Hido tíio uccoita pelo 
Pníz. j t'lll formado nol'l't~ntn !.fio l'tll'!.t•, 111111 tro~ d<!sses dcl•)
gudo~ do llU\'I't'nll Ft•tkt·al, dos ) ~,:Lado~ rnnis importnntos . . . 

O S1t. Acu1tc~!O 'l'mtlll(t\ - Pa:;sal'utll os gov,!t'nos aos 
resrwcUvos HcL•r·cLm·iLl~. Ni\o 1) u que V. Ex. vac dizot· 

O sn. FE!tHEinA DE SOU%A - J~xnctamcuto. 

I) St\. AC'-ut\CIO TQI\REa - Até ahi não ha novído.dn a l
guma. Vejttmos o I'<'S!.o. 

O Slt . FJ~!tREHIA DE SOUZA-Nãu hn duvida- I~' n'lnâidti 
incoin!lleta, impcd'nitn. \\11\s fa1. (\Ui) •lssos Int.ct·veu~or·es 
lcnhurn um t·e~quido de ptuio t•. I•: não se rodendo Gl'nae 
regt·a do ordem gct•al, quer-se quo não soju n pes:;vn. dollcs, 
dir~clameuLe interussatln, quom IJI'L•~ida o pt'OJll'io plei to. 
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O Sn. Acunmo Tomms - A medida, me~mo incomplela, 
é digna de applausos. 

O sn. :FERHEinA bE SOUZA - F,IJ considero incom
pleta pot'que üs sec.rclarios ;;üo pessoas dos intervent(H'üS. 

O SR. LEANimo PINHl~lllO - Se os Inlet•vent.ores conLi
nuam nos propl'ios Estudos ... 

O Sn. Acuncro 'fomu:fS - D:í no mc~mo. Para attendor 
a uma questão de ordem aúministJ·aLiva, deixam um substli-
tuto no pulacio, e seguem, em rwopaganda Polilica, pura o 
interiot• do l~stado. 

O Sfi. FERHEIRA DE ROUZ.<\ - ..• ma~. ))elo mcno~, 
ainda deixam LransiJai'f'CCL' nm poneo de rnomlidarlc. 

O SLt. PEtmo !tACHE - V. 
com esse~ lnlel'venLot·cs qne 
cargos, afim de qlle as eleições 
peição. 

Ex. cslá sendo injusto pa.ra 
cspuntancam(mtc deixam o~ 

niio sejam accusadas de ~~s-

O Sil. FJUtnElRA DE SOUZ,\ - Eu os conside!'D digno~, 
pela sua c.ot·agem d r. ~c uppôr á cm·t·ontc que parece venc~
dora no pt·opt·io Parlamento nacional. Ellc::~ entendem qno 
a medida é tão in,iusltt, Lão J'lagrantemcnte contradictoriu 
com os mais olcmcntat·es pl'incipios de rnomlidade potitica ... 

O Sn. L~:ANnno PtNimmo - Que querem dar essa UPlla
rencia. 

O SR. Fl~RRJ~IHA I>E SOUZA - ·- . . • que querem -
aptoveito o aparte - dar essa appanmcia de moealidad·~. 
essa rostca de isenção. 

O SI\. Acunmo 'l'ormml - V. Ex. acha tudo isso um& 
theaLralidude pu!'a, mas, como jú disse o St·. Deputado Bar~ 
roto Campcllo, anunca applnusos. , . 

O SR. FEHHEIHA D1•~ SOUZA - No morncnlo em quo 
se anmmcia uma refol'nl!l politica e se <l!Jl'L'goa n inslo.ura~ 
ção do uma mur·alidade desconlrecida, no instant e em que so 
diz quo o Bl'asil Lmlt•ou lllltYlU uuva era, ou que tomou novo~ 
rumo~; no pus~o em que >~e allcga a rnodificacúu de tulo, 
em quo as finanças florescem e se propaga que as lilmrda
de~ enconLl'nm a pJ·olccciíu mais perrcitu, omhora a muilo!! 
a real idade sPja lflo clamorosamenl.e contraria; numa époc;.\ 
dessas não ~o eomprcheude LllH~ siÍ haja tres homens ca
pazes pt~lo menos dessa tllcf.mlid<H!t), ou quo lllgam que u 
Gonsl.ituil{üo !ht'ls permiti ilr vi<lll!nlar os !>rlucipius lw~i!aros 
dos governos domon·aiieos. 

o Sn. Psorto HAcrm - PNmilltt-me o nolH'n eollugn · 
nfio ouvi nin~;lWtrl di:~er lltle as l'iruul~·.ao florest;l.!r'am. 

O SH. J•'EilHI•;fll:\ rm SOOl.A -- O Jo;x-Millíslrn da l~a
zmtda, l!lll 1~nlr·nvisla llll'lnor•tvel, dbstl hnvrl' :;nldo. Nrw 
esltm nlacando.: ma.~. R. Bx. af.t\ dei~ILn•ott da L1•iuun:t da A~
oorobh\a ConoLiluin1.4•, confrat·inndo di~CIH'so rnuilo interes
sante \H'Oft~r·ir[o pPlll t;r, Ciile.i!lat.o B1·aga, que a nossa st
tuaçiio finallecira (11'[! hoa. ,\.gura ó wte o Sr·. Ar·thUL' Costa 
v em afl'ir·mm· ·1t10 o paiz ~c aoha em silmtciio defjcilatis 
muit.o st)t'ia. 

Alift~, 11iio 6 o qt1e ~fl tlheule. Apenas fllt;·O esso con
rronLo pam rnn~ü·ar qu11 n t·onl idade é mui to diV!'I'~ll fia que 
se Jll'UJHIIU. Pot• isso titllinll(.ava PU quo, no nwmenLo q11c se 
pt·oem·a inaugurar a nrui;; fJt'OftUHJU mor·ulirladc po!iLicn, 
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dando ensejo a que se debat.a a elegibilidade daqueUos que 
se mantêm nos governos - é lt·i~te que apenas tres inte:·
venf.ores dêem o exemplo de se afastarem do poder. Não 
será o oPtímo, não será, talvez, o bom, mas ainda é. o sof
frivel. (Troca1n-se varios ápartes entres oJ Srs . Acttrcio 
Tm·res, Pedro Rachtl é Keruinafdo Cavalcanti). 

O SR. FERRJEIRA DE SOUZA - Sr . Prllsidente, ouvi, 
dos apartes que s.e ct·uzaram como que uma equiparacão 
cnt,·c a situação do 81'. Gctulfi(J Vargas, como chefe do Go
verno Provisorio, su pet•intondcndo a ell)icão dos . constituin
tes, e, assim, a Pl'opl'ia eleição, e a dos inLe1·ventores, que 
vão tambem pl'esidir ao p\eilo vindouro em que silo can
didatos. 

O Sn. Aauncro Ton.n.Bs - O ca~o. no fim, é o mesmo. 
O SR. FERREIRA DE SOUZA. - Declaro ao nobre 

Deputado que sinto não o podei' acompanhar nesse ponto 
de sua argumentaQão. 

O Sn. Acuneto Tomms - Se V. Ex Lcm motivos por a 
dctnonstrar que <.1. situação ~ d irferente .•. 

O SR. FERREinA DE SOUZA - Tenho rrtz:ões c já 
as enunciei em tompo oppot·Ltu to, na Gonstitninte, quando 
discutian)os o nssumpto. Poderei, entretanto, rcpet il-as 
agora. Sempre tive coragem de assumir altitudes nesta 
Casa, inclusive as que levaram, at~. o St•. interventor do 
Rio Grande do Norte a procurar intrigar o mou partido com 
o Sr. Presidente da Repnblica, dizP.nrlo que eu mo havia 
collocado ao lado -da opposicão, por haver acompanhado em 
materia de approvacão dos netos do govet•no, de ãocordo, 
aliás, com a minha consciencia, a minoria desta Casa, a que 
V. Ex. empresta todo o brilho do ~eu talento e cullura, o 
que, nosso tampo, enconti'nvti a sun malot· expressão na 
bancada paulista, dignamente representada pelo Sr. Depn
Lndo Morae~ Andrade. 

Como a votação se fe7. pelo processo nominal, V. E:t. 
vor-irficará que, lendo cu me manifestado contra a eleglhl
lidade dos in!.ei·ventores e contra a. approvn~.lio dos netos 
do Governo Provisorio - sustentando, a.indn hoje, que essa 
approvaçüo, mesmo absurda, s.~ abrange os ac;los lcg:is laf·i- · 
·vos; unicos que ' podedam se t· submctticlos :1 apt·ccía QãO 
dn 1\Sscrnbltía - (ui pela. eleg-ibilidade do chefE~ rio Gove!'
nc~ . ·E assim volt~i, dh"lnle de razões de ot•dem politicn o Ju
ritlica. Do ordl'm jut•idica porque o St•. Getulio Vnt'gas, 
naqunllo instante, instante decisivo, niio pode1·ia I!Xet•cor in
fl lH~ nci ll algnnn1 sol)l'é os 8eu:; eleitores, pois ser·ia do pr·e
sHillÍI' qtw u Assembléa Consllluinte livcsso baslanto di
gnid tHl e, IJas ~antc coragem c hn~L~tnle indcpcnctcncia ... 

O Stt. 1\J,NA'I'O BAnoosA - E luvc. 

O SR. FEtlltmnA Dl~ SOUZA - . .. pat·a não decidir 
t~oisa algtmnn. sob a compt·cssüll da vontade do Chefe do Go
\'erno Provisoriu. 

O Sr\. Aauncto ·rormEs - O nobre Deputado dcvr, t :un
hem, fuzel' .iustioa ás Assemhlúa~ estaduaos, quo vão ologL!I' 
os goverrmt!oces; do coutt·ado, L'Stal'á usando de doi::; !Hl~08 
e duns mctlilias. 

O SR. FRRRErRA DF. SOUZA - Von raspondct• o 
apal'Le de V . }<}.::<:., que pa rece logico, a principio. 
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No instante em que se deu a elei~ão de Deputados ll 
Asscmbléa Nacional ConstiLuincte, eea po~sivt:Jl que essa 
mesma Assembléa viesse a estabelecer a inelegibilidade do 
Chefe do Governo. 

A Assembléà deliberando sobre 'e&sa elegibiiidadc, ave
nas abriu a possibilidade, para sí, de volai' no Chefe do Go
verno Provisorio, mas nem por isso perdeu a autoridad!l 6 
libe!'dade de votar em qualquer outro candidato. 

Ainda mais: havia, a meu ver, t·azões de ordem poll
tica, que aconselhavam a continuac:to do Chefe do Governo 
Provisocio na pre.sidencia constitucional da Republica. Ra
zões de ordem política, porque, toda a vez que se passa du 
um regime discriciOilaL"io - não tivemos rigorosamente re~ 
gime diclatol'ial - pat•a u t·egime constitucional, a historia 
política nos mostra sempre a cleícão dos que já estão no 
governo, evitando-se soluções de continuidade possívt~tmen
tc prejudiciaes á ordem publica. A O.C\ião não é quebrada, 
não h a choques pt•ofundos na transição. Isto, quando se in
vocou a questão de elegibilidade; votando desta sorte, dei
xei margem a que qualqnet· Dctmtarlo que ucc.eilus~c o ar
gumento solwe a neces~ídade de uma contin11acão llUdússe 
deliberar fr·ancamenle. ' 

No ca~o dos Estados, não ha essas razões. Em primeiro 
lagar, porque o govemo tlo Es(ado não tem a sommu. de pa
dl:lres politicos de que dispõe o governo da Nação. C ousa 
muito diffetente governnr· um Estado c govcmar urna Na
ção. 

O Sn. Acuncto 'rormts - Sn V. Ex. tem a conviccão 
e eu act·edilo em sua sinceridade ... 
O Sn. Pmmo RACH!l ~ Todos nós. 

ü Sn. Acuncro TOiütEB - • . • tam u conYJcçao, que 
hoje o prociama á AssemiJléa, de que, quando fornos eleitos 
flâf'a u Constituinte, ainda havia possibi.Jiriudo de não se 
eleger pt·esidenle o St·. Get.ulin Vill'ga~, o qual podia 1\té ser 
torn.a<:!o inelegível, confesso Que niio tenho rnais Ql'gtrmentn 
algum a oppor a V. Ex. 

O Sll.. FEitREIHA DB SOU:t,A - l.Juu a V. Ex. LI IH ~'a elo 
no Rio Gt·andü do Not·to disputamos uma. eleiçfto ~em qual
quer compromisso com o Sr. Getulio_ Vat·ga~ ou com quem 
quer que fo6!:'fl; no enlunlo, tivemos liberdade pa.t•a fllZlll-a 
fl vencei-a. N!io acredito quo o St•. Getulio Vat·gas haja tido 
possibilidade d-e exercer compressão sobre o seu oh\itora.
do, porque, no meu l~slado, ondo o meu ·pllt'Lido ó nnntt·at•io 
a.o iiLLm·ventm• e, por conseguinte. con(rn.t•ill no dol<~garfo do 
S. Ex., no momento de fc!'it•-se o pleito, nenhu!líl cornrH·n
missu ~e tomou a L'l!Speilo, nem dit·~~cta, lllllll indit'<!eta
mente; e u~ c!cíçue~ se pwlct·anl pt·oce!!sur· oum r·cl~tlVlt li
bor·darlc. 

O Sn. KrmoiNALDO C.w,\LCANTI - Houve íntm·ven~ãil, 
d ire c ta c i nu i rccla do Govcmo da Republíea paru que per
desscmos as cloiçüc~. 

O SR. Acvncw To11ngs - O Chefe do Ü'Overno Pl·ovh;o
rio, 81·. Getulio V;u·ga~. di·t V. Ex., núo oxorceu compres
são contra aquellcs que hm cl'eget· os constituintes do 33. 
Só podia fazel-o, contosS•1mol-o de publico, atl·avós os seus 
do legados '.!stüdttaes. Por quo, agora, iem V. Ex. modo de 
que esse.; mesmos delegados venham a oxorcor <JI>ffiPl'ilssão 
no pro::rimo pleito?!. .. 
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O SR. FERRElRA DE SOUZA- Tenho medo pelo se
guinte ... 

O Sn. AcunCio 'fORRES - Elles não tinham, t.a.mbem, 
intet·esse ~m que o Sl'. Getulio Vargas fosse eleito? 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - •.. porque os che
fes dos execmtivos Iocaes dispõem de muito maior força elei
Loral do que o Preside11te <ia Republica. Sabemos - e a 
historia do Brasil o registra - que o Pr•esidente podia per
der cleiçõe<> nos Estados; mas os governadores nunen. foram 
o.ellas detTotados .•. 

O SR. RENAT<> BARBOSA - Não o eram, porque annul
lavam ~s eleicões. Via ile regra, eleição em que a opposi
cão vencia era nüllo.. 

O SR. FERREiRA :QE SOUZA - . . • porque dispu
nham de forca no Estado e estes, que dispõem de mais pres
tigio e de mais possibilidades de acçã.o, actuam mais díre
ctarnen'te sobre o eleitorado. 

O Sn. MORAES ANDRADE -Se V .. Ex. permiLte, lembra
rei que, -em 1933, em .São Paulo, nós, opposicão, a·o inter
ventor federal, vencemos a el&ção em lo da a linha. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Enlão, V. Ex. vem 
em meu auxilio. 

VV. EEx. tiveram lá, como ainda ha poucoo dias foi 
confes~do em aparLe, um observador do Governo Federal, 
-encarregado de fiscali<:a.r e manter a liDerdade el<eitora.l em 
todo o Estado. 

Por isso, .affirmo a VV. EEx. que, se () observador, 
pessoa bem inteneionU<Ia e honesta, resolve o problema, ga
rantindo a liberdade ·eleitornl, nada temos a dizer. 

O Sll. Pl'oRO RACHE - Então, vamos esperar l)elo ob
serv.ador ... (Riso.) 

O SR. FERRE IHA DE SOUZA - Ainda ha poucós dias, 
v Sr. Dl'putndo Acurcio 'forres me interpellou sobre se nós 
pleitr-avamos n substituiçflo do interventor. A minha res
posta foi est..a: se o Governo t.cm elementos, com o obser
vador, para manter a libe,·dade eleitoral e assegurar o !i
Vl'e ~xercicio do voto, não queremos a .subsLiLuiciio do iu
lervenlot•; agor.a, 50 a seguranca, .se a manutenção da ordom. 
publicn, se u garantia de voto só são po6siYeis com a reti
rada do intcl·v~nl.or, enliki nós a desejamos. O nolm'l Depu
tado, Sr. Acurcio 'for·J•es, poderá declarar se não affirmei 
isto mesmo, aqui, na sexta-feira ultima. 

Eslá demonstrada., pois, numa sinlhese quo se pr·olon
gou pelu attcn'"ão genet·osa que me d-erom os brilhantes cc-l
legas ... 

o Sn. PEuRo RACHE- M~recida. (Httito bem.) 
O SR. I"EHREIRA DE SOUZA - ... a acciio parcial, 

faceiosa. deshonetila, ~xercida pelo iutervP-tltot• no Rio Gt•an
ue do Norte, perante o eleitomdo do minha Lol'l'a. 

As armas do Estl!do estão distribuíd-as pelo interior o 
flO })l'e})D.l'U enlt·e nós urni~ da:; conflagrações que doixal"fto, 
talvez éco na vida do Puiz, S{~ o Govei't1o J<'(l.dct•al não tomar 
as providencias urgentes, draslicns que o caso exige. 

Não sou, .Sr•. Presidente; homl.im de t'anlasias. Antes 
dos doloroms .ac:onteciment;Js de Pal-elhns, dos nssn~sirtnlo~ 
d-e quo o meu Estado -está sendo testemunha, o illustre col
lcga do bancada St•. Aloot'lo R()selli o eu fomos no Sr•. Pre-
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sidente da Republicu e lhe dis!:iemos que a sitw1ção se en
·Caminhava par.a. a pet'Lurbação da ordem. Verifícado o caso 
d-e Parelhas, ·e não podendo ser recebidos por S. Ex., por 
não ser dia de audiencia, dirigimos-lhe um telcgramma, que 
principi.ava com estas palavr-as : "Confirmando nossos pro
gnosticas declar.adoo a V. Ex ... " E .a. situação continuaorá 
assim. Certo, conLrn. cll::t haver á o remedio do Governo; 
certo, ainda hn. a dignidade dos magistrados que compõem 
o Tribunal El·eitoral no Rio Gr·andc do Norte, h·omens aci-. 
ma de toda a (Juvicfa, 11ri·bunal que f.ará vale r a lei, que 
fal'á valer o direito, que fará asseguror. pola força federal, 
o voto . no Rio Omnde do N01·tc. Essa força, estou convicto 
c confio - 11ão ·~ um cx•!t'Ci to de janizar.:os, como dizia o 
senhor Ministro da Guerra, não é um 'exercito de cangacei
ros, não é urn.exercilo de t'libusteit·os, não é um exm•cito de 
compl'essQve& da opinião publica, mas uma. forca sahidu. de 
nós mesmo~, com a nossa alma, paga pelo nosso dinhc ii'O, 
sus tentada pelo nosso suor c que póde -exigir a conlril>ui
çíio do nossó sangue, e ao seu lado, pa.m garantir as inst i
tuições, par·-a tldnncter M fronteiras do P.a.iz, para ass~gurar 
a liberdade c para diz1w em todos ·os momentos, a tortos os 
cidadãos, que el!as poder·ão franca e livremente, so!J o pnllio· 
da Conl:ltituição de i6 da Julho d·e 1934, exercer os seus di
r-ei tos, 1!scolher os seus rcpr.csentan tos, consagrar os seus 
govornnnlcs, como attribüição primaci.a.l, prllcipua, unica. o 
principal da democracia. (Muito bem; ?nuito ben~ . P(!lmas. 
O orador d cumprimentado.) 

17 

O Sr. Presidóntà - Tem a palavra o orador a seguir 
inscr iplo, St•. \Valdemar Heikd:ll. 

O Sr. Waldomar Reikdal- Solicito a V . Ex ., Sr. Presi
den te, qnc, uauo o adcantado (hl hora, seja lrnnsfcricla a 
minha insct·ipcilo pam a (H'OXima scssiio. · 

O Sn. PnttsmnN•rr;:- V. Ex. será aLtcnditlo. 
O Sn. \YAT.D'EMAR !LETI\DAL - Aproveito o ensejo 

para .. IWdir :. que, no lado dnslal:l m-i111tn~ p~J aV!'as, . figm·c o 
sl'guinlu . rruuli l'üslo por inim r eecbido da l"rente Uiúcn 
Proletat•ia : 

Tendo em considct'Ut;ão a uccessidadc de uma sol ida 
fr·1.mLu unioa do prold ariatlo pam as elr! Í \iÕr~s de outubr·o, 
os IJ<U'tidos opm·:u·io.s, abai xo l'innmn ti l!uguinte accôrdo, 
qn·o valo como com)H'DmiS$0 cill racu das massas trabalha
tloras : 

1o, a ot•gttnizaçuo de um bloeu 'elcitor·al de car:ac ter 
Lt-:msilot·io, em que ~ó podPI'ilU t.urnal' [lltl'le os parl.iclo.s 
poliLicos do prolc!.nriadu; 

2o, rcs alvadàs a auLonomiu das or·gnnizaçõcs colliga
tlns, suas divl!rgcucias de tn·inci[lio c de Laotil)U, sct·á as
~~~gurnda a nm:rR•3nria liiseiplinn na accão commum da col
ligucão, em defesa rias r·eivindica<:ões que lhe sm·viriío do 
TJlaLafot·ma cleitcral. 

~lo, o~ pnt•tidLlS colligados Iicam pr•ohihirlos de fazer 
qunesqncl' accOt·tlos J1o'liticus, ele (:araclcr clciLoral, com on .. 

U. u. - VO!ATMI> IV 28 
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tros partidos ou olemenLos politieos, por f6ra: da frente 
unica; 

4°, scrt'i apresentada chapa completa tanto pará a Ca
mara Federal como para a Gamara Municipal, mediante 
distríbtiíçíio equilativa de logares entre as organizações 
co! ligadas; 

5°, para effeito de verificação de forca partidaria e 
conscquenlc garantia da divisão proporcional das vagas a 
serem preenchidas, oada. partido colliga1io distribuirá a 
chapa commum encimada pelo nome de seus respectivos 
candidatos; 
, 6°, afim de que o presente accordo possa ser melhor 
comprehendido em suas minucias, havel'á uma acta, sub
scl'ipta pelos partidos colligados, pormenorizando todas as 
questões que lhe dizem respeito. 

Rio d<! Janeiro, 12 de setembro de iD34. - Pelo Par
Lido Socialista Proletai'io do Brasil. -PLitlio Mello, secre~ 
tario geral. - Pelo Partido Trabalhista do Brasil. - Silva 
lleille, presidente. - Pelo Partido Socialista do Brasil. -
lleis Perdigão, secretar-io geral. - Pela Li!;:l Commuoista. 
Intcrna[liOilalista. - Hilcar Leite. 

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

Vou levantar a Sessão, designando J)ara a de amanhã a 
seguinte 

18 
I' 

0!\DEM DO DIA 
.,, 

Primeira parte 

Sessão secreta, parn discussão e votaciío da men!;agem 
do Sr. Presidente da Republica, sobre a nomeação do Uhefe 
da Missüo Diplomalicu na Hollunda • 

. Segunda parte. 

Votacfi.o do projecto n. 16, de 19$4, estabelecendo que 'os 
govet·nos dos Eslados sejam exercidos :HJlos Presidentes dos 
respectivos Tribunaes de JusUcn, ató que se verifiquem as 
elcicücs de que trata o art.. 3° do "Disposicõcs Transito ... 
rias", da Constituição l!'cdct>al (em virtude do urgencia.) .(t• 
discussão). 

Votação dos t>oquerimontos dos St•s. Ferreira de Souza e 
Adolpho Bcrgamini, offet•eeidos ao projcr.lo n. C., de 193&. 
cslul.Jel ot~ondo wovidencias lJ!U'a a reali1.ação das proximas 
eleições. 

Votaoiio do tnu·coet• n. 1, de 193-i, negando licenca pedida 
pata prosoguimcnto elo processo instaurado conLr:t o Depu
tado .loüo Villasbóas (disc1tssão tmica) • 

Vol.uçrw f! o pat'ccer n. 2, de i 93ft, declarando quo o pro
~oguirn(~nt.o do processo 1\I"iminnl instaurado conLru o doutoe 
Luiz Vícit'a de Mello.. inrlcpcndc de liocnç:a da Gamara 
(!liscussiio wtica). 

Vot.«cfin do parcr.er n. 3, de i93lt, dedurando que inde
pendo do lit·•~nca da Cnmarn o pr·osoguinwn!.o do IH'oeesso 
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·cl'iminal instaurado contra o Sr. Nuncio Soares da Silva ·r discussão unica). 

V~f-acão do requerimento n. 37, de 1934, do Sr. Mozal'l 
L:tgo, mdngando Por que motivo os sargentos monitores do 
'Collegio Mtlilat· ntlo percebem diar ias que u lei estabelece 
(discussão m~ica). 

. Votação do rcque!·imento n. 38, de 1934, do Sr. Joi.io 
Vataco. e outros, pedindo informações sobt·e reconhecimento 

.. da União Sovielica, pelo Brasil (discussão unica) • 

V-otação do requerimento n. 39, de Hl3~, do Sr. Acyr 
'Medeiros c ouLros, pedindo ihform<tcõcs sobre o resultado a 
.que chegou a Comissão Liquidante da Divida Fluctuante 
d a União (discussão unica) . 

Votação do r equer imento n. 40, do 1934, db Sr. Thiers 
.Perissé c outl'o, pedindo infol'maçõcs sobre obras no Theatro 
:Municipal {disc!!s.~tío ttnica). · 

Volacã.o do requol'imento n. 41, de i!l34, do Sr. A Jean
tara Machudo, pedind o informacões sobro reintegração do 

·tenente-coronel Benedicto Alves do Nascimento (disct~ssi.io 
unica) • . 

Votação do rcQue•·imento n. 42, do 1!'134, do Sr. Acyr 
Modelros e ouLt·os, d e informações sobre prisão do operario!J 
'6mpt·egados em [ladal'ias (disc?Usâo rmica) . 

Votaoiio do requerimento n. 43, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outros, de informa(jõos sobre prisões de operil-
.rios, que enumlirtl (tl iscussão urlica}. . 

Votação do r equerimento n. 44, de 193-t. do Sr . Antonio 
-Rodrigues e outros. de informações !>otn·o demissão de um 
empregado da Escola Sete de Setembro (discusst.i.o unica) . 

Votação dó requerimento n. 4fi, de 1934, do Sr. 1'hiers 
·Perissé, de informações sobnl se no l!:stado do Pataná está 
sendo cumprido o disposto no art. 104, lettra. e da. Constitui
ção vigente (discussdo !mica) • 

Vota1;ão do r equerimento n. 46, de 1934, do Sr. Adolpho 
.Bergamini, de informações sobre se nns Estradas de Ferro 
da Unifl(l continuu. 5endo cobrada n taxa de viacão feder·al 
{discussão unica) . 

Votacão do requel'imcnto n. 4.7, rle 1!>34, do Sr . Antonio 
Rodrignes e outro, de inforrnacücs no Miuis terio da Agriculw 
tura sobre colonias de pesca (distus.~ao 1mica) . 

Votacão do !'equer·imcnlo 11. 4.8, de 193ft, do St• . Acurcio 
'l',)l'res. do informn.çõe:; aos Ministcr·ios dn Justiça e Viac.ão 
-sobr e opm·arios envolvidos no movimento grevista d e 5 de 

·Scl<' rnbr·o corrente (rlisc!lssào twir:([). 

Votaciio do a·eoucr•imenlo n. <19, de 1934, do Sr. Acurcio 
Tont•s, de infot·ma~·üe~ no Minl ~ LCl' io do 'fr·al.mlho soba·c um 
t•ccurso intcrpo:>lo pm• opcmi•i os do SyndicaLo dos Trnha~ 
lhador·es da Companhia úo Cimento "Pot•tfancl" (discussúfJ 
-u.nica). 

VoL1ciío do t'C!C'ItWrinwnlo n. 50, d o 1\)3!•. do S t• . João 
. Villaf' I.Jô::t.~. de int'ot·macucs ao Ministe r·io lia Gu m•m sobre a 
mi s~fto clu~nada pelo Geneml T"oito de Oastl'o, nu Eut·op~ 
fdi~·cuss11o mlica). 
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Votação do requerimento n. 51, de 193(1, do Sr. Moznrt 
Lago, de informações sobre reversão de um official do Exer
cito (di.scus.sáo unica) • 

Votação do requerimento n. 52, de 1934; do Sr. Alcnn
tárll Machado, de informações üO Mini3terio da Viação e· 
Obras Publicas sobre reintegração de um funccionario da
Inspcctoria de Seccas (discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 53, de :i934, do Sr. Cunha. 
Vasconcellos, pedindo ao Ministerio da Viação e Obras Pu
blicas cópias dos pareceres dos Consultores Technioo e Ju
rídico daquelle Ministeric sobre a Companhia Paulista de
Estrada de Ferro (diSéti.ssão ui'lica). 

Votação do requerimento n. 55, de t9$Ji, do Sr. Antonio
Rodrigues o outro, de informações sobre dispensa de empre
gados no Serviço da Febre Amart;lla (dísctM.São unica) • 

Votação do requerimento n. 56, de i 934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outro, de informações sobre dhmensa de um 
funccionario da Companhia Cantareira de Viação Flumi
nense (discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 57, de 1934, do Sr. Thiers· 
Perissé e outro, de informações sobre nomeações de funccio
narios (dúcussúo unica}. 

Votação do requerime.nto n. 58, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de informac;:ões sobre terrenos situados na Ilha do· 
Governador (discussão unica) • 

Votaoão do requerimento n. 59, de :1934, do Sr. Moznrt 
Lago, de informações sobre nomeações do technicos de Con
tabilidade feitas pelo Sr. Interventor do Districto Fooeral 
(discussão uniaa). 

Votação do requerimento n. 60, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre nomeações de medicos, feitas 
pelo Interventor do Districto Federal (discussão unica) • 

Votacão do requerimento n; 61, de 1934, do Sr. Adolpho
Bergamini, de informações ao Sr. Intervontor do District.o 
Federal sobre a construccão de hospitae5 (àiscussão unica) • 

· Votacãtl do requerimento· n. 62, de Hl34, do Sr. Adolpho· 
Bergamini, de informações sobre o serviço de Radio Na
cional (diswssüo unica). 

Votacfio do reqllerimenlo n. 63, de i 934, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre serviços de trabalhadores da 
Prefeitura do Districto Fedci'D.l (discttssão uitica) • 

Votação do requerimento n. 04, de 1934, do Sr. Hcnrique
Dodswot·th. de informuoõcs sobre pagamento a funccionarios 
do Instituto de .Meteorologia (discussão unica) . 

Estão sobt•c n mesa, afim do receber emendas. do 2" dis" 
cussíio, os proj ectos ns. 45, Orçamento dn Receita: 46. Or~ 
cum!\nto dtl l!'nzond1t; 47, Orçamento do Interior ; 48, Orça
mento do Extel'ior· 50, Orçamento dn Guerra.; 5:1, Orcamenl<' 
do •rrubulho; 52, Ót·çamenLo da Educação ; 53, 01·çament.o da 
Viação (ultimo dia). 

Estíio sobre a mesa, afim de receber emetH1as, de 2• 
discussão, os pt•o.iectos ns. 49, Orcam1.mlo da Marinha e 51\,. 
Orçamento dn Agricultura (quinto c ttttimo dia). 

Lcvant.a-se a. Sessão às 18 horas. 
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51a Ses..,ão, em 19 de Setembro de ~934 

Ptesidencia dos Srs. Ghristovão Barcellos, 2• Vice-Presidente; 
Thomaz Lobo, i • Secretario, e W aldemar Motta, 4" Se
cretario 

1 

As 14 horas comparecem os Srs.: 

Christovão Barcellos, Waldemar Motta, Alberto Diniz, 
Manoel Reis, Godofredo Menezes, Veiga Cabral, Leandro Pi
nheiro, Adolpho Soares, Godofl"edo Vianna, Agenor Monte, 
Pontes Vieira, Xavie1· de Oliveira, Kerginaldo éava!canti, Al
berto Roselli, Odon Bezerra, Pereira Lira, Barreto Campello, 
Augusto Cavnlcanti, Alde Sampaio, Góes Monteiro, Valente de 
Lima, Guedes Nogueira, Rodrigues Daria, Negreiros Falcão, 
Henl'ique Dodsworth, Sampaio Corrêa, Raul Fernandes, Aourcio 
Toi-res, Lemgruber J!'.ilho, 'Francisco MnrMndos, Matta Macha
do, Daniel de Carvalho, Alcantnra Machado, Barros Pen
teado, Cincinato Braga, Lacerda Werneck, Cu.rdoso de 
Mê!Io Netto, Antonio Jorge, Aarão Robello, Carlos Go
mes, Anrtes Dias, Renato Bat-basa, lltinuano de Moura, 
Adnlherto Qor11êa, Cunha Va1sconcellos, -AcY,r 1\fudeiroe, 
Antonio Rodrigues, Waldemar Reikdal, Ft·ancisco Moura, 
Sebastião de Oliveira, Edwald Possolo, Pedl'o Rllche, Tei
xeira Leite, Pinheiro Lima, Abelardo r,la.rinbo, Tbiers 
P e1•issé (56) ·. 

Cornparecem mais os Srs.: 

Thomaz Lobo, Joaqnim Magalhães, Hugo Napoleno, 
Waldcmar Falcão, Leão Sampaio, Figueiredo Rodl"igues, 
Fe1·~·cira de Souza, Ferrcirn de Souza, Herediarto Zenaide, 
Solano da Cunha, Simões Barbosa, Osorio 'Borba, lsidro Vas
concellos, Deodato Mnia, Al'lindo Leoni, Paulo Filho, Cnl"lo~ 
Lin.donberg, Rúy Sant iago, Amai·al Peixoto, Olegario Marian
no, Mozart Lago, Adolpho Bergamini, Nilo de Alvarenga, 
Joã<) Guimarães, Prado !{cl\y, José Eduardo, Fabio Sod~. 
Cardoso de Mello, Soares Filho, HorMs Andrade, Vcrguelro 
Cosar, Henrique Bnyma, Idulio Surdcmbcrg, Gnspar Sn.lda
nha, Fcneit·a Netto, l~ugcniu ll'fontciro de Barr·os. Walter 
Gosting, AJ.e~andre Siciliano, Euvuldo L otli, 1\larlo Rumos, 
Oliveira Pns·sos, David 1\l()inic.ko, Mot·aes Pniva ( 42) . 

Deixam de nomparecer os Srs. : 

Antonio Gal'lós ,Pnchcco do D!ivaim, Fernanda.'! Ta'Vora, 
ClemcnLino Lisbôa, Alvnl'o Maia, Murio Calado, Cnnha Mello. 
Luiz Til'elli, Alfredo da Matln, Abel Ghermont, Mario Cher
monl., Monrn Cur\'alho, Lino .M<lchndo, Magalhães de Almeida, 
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Costa Fe1'nandcs, Carlos Reiil, Maximo Ferreira, Pireil Qayoao,. 
Freire de Andrade, Luiz Sucupira, José Borha, Jehovah Motta, 
Silva Leal, Martins Veras, Velloso Borges, João Alberto, Souto·· 
Filho, Arruda Falcão, Luiz Cedro, Mario Domingnes, Arruda. 
Camara, Arnaldo Bastos, José de Sá, Humberto Moura, Sampaio 
Costa, Antonio Mach:.tdo1 Leandro Maciel, Augusto Leite, J. 
J. Seabra, Prisco Pararso, Clemente Matiani, Magalhães 
Netto, Edgard Sanches, Arthur Neiva, Medeiros Netto, Al
fredo Mascal'enhas, Leoncio Galrão, Attila Amaral, Homero· 
Pires, Manoel Novaes, Gileno Amado, AIQysio Filho, .Fran
cisco Rocha, Arnold Silva, Lauro Passos, Nelson Xavier, 
Ferrmndo d~ Abreu, Lauro Santos, Jones Rocha, Pereira Car
neiro, Cesar Tinoco, Alipio Costallat, G\\"Yer de Azevedo, 
Buarque Nazareth, Bias Fortes, l\fello Franco, Ribeiro Jun
queira, José Braz, Adelio Maciel, Martins Soares Pedro Alei
xo, Negríio de Lima, G:!bi'iel .. Passos, Augusto Viegas, Dei
phim Moreira, José Alkmim, Vieira Marques, Clemente Me
drado, Raul Sá, Simão da Cunha, João Penido, João Heraldo, 
Furtado de Menezes. Ohristíano Machado. Polycarpo Viotti,. 
Levindo Coelho, Ale'ixo Paraguassú, Waldc,mir" Magalhães, 
Bclmiro de Medeiros. Lícurgo Leitol Celso Mnchadl), Campos 
do Amaral, Bueno Brandão, Carnetro de Rez~ncfe, Jacques 
Mont.andon, Anthero Botelho, João Alves, José Ghristiano, 
Plinio Corrêa de Oliveira, 'l'heotonio Monteiro de Barros Ro
drigues Alves. Almeida Camargo, Mario Whateily, Guaracy Sil
veira, Hyppo!Hu do Rego. Zoroastro Gouvêa, José Ulpiano 
Ca,!'lota de Queiroz Abrcll Sodré, Antonio Covello, Moraes Le
me, Sampaio Vida!. José Honorato Domingos Velasco, Nei'ú de 
Macedo, Generoso Ponce, João Villasboo.s, Alfredo Pacher:o, 
Jr'rancisco Villanova, Plinio Tourinho, Lacerda Pinto. Antonia 
Jorge, Nereu Ramos, Adolfo. Konder, Simões Lopes, Frederico 
\VolfenbuteJI, João Simplicio Demctrio Xavier. Victor Russo
mano. Ascanio Tubino. Pedro Vergatn, Fanfa Ribas, Raur 
Bittencourt, Gilberto Gabeira, Vasco de 'roledo, Martins t> 
Silvtl; João Vitaon. Alberto Surek, Armando Laydner, Gui
lherme Plaster, Edmar Cn.rvalho, Mario Manhães, Alvaro 
Venlura, Milton Carvalho, Ricardo Machado, Augusto Cor
sino, João Pinheiro, Horacio Lnfer, Pacheco e Silva, Roch[l, 
Faria, Gnstão de Brito, Roberto Simonsen, Nogueira Pe
nido (152). 

O Sr. Presid.onte -:- A lisln. de prescnca accusa o cumpa~ · 
recimento do 56 Srs. Deputados. 

Está nborla a Sessão. 

O Sr, Godofredo Menezes (Scr1>iruto rle 2" Sccrr.to.7'io), 
procede á leitura dn m:ta da scssãn antecedente, a qutll Ó' 
TJMLU em rliscus~iío. 

O Sr. Waldemar Raikdal- Peco n paluvm, sola·e a Act~. 

O Sr. Presidente-- Tem a pulavrn o no1Jre Dopulado. 

O Sr. Waldomar Reikdal (Soln•c r.. A ela) - St•. l'rcsi-
dcnlc, u respclt.o dos dclmt.~·s honlem lt·av1ulos, nosta Casu, 
t·clntivanwnlc ri onlr-adn da Uniiío Sovidiva pal'a a Liga das 
Na~•ões, LC\ll!OS a docltu·ur, pura qüe consto de ada, que, 
pr•opnsiiadam(mlo, uos abstivemo!;'. de intervir na refet'ido. 
tliscus~iío. Isto, por·que, em primeiro Jogar, continuamos a 
conshlet•at· n I,iga (lUR Nacfh•s como a coasidel'nva Ijcnine 
affirmamlo que, fo~~om quacs fossem os s'eus proposilos. 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em OB/101201 5 09:05 - Pêgina 3 ae 30 

pacifistas, ella não significava e n.ão ~ignificn outra colsa do 
que "uma instituição de pilhagem impet·i :.ll is tu". Em .;;é
gundo loga.r, 'POrqi..le V(}t'íficamos, desde. logo, let· havido, da 
'Parte dos Deputados bütguezos que discutiam o assumplo, 
o proposito evidente de explorar politicamcuto a entt•ada da 
U. R.. S. S. para o Instituto de Genebra, em favor dos in
teresses de sua classe. 

Como representante do nrolet:.\l·iado, nesta Camara, fa
zemos questão, ouLretanto, r.le dl!ixa.t• bem claro que conti
nuamos e continuaremos ao lado do proletariado sovictico, 
quaesqum· que tenham sid o os molivos que lcv<.u·arn o go
verno de Moscou a dar o seu apoio :1 Ligc das Nnoões e 
quacsquer qne se,iam as consccrucncias dessa collabora!iãO. 
(Muito btmt.; muito bem.) 

O Sr. Iiugo Napoleão - Pct.:o a pala\'L'a. 

O Sr . Presidente - Tem ú pu lavra. sobt•c n Acta, o no!Jr·e 
Deputado. 

O Sr. Hugo Napoleão (Solm~ lt AcCa) - Pndi a li:tlavra, 
Sr. Presidente, afim do proceder :i lcill.H':l do um tclcgr·am
ma recebido do meu Estado, pttra quo o ITH~smo ríqttc cons
tando da neta de nossos trabalhos. Vou lei-o. sem commen
tarios, c, apenas, para prost:gull- 110 pt•ogTammn nlle mo 
tracei. Eil-o: 

"De Batalha (Piauhy), iü do ·Setembro de 193{ 
- Ha poucos dias chegaram ncsla vil!a cinco solda
dos incln~ivo ufamo.uo Lenuntc Cloví~, que propala 
esperar rcforco destacamento. Delegado regional 
séde DOa Esp()nmQa tem mais delegado loco.! e te
nente Clovia foi nom e!lrlo delegado especial. Nunca 
povo Balalha assist.iu igual sitnação a1·bitrariedade 
c omo que or-u v(). Hontum fui chamado policia :;up
portaudo hotTivcis amcaçns pl'isão havundo lenenle 
pl'ocumdo J)I'Clcxlo ter cu coagido um eleitor govor
nislu . Sendo este chamado provou nunca ter cu 
prat.icarlo tal ]wocedimcnto. F inda audiencia tenente 
ameaço u-me ainda fazct' elo çaso uma verdade caso 
cu fi7.cssc qualquer commuuicação seus amigos. 
Nossos arnigos Clovis c l\lachaclo Mollo estão lambem 
visados apnza.t· ·nnnco. liJI" denunc.iado :mtoridactes sou 
hoje for·,:ado pelas urnenç;ts tenho soffrldo coin . nos..: . 
sos amigos fim irnplantat· lerrot· volaçuo fn·oximas 
eleições qnc mnioria nosso podt~l·oso ptu·tido 6 uma 
realiuadc incontcslavel. Natla communiquei Claudio 
Leremos sofl'rct• uovas umcaoas o prisão não dcse
jn.ndo sacl'ifical' amigos fiois estão lado prosado con
tcrt·anco. E~pcramo~ amigo tonw.r·ü providencias 
que casn retiUCl' com quo fará jnsLi~1o. á vonlado livt•o 
110 v;n-ctadl1 it·o cloi!.ot•ado piatlhycnsn quo dignamonto 
obrdeco ~na ori1mtal,/no. ,\bm~os. Fmncisco Chagas 
Mcll,>, lle\cg:nlo do ParLiclo .Pl'ogt· es~isla." 

Jfl t•n o qtw (. in lta a di;.~ct'. (illttilu l"~ ·nb; 11/."!lilu bem.) 

2 

O Sr . Agonor Monte - Pl.\(io a palttvra, soln•c t\ Actn _ 

O Sr. Presidente - 'fc111 a palavra o riol.lt•o Dcpulado. 
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0 Sr. Agenor Monte (Sobre a Âcta) St•, Presidente, 
conforme é do conhecimento da. Casa, hn dhts venho fal
tando ás suas sessões, por motivo de molesL!n. 

Ainda não completamente restabelecido, ''itn, no en:l
tanto, á sessão de hoje para associar~me á mt\1\ifoslnçfio de 
pesar que, a 1'eqtiel'imento do meu collega do bancinln, Sr. 
Hugo Napoleão, teve a Camara na sessão de lolcgmtdu-feira 
ultima, pelo fallecimento .do grand(' piauhyonso, Dt'. Anta,. 
nino Freire. 

Sr. Presidente, nada mais tenho a ncct·osollnLnt· 1\ hlo
graphia do illustre morto, porquanto o discurso uo mou ool
lega de bancada traçou as principaes ph:LSll~ dtllllllllll\ vida 
de dedicações e serviços á sua terra natal. (illwilrl IHm~. ) 

Como bem affirmou S. Ex., Antonino Prnlt•o mort·ou 
numa pobreza hom·ada, legando aos SOUM filhuH u)Hl!lllS o 
exemplo profundo de sua vida publico.. 

Assim, em nome dos meus collegas ausonLos, Deputados 
Freire de Andrade e Pires Gayoso, o no rnou lll'OPt'io, quero 
cooparticipar do pezar da Camara e do lodo o Plnuhy, que 
hoje pranteia o seu filho illustre. (Muito bem.; 711-?Lito bem.) 

Em seguida, é approvnda a AoLa du sessão 
antecedente. 

O Sr. Presidente - Pnssa -se 11 leitura dn l~xvmHonto . 

O Sr. Thomaz Lobo (i0 SecTctaTio) procodo á loltura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

3 

Officios: 
Dois do Minisicrio da Justica o Nt,Rnolo~ l'nl.nl'i tH'flS, de 

.. H> do corrénl~. enviando cópia do offioio 11Tr J) h·Potm Go-rnl 
da Imprensa Nacional, prestando infor·maoíl1111 lloh1·n o pt·o
ject.o desta Camarn, creando o scrvil;o do JHIIJih, ldntlll. 

- A's Commissões Executiva o do FitHliiCl\H. 

Do mesmo 1\iinistel"io, rle 17 do COi'l"i1il1.t,, i•umnllnndo o 
projccto de novo quadt•o do pessonl da Htllll'lll.nl'iu do •.rri~ 
bunal Regional Eleitoral, do E!;tado do Sãn :•aulu. 

- A' Cornmissão ue Orçamento. 

Do Instituto da Ot'dem dos Advoga.dos .llr'rwllol t•os. re 
metlendo o pal'ecer daquollc Instituto ao HWI1ltll' in1 nttro
sentndo pelos auxiliares dn Justiça Cl'imiun l. 

- A's Commissões do Funooionut•io~ l•uhlil\O-' " do J''i 
nancus. 

Dn Assooiução Commm·cinl de Minas, do iU dn 0111't't'll t.l\ 
pedindo ~cja ereado a r t ~·ulamcntnr"iio tio cxt!t"nit:io lln tll'O
fi ssfio de phnrma•~euLica ul' Paiz. 

- A' Com missão de Educacão o Cu!Lnm. 
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Dn Procuradoria Geral da .Justlca Eleitot•al, de 17 üo 
<Corrente, communícando havet· tomado posse e enlra'io em 
€xercioio de Procurado[· Geral o Sr. Sampaio Do ria. 

- Inteirada. 

Dos Esludattlcs de Dit•eilo, de 19 do corre"!lte, oonvi
dando a Gamal'a para assis Lir a conferencia do Sr. Depu
tado Barreto Cnmpello, soht·o as emendas religiosas consa
gradas na Constltuioiitl, n realizar-se no dia 21 do corrente, 
ás 2i horas, no salão nobro ria Faculdade de Direitó. 

- Inteirada. 

Te!egram:rna: 
De Bello Horizonte - Presidente Carnnra Deputados 

- Rio - Communioo V. Ex. que por molivo de moleslia 
não tenho comparecido ás sessões da Camara. - Sauda
ções. - loão Alves. 

- Inteirada. 

4 

E' lido e vai a imprmur, para ser remettido 
ás Cornmissõcs do Conslituição e Justica, de Se
suranca Nacion!ll e de Finanças, na aocordo com 
o § 3" do art. H6 do Regimento, o seguinle 

PnOJECTO 

N. !lO - H.'134 

C1•ea. o posto lle .ml1-lt:t1ente nas PoW:ia.s MiWru-.es , 

(Ju&tiQa 22, Segurança H o Finanças 42, de i934) 

Art. 1.° Ficu crendo, nas Policias Militares, o posto de 
-sub-tenente, posto esse que, ha bicrarahia militar, fica si
tuado enll•e o do segundo tenente c o de sargento .ajudante. 

Art .. 2.o O numero de :sub-tenentes será de um por 
sub~uuídadc dos but:alhõés d~· lnfnntnrin, Regimento de Ca-.. 
vallal'ia, ConlO de Sentiços Auxi!im·es, Sect·etaria Got·al, In
tendencia Gct·nl, Colltadoriu, A.ssistenoiü do Pessoal e Servi
-co de Sut..idc dt~ alladida corvct•;u;ão. 

Par·a.grapho unico. l~lisc numero sorá sempt'll accresci
do dé tantos suh-LcnunLL\·S o.uunlus forem as ~lUb-unidadcs 
quo .:oe crcarcm POl' etreilo de rcot·gunizaçüo ou quaesquer 
outros motivqs, na alludida corpm·at;uo. 

Al'L. 3.0 Os sub-tenentes serâo assemelhados aos aspi
.ranles a offici.al c frequentarão o ciroulo dos mesmos, sen
do, porém, tt e!lcs suborctimtdos. 

Art. t~,o Os sub-l.eunnlcs soriio Pl'Omovidos, pelo Com
mando Geral como tambllm o silo os aspir'tmLcs, l)Orém, mc
u ianto fH'opÓsla dos oornmandanks de unidades, rtil·eolot•cs 
.de repnrt:'c;ües ou chefe~ dl' servioo, Sendo demissiveis com 
as mc~ma5 l'ormalkkttl fJR eom quo o são os aspirantes a 
.offícild. 

At•t. 5.0 Os snb-\.Pncntes i'igururií.o no A.lma.nack da Cor
:PO!'llQÜo e stw!to [•.nllo~.;ado~ ]lOl' antiguidade de nomeação. 
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Paragrapho unico . Para nomeação da m esma data. pre
valecel'á o tempo de serviço de cada um. 

ArL. 6.0 Os Süb-tenentes, promovidos a esse posto agora 
e que já f iguram no Alma"Ç~ack da Corporação, dentre os 
concorrentes á promocão ao posto d e 2° t enente, terão esse 
direi Lo asscgU!'.ado al.é janeiro de i\130. 

Art. 7.0 Serão promovidos a sub-tenentes, logo após a 
promulgação desta lei, independentemenLe de queasquer 
exigcncla5, os actuaes sargentos ajudantes ou intendentes e 
pdmeit·os sat•gent.os que, não Lendo o Curso da Escola Pro
fissional, possuam1 cntrclanlo, os requisitos para a promo
ção ao po::;to de 2° ten ente e constem do Almanack da Cor
JlOI'ação. 

Art. 8.0 Aos sub-tenentes scní facultada a froquencia á 
Esc;.ola Prufissional da Corporação. independentemente de 
quaesquc r· exigc.ncias r egll l.nmcn tares, excepto a inspeccão 
õe saude, para o fim de se habilil.'trem ao officialalo. 

Arl. !J.0 Os sub-ten entes serão normalmente recrutados 
entre os sargentos ajudantes ou intendentes e primeiros sar
gentos dos Cot•pos das Policias Militares inclu sive os ama
nucnses. 

At·t. 10. Para ser promovido a sub-tenente o sargento 
ajudante ou intenden te ou o 1° ~nrgenLo d~vc satisfazer os 
~~guintcs rc(]u isi los: a) possu ir, no miniino, seis mezcs de 
surgcnleação de compunlllu, usqua<lrüo ou secção ; ú) Ler no 
mínimo cinco annos no po ~lo de sargento; c) ter bom com
portamento e satisfaze!' as conúiçües ele honorabilidadc in
dispcnsavf!is ao desempenho de suar:s funccõcs ; d) ter· robus
tez physica comprovada em mspoccão de suude. 

Funcçõe.~ e vantauens elos snb-tencntes 

~\rL. 11. Aos sub-tenentes das Polici as Miliol.a1·es serão 
· nttrihu ida~ ftmcçóe~ ir1 entícéi~S á!! que são commettidas aos 
a~piranles a official dessa. cot•pornoi\o . 

A1·t . 12 . ·Os ~ub-l.euenles rins Policias l\lilitar·(}s torão 
ga~;antido~ os dil•ei los confuridos aos seus co !legas do .. Excr~ . 
cito pelo decreto n. 22. 837, d~ i7 de Junho de i933. 

Al't. 13. São ex t.eusivn1:1 aos snb-t.cn cnlcs as disposições 
contidas no artigo 100, 1" pal'l e, e -1 3 do Codigo Penal Militar 
c no at·tigo 255 do Coctigo <l•: Justiça l\1 iliLar. 

_'\t·l. H. Os sub-l.cncntcs JJCI'cebm·ão vcncimcml.os de 
a;:plran Le a uffi!lial l;l depois de 20 annos de sct·viços r ece
bei·ào, pm· anno que exceder de 2·0, mais uma quota de 2% 
dos veucímeutus. 

ArL. 15. O sub-te nen te quo pedir t•cforma depois de 
25 annos de servi\;os. esta lh e ser:í. co ncedida no poslu o 
com os vencimentos d e 3° tcnento. 

Arl. 16. Ao snb-lc ncn L.1 afastncto do serviço por mo
lustia, licença, sentença ou cxLi'uvio. ser· :'~ app!icada a legis
lac;.:io vigm-,1<: 11tlr a os ol'ficütcs da Policia Mililar. 

. ArL 17. Os sub-tennnl.es m:at·üo o . unifol'mo uc otficiul 
a e um t;aliio 1m hombt·eiru itlcnlico ao dos a l>piranles, sub
stilni ndo-sc a cs lt· ,~ll.a usud;t por es tes pelo uistiuctivo du 
arma a que pcrlcncef•. 
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Justificação 

Ás Policias Milítates são reservas do Ex~rcito, e, de con-· 
formidadc com o disposto no artigo 167 da Constituição do 
Paiz, gosum de Lo das as vanlageüs a este concedidas. 

Pór decreLo n. 23.347, de i3 de Novembro de 1.9.33, foi· 
cnmdo, nu Excr•cito Nacional, o quadt·o de sub-tenentes sa
tisfazendo-se, nssim, uma justa e antiga aspiraoão da labo
riosa classe dos sargentos. humildes, mas, ctevotaúos servi
dores da NaçflD. 

Os sargentos das Policias Militares, tão ulois á. Patriu. 
Quanto os seus collegas do Exercito, não devem ser esque• 
ciclos dos dirigentes do Puiz, maximé, Lendo-se em vista 
que, além de todos os encargos commcltidos, á{Jl\ellos, o.c
cumularn rnai~ ainda ;1s fnncr;ües de policiaes. 

A tll'escnle lei, com n creacão do QlH.l.d!'O de snb~1.enen
tcs das 1':-Jlicias Militares. nttende á os prirwipios da ju::;Licá 
c da oquidade, pois vem dar aos stu•grmtos deslus Corpora
ções o mesmo que aos seus collcgas do Exercito, já foi me-
rccidumer.Le concedido. · 

Saiu das Sessões, 19 di.l Se lembro de HJ34. ~ Ner~reiros 
Jt'rdcüo. - Acur·cio 'Torres. - Leandro Pinheiro. -Ama
ml Peixoto. - Moraes Paiva. - Antonio Roclrigtles. 
Mo:sart Lago. - Lem!}ruber Filho. -Cardoso de MeUo. -
Manuel !lei~ . 

E' lido e vae á imprimir para sct' rcmcttido. 
:is Commissõcs d·J Consliluicão e Jusli.;u, de Se
gUI'H!lçu Nacionnl e de Finanças, do accordo com· 
§ 3° do art. Hü rlo Hegimenlo, o seguiule 

PfiOJECTO 

5 

N. Gl iiJ3!l 

AtltOI'i.::a o Govrn•no o 1W1ttem• st~b-teuentes do Exel'cito 

{JusUca 23, Scguranca 12. Finanças 43, de 1934) 

Art.". Lo Iiica ·o Governo auLorizatlo u- nomear sub-te
nente~ do gxcre.ito, inclcpcndontcmenle de vagus, ficando· 
uggt•cgados os (Jttc exceclcrom do respecl.ivo quadro, os 
uctunes surgcnLos que, na Ilevoiuçüo de l 930, fm•am com
mi:;sioilatlos no posto de 2° I enenle c. após o tl'itlmpho do· 
movimcnlu t•cvolmion:n•io, voll:u·am á sitnação uo inferio
res. ficuJl{IO ag\lnrdundo a ct·ca~,~íl.o do quadro tlc sub-offi
ciu~.s. 

Art. 2.0 0 8 bcnoficios r la Pl'CSln\tc lei extcn{icm-se aos 
!;UL'gcntos do nxlinelo quad1·o 1lo Snl'ge.nlos Estwoventes do 
Exendto, com os requisitos estaluidos no arL. 1°, ainda mes
mo os j::í. cxcluidn:> com baixa tiu sm•vico, em virLudo do 
transfcrencia Jlfl.!'n o quadra de üSCrtwentes do Ministorio da· 
Gucl't'(l. 

Par.agrapho nnieo. Os escr'ovcntes umpurndos pelo pre
t;ontc ur·Ugo e qn1) não desojat·um gozrn• dus vantagens que 
lhes si'ín conrr~r ida~ pelo mesmo, l)Orlorüo optar pela pormu
lwHcia no q uurh·o dn usm•evcnlc~ do Ministet'io da Guo!Ta. 

Al'l. 3.0 nevogam-se as disposições om cunLrtlrio . 
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iustificação 

Considerando que, na Rcvolucão de f930, foram com
. missionados, no posto do 2° tenente, varios sargenLoo do 
Exercito, em serviço nas 6a, 7a, sa. e 9• Itegiões Militares, 
.os quaes, após o tdumpho definitivo do movimento revo
'lucionario, voltaram novamente aos postos primitivos de 
inferiora;:>; 

Considerando que, nessa occasião, em documento offi
. cü:.l, foi declarado qu~ .a situação desses servidores da Pa
tria seria definitivamente resolvida com a creação de um 

,·quadro de sub-officiaes; 
Considerando QU'e, em data de 17 de Junho de !933, foi 

'baixado o decreto n. 22.837, creando, no ExcrcHo, o posto 
de sub-tenente, decreto esse já regulamentado pelo de nu
mero 23.:l47, de i3 de Novembro, tambom de 1933; 
considerando que, ·O posto areado de sub-tenen.OO e o de 
sub-official PL'omettido consubstanciam-se, na hierarchia 
mi!iLar, em um só - o de intermediaria entre o de sargentoa 
ajudante e o de 2° tenente, sendo, portanto, equivalentes; 

Considerando que, dos diversos sargentos que estavam 
aguardando o ingresso no quadro de sub-officiaes promet-

'iido, varios dellel'l já foram nomeados sub-tenentes, sendo, 
·assim, dimin'tlto o numero dos que ainda so encontram na 
situação de sargentos; 

Considerando, finalmente, que é de pouoa monta a des
pesa d!lcorrente das norneacões a fazer-se, uma vez quo os 
sargentos na situação em apreço jã. percebem vencimentos -
uns, id.enticos c ·outros, bem approximados ao do pnsto 

-'de sub-tenentes. 
Sala das Sessões, i9 de Setembro de i934. - Negreiro$ 

Falcão. ~~ Acurcio Torres. ~ Leandro Pinheü·o. ~Moraes 
.Paiva. - Antonio Rodrigues. - Waldemar ll.eikdal, -
Acvr ~ledciros. -- Lemgruber Filho. - Xavier de Oliveira . 

. - Paulo Filho, 

6 

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

O Sr. Ker!l'inaldo Cavalcanti - Peco a palavra, pela 
·ordem. 

O si-. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr. 
Deputado Kcrginaldo Cnvalcanti. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti (l'ela ordem) - Sr. Pre-
sidente, V. Rx:. foi tc:sLcmunh.n de quo, llontem, tive occa

. sião de apartear insislontemenlo o meu nobre co !lega, Sr. 
Deputado Ferreira de Souza. em torno das considet·acões quo 
18. Ex. fazia acerca ela polit.ica do Hio Gt•ande do Norte. 

'rnlvez por isso mesmo, Sr. Prc!:lidente, recobi de um 
it'iUão elo Interventor do llio Grande do Norte, o Dr. P.aulo 
Camarn,. meu particular amigo, a copia de duas defesas qnc 
aqnello tnlcrvonlor apl'csenl.on: urna, destinada no Superior 

' Tribumll de Justica Eleitoral, e, outra, cndet·coada uo Coro
nt'\l M~110el. Arnripo de Farin. rl1Pl'C.scnlunte rlo general com
mamlant.e r!a RegiflO, com sérln rm necife. o que fôra n Na
La!, afim de syndicut· dos fuclos occorridos em P.~relhas n 

·na(')nelln c.idãdt~, 
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Quero, Sr. Presidente, portanto, prestar a esse meu· 
particular amigo, que vem em defesa de seu irmão, a minhà 
solidaried.adc affectuosa., servindo de vehi(lulo para que fi
gurem nos Annaes da Camam esses dois documentos, que· 
respondem cabalmente ao meu illustre collega, Sr. Ferreira 
de Souza. 

Tratando-se de pcç.as extensas, solicito a V. Ex. licen-· 
ça pam pas!ial-as ás mãos da Tnchygrapllia. 

Era. o que tinha a dizer. (Muito bem; mi,ito bem.) 

O Sx·. Presidente - Tem a palavra o Sr. Paulo Filbo. 
(Pausa). 

Não está presente. 

Tem a palavra o Sr. Ferreira Netto. (Pausa). 

Não está presente. 
7 

'l'em a palavra o Sr. Hugo Napolefio. 

O Sr. Hugo Napoleão - S1·. Presidente, já tendo falado· 
pai' occasiiio dn aclu, desisto da palavra. 

O Sr. Presidente - O Sr. Hugo Napoleão desiste da pa
lavl'a. 

Tom a palavra o Sr. Cincinnto Braga. 

O Sr. Cincinato Braga ~ Sr. Presidente, pretendia usar 
da palavra para apresentar um projecto, que de.sejavn jus
tifit.:nr da tribuna. Accomettido, porém, pm uma ligeira. 
"gl'ippe", que me deixa quasi t.olalmilnte aphonico. resolvi 
trazer justificação J)or cscripto, e já a entrf'guei á Mesa, 
por intermedio de um dos funccionarioa da Casa, para que 
c !la substitua o discurso que eu devia proferir agora. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. 1\lozn.rt Lago_ 
(PattSll.) 

Não está presenle. 

Tetn a palavra o Sr. GaspaL' Saldanha. (Pausa.) 

Não est.i presente. 

8 

Tem a palavra o Sr. Minuano do Moura. 

O Sr. Minuano de Monra pt·onuncin um discurso QUe; 
entl·rgue a S. E:x., não fui publicado. 

9 

o Sr. Presidente - Tenho sobre n mosa, o vou submettor· 
a voLos, o seguinte 

RilQUErU.l\ll>:-1'1'0 

Requet·emos que a Mosu da Camura não designe Ordem 
do dia pál'a amanhã, em rogosijo. à commemorucão da da.tn> 
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<da promulgação da Lei Organica da. Cidade do Riõ de Ja
:neiro. 

1Sala das Sessões, 19 de .Setembr-o de 1934. - Henrique 
.Dodsworth. - Thiers Per-issé. 

Approvado. 

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

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

ORDEM DO DIA. 

O Sr. Presidente - A lista de presenca acousa o compa
,rccimcnto de 08 Srs. Deputados. 

Não ha numero para as votações. 

lO 

Dou u palavra, para uma explicação pessoal, ao Sr. \Val
,dcmar ReikdaL 

O Sr. Waldemat Reikdal (Para expLicação fessaal) -
>Sr. Pt•esidenle e Srs. DeDutados: Quando nós, os rabalhado
·res, affírmamos a inutilidade do parlamentarismo burguez, 
·somos, por vezes, combatidos, em allcgações varias, entre as 
.qunes as de que nelle existe alguma causa que possa de tacto 
.beneficiar os proJetarias. 

. Ha dias, Sr. Presidente, tive oppol'tunidade de lançar 
doesta. tribuna, um protesto contra a detenção do diversos tra
balhadores no llio Grande do Sul e, hoje, acabo de receber, 
novamente, um Lelegramma elo nosso college., Sr. João Vitaca, 
..citando outras prisões. 

Ot•a, Sr. Presidente, se o nosso protesto tivesse, aqui, 
algum valor, provave.lmcnt.e não se repetiriam couscoutiva
·mento esses netos do Interventor gauollo, Lrancafiando os tra., 
balhadores que se qu(~rcm defender. 

E' o seguinte o leleg[•ammn a que mo reporto: 

"ProLcslc tr·ilmna prisões Mario Cout.o. ~Iillan Kna
fotb:, Salomão Chapiro, Antonio Fernandes e Hamitton 
Albuqutn·quc." 

São mais alguns companlH!iros que, assím, pagnm o cri
me tJe ler hieius ou de qucecr pugnae pelos intet·esses de seus 
proprios collegns. 

Penso que a aUitud'e do Interventor <lo Rio Grande do 
·Sul vem, apenas, roforcnr as nos.sM afrirm:Ltivas, no sentfM 
do de llllll a Camara ê constitnidn para a. defesa das insti
tuições bun;ucz:as o não pzw:t a das classes prD!etn.rlas. 

O Sn. Ar::Yn MEDEIROS ~ Aliás, u Constituição dcclar1r. 
ioxtunlnu:nl.lJ, em sen ai·tigo -113. que ninguern serft pr·cso 
sertiio em f!ngt·müe doflcLú, por mandado j ud iciurio. No ern
tnnLo, no llio Gt·ando do Sul, síio preso~ npet·ur·ios porque ma
nit'estam ~l1n. ideologia parlidul'ia. O que está em .iogo, pois. 
·é n propria ConsliLuioão, desrespeitada pelo Inlerventor do 
'nio Grande do Sul. 
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O SR. WALDEMAR REIKDA.t.- Agradecendb o a-parte, 
com quo me honra o collcga de representação, devo, enll"etau
to, accrescentar que nlio me refit·o, no momento, ú Constitui
ção, mas, sim, ao protesto que fiz, ha dias, esperando que ella 
fosse tomado em consideração pelo S::r. Interventor, afim de 
que S. Ex. não contltlnasse abusando da fraqueza dos tra
balhadores, os quaes desarmados, sem qualquer intenção ma
levola, fazem a propaganda de suas possíveis candidaturas 
ás novas eleições. 

Realmente, o meu nobro collega, Acyr Medeiros, tem ra
zão em allega.r o desre.spcito á CónsLituição. Mas, é preciso 
notar ainda que, além disso.J, não se toma em apreço um pro
lesto feito desta tribuna, certamente por ter partido da um 
tmbalhador. 

O Si:l.. AaYn. MrmEmos .c..... Protesto feito, aliás, por um 
Deputado, tão Deputàdo como os que mais o sejâíll. 

O Sll. \VALDEMAR RErKDAL- Sr. Presidente, ha dias, 
quando tive oppor·tunidade de ocoupar esta tribuna., falei 
sobr·e os trusts das companhias cstrangei r as, merecendo a 
honra de ser aparteado por· varias collegas, alguns t:los 
quaes procuraram contestar minhas at'firmativas. Fui, en
tão, documentar-me, afim de poder, oom segurança, falar 
~obre o despotismo de qne somos viotimas, por parte das 
{)Ompanhias estrangeiras, quicá nacionaes, de vez que estão 
perfeitamente apoiadas pelo capitalismo nacional. QuerQ, 
repito, justificar meu ponto de vista, ao reprovar .a atti
tude das companhias que exploram os trabalhadot•es bras i. 
lciros, em beneficio proprio, para manutenção de uma si
tuação fallida no estrangeiro onde os bene:iiciarios não mais 
·podem. arrancàl' dos operarios o sufficiente para esbanjar 
nos cabm·ets de luxo ou nas viagens de recreio. Corridos, 
assim, de lá, querem extorquir o pr·oletariarlo nacional, par•a 
snLisfuQão do que consideram uma necessidade, embora se 
torne precisa a morte de alguns operarias por inanição ou 
pela fome. 

Tenho aqui, Sr. Presidente, a passllgcm de disourso 
de uma das autoridades sulinas, acet'Ca da siluacão finan
ceira: 

"Foi esse nm dos encargos que vim encontrar e 
que até hoje pesam sobl'e meus h ombros. Premido 
pelt~s cXif!encias da Companhia li:ner(Jia Elcctrica Rif.l 
Grantl,ense, fiz deposito, no Banco do Brasil, do dois 
mil contos em moeda papel", etc., etc. 

Sr. Presid~JnLe, se uma autoridade usa desses lermos -
"premido pelas exigencias da Companhia Energia Elcclricu 
.Hlograndense" - qno dii'ÜO os infelizes opcrul'ias que se 
.uch11m dellaixo do gunnto nüo só dessas companhias, como 
das proprins autoridudes? 

Tive, ainda, opporLunidadc de com·clenar nlguma5 p:~.
ln.vras de cartas trocadas ·Ontr.o politicos, que não sei qun-es 
.sojtlln c em que dizem, mais ou menos, o seguinte: 

"0:,:. dons mil contos para o llio Grande, 11lio 
obsLantc suppo1'-sc o contt·m·io, S(í foram obtido~. 
graoas aos meus el:'forcos junto ao Sr. Guilherme e 
Rab(i!LO, os quaes obtiveram do .Sr-. llfn.c Kec, presf
dcnf.c dn Companhia ElecLrica, qw) foi quem po1· 
adiantnmcnto de um llonLraclo, forneceu a quantia 
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qUe no momento, 
quiz emprestar. " 

~ .\48 - · 

nenhum banco no Rio de JaneirOr 

Como viu a Garoara, értéóntramos nessa passagem os 
nomes "Mn.c-Kee" e "Rabello~. Cheguei, d·apt>ls, a uma con.• 
clusâo a resPeito desses nomes, lendo o seguinte annuncil} 
num dos nossos jot·naes; · 

"Banco -BOa Vista Directores: Guilberma 
Guinle, Barão de Snavedra e Cesar Rnbello". 

Este ultimo é o gerente da lal firma. 
E' provavel, pois, que a carta a que al!udi se refira a 

esses banqueiros, exploradores lambem da companhia. oo 
energia electricu. 

'remos, por outro lado, Sr _ Presidente, os contraclos
vexatorios, feitos enlt·e essas companhias e o Estado, cer~ 
ceado, economicamente, pelo capitalismo estrangeiro, con
lracloo esles que, ás vozes, por conveniencia propria., 'OS pro--
Drios governos assigoam. · 

Vejamos mais alguns absurdos contidos num contracto
celebrado com o Go·vemo do Estado do Espírito Santo. 

"Findos os 50 anuos, o Estado poderá, com aviso 
prévio de dous annos, compraL' a totalidade, mas não 
urr.a purte das propriedades e direitos que se refiram 
ao serviço que serve de ob.)ecto a este contl'aclo e que 
a Companhia tenha ou possua. O preoo de tal com
pra será determinado, e pagavel .em ouro, El represen
wr!t. o valor, não só das installacões de todos os seus 
bens, immoveis, moveis, semoventes, corporeos e i:rt.
cor·poreos mas, ainda, o valor da freuuezia dos servi
ços astabclecidos e o valor das indemnizaoões á Com
panhia, pela separacão das propriedades sujeitas a 
este contraclo das outras proprieda<l•os, que então fo
rem exploradas pela Companhia, etc., et.c." 

Ora, Sr. Presidente, por aqui vemos até onde chegam 
a~ companhias estrangeiras, abusando das suas possibilida-
des cconomicas no Bt·asíl. · · 

'fenllo á mão o !eih· de uma das clausulas do contràet~ 
celebrado entre as Empl'esas Eléctrioas Brasileiras e o Go4 

vel·no dó Espirito Santo. EH-o: 

"Paragrapho unico. A pedido da. Companhia, em
preganí a Intendeucia l\iuniéil)ttl seus melhores es
forços afim de obtel' Pltt'a aquella, como conoessiona
ria sua pnss<t a ser, os mesmos fnvores de que gosnt•· 
a Municipalida(!c no tocante n impostos, taxas e con
lribuicões fodcl'acs e estaduaes, transporte de cargo.:; 
nas osh·adas do ferro o companhias do navegação ... 

A clausula 350. diz: 

_ "Sujeita tl ;o.pprovnciio pelo Conselho 'Muníclpn: 
fixa n. Companhia, durante o prazo de seus oontralos, 
isenção de impostos, t!lxas, (excepto agua e esgotos) 
e wntribuicüos dil'eotas ou indiroclas, ptesentes ou. 
fnt.uras, que incidam sobre bens, moveis o immoveis, 
dirl'itos, Lransncçõos, meJ'cadorins e tudo o mais que 
rlirectamonLe so rolncionar com os dilos serviços.,. 
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No Bontrato Bom a Carris Porto Alegrcnse, lê-se nas 
clausulas 1a e 2n, o seguinte: 

. " i) A l ntendencia r econhece á Companhia den
tro do município o direito exclusivo do explorar v 
serviço de transporte collecLivo em bondes ou outros 
vehiculos semelhantes, que trafeguem sobt'c trilhos até 
1975. 

2) No intuito de dotar a cidadê de melhor tran.>
portc, visando as necessidades actuaes e fu tm•as, fica 
a Companhia autorizada, mas sem privilegio, a. com
pletar c estender o seu serviço de bondes por serviço 
de auto omnibus, etc., etc , " 

Ainda ha mais: A Companhia Energia Electrica con
cordou em construir uma linlia para fornecimento de forca 
e luz no estabelecimento balneario de Ipanema e Gtiaiba, 
uma vez qi.te a Prefei tura posso. garantir uma renda. miniroa. 
de onze contos e setecentos mil .réis mensaes. 

Aqui, Sr. Presidente, o mesmo jornal accresccnta.: 

" Nota para o 81·. rcdactor - O contraclo acimB. 
foi assignado em Porto Alegre, no dia 13 de Setembro -

· de 1928, assignado na Intcndcncia 1\!unicival entre a 
lntendencia Municipal pelo seu Steb-lnte-ndente Maior 
Alberto 1Jins e George E. Sarids. O illustre intenden
te Major Alberlo Bins é o proprictario da FuudiçáfJ, 
Fabriéa de Fogões Bertha, Aquecedores c oto. e um 
dos unicos, senão forncbédor dê 85 % desses rnaleriaes 
para 1ts lojas da C. Energia Elcctt·ica Rio Gl'an
dense." 

Ora, Sr. Presidenlc, creio que temos dados seguros para 
justjfjcar o nosso combate âs companhias que realizam o 
scrvico de energia electrica no Brasil, porquanto os seu'!l lu
cros fabulosos devem, por . qualquer forma, reverter, em 
parte .. em bcnot'icio do prololari!ldo que ollas explo:~rf.\m com 
o consentimento do governos, que não l..êm em conta o bem 

· · ·Jstat•· dos trabalbndores; -e, ·Sim, ns possíveis .entradas do Cl\
pitaes para o Paiz . 

Esses t~npitnos, lnlvcz em part~. no momento, sojam nc
cessarios, mas uão so deve descurnr dos interesses do pro• 
JeLal'iado, para ter em vista apenas o interesse do oolilpa
nhias qno nqui nporlarn com finalidade justificavcl, quando 
so trata do nosso progresso, mns injusli.ficavol (]uando visam 
r eduzir á cxl.l'Omn mü,;cril\ os trahnlhndorcs, quo silo os co
OJ>Cl'ador-cs in!llsJ)enlmveis â slH\ grnndeza e, po;lnnto, áevem 
se1· :r.emuncrtu.los convcnientcmcnto, Pluilo bem; muito 
bm.) 

Durante o discurso do Sr. Wnldomnt• Reikdal 
o 81•. Chrls l.ovüo Uarccllos, 2~ V\oe-l)I·esident.e, 
deixa a cadcim da pl'csitlcnto, que á ocoupada pelo 
Sr. Thomaz Lobo, 1° Sccrotnrio. 

11 

o Sr. Presidente - Tem a palavra, pnrn e:xplioacão pes
soal, o Sr. :Paulo Filho. 

C. D. - VOLUMI!J lV 29 
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O Sr. Paulo Filho requer e obtem permissão para falar 
da bancada. 

O Sr. Paulo Filho (Para explicação pessoal) - Sr. Pre
sidente, venho lêr á Camara, para sarem reproduzidos no 
"Diario do Poder Legislativo", dois artigos escriptos por mão 
de mestre c inspirados no mais elevado patriotismo, arti
gos que se referem á .situação financeira do Paiz. 'l'rnt.a-se 
de dois trabalhos perfeitos, exactos, e que dão a idéa, com 
seguranca extraordinaria, da penosa contingoncia em que 
se encontra o Brasil . 

'l'aes artigos São da lavra de um compalriota illustre, e 
quo fez e faz questão de não ver o seu nome no carta~ da 
publicidade. O seu intuito unioo é, com a experiencia que 
possue, com os conhecimentos que armazenou, e com o civis
mo mesmo CIUe o faz vibrar, prestar um serviço ao Paiz, 
porque esse financista é dos que pensam que o Brasil aos 
seus filhos nada deve, emquanto que ao Brasil os brasilei
ros devem tudo. 

Foram ambos os artigos, jú publicados no "Correio da 
Manhã" desta capital. um na edicflo do 7 de Soteml:lro cor
rente, outro na de 16 do mesmo mez, o que significa dizer· 
que já tiveram a maior divulgação. Mas não importa. De
sejo que figut·em no diario da Camara para que esta lenha, 
officialmeP.te, sciencia de tudo quanto ahi está narrado, ar
gumentado, documentado o provado . 

A ·Camara vai votar .as leis de meios (]a Roepublica. O 
St·: Ministro da li'azenda confessou, de publico - c repetiu 
na reunião secreta das duas Comissões tcclmicas, de Oroa
mento e de Financas, desta Casa .,....... que o Paiz estava com 
um "deficit" de quasi meio rtlilllão de oontos. 

A hora é· do responsabilidades, o imperioso se torna que 
essas responsabilidades sejam divididas por todos. Torna-se 
preciosa a transcripcão no "Diat•io do Poder Legislativo" 
dos dois artigos a que alludo, no mesmo tempo em que nelle 
vae ser estampado o discurso, entregue hoJe á Mesa, pelo 
nosso eminente o prmmdo collega Sr. Cincinato Braga, dis
curso que já tive a fortuna de apreciar, pela manhã, num dos 
jotnaes desta. eiclade. · . . 

Estamos l!ubiLuados a ler , nos livros dados a· ·estudo das 
crianças, qne sotnôs um "paiz rico, riquissirno" ; mas, .a vor-... 
dllde ó que ni.io passamos dB um paiz empob>·ccido, do um 
paiz que trabalha horn ica c dOlorosamonLo lll\l'a pugnt· os 
juros das dividas accumuladas. Como di~ o nnt.or dos cit.n
dos arligot., só om juros jll temos pago mais rlo quo t.odas 
as ttuantius tomadas de cmprcsLimo no csknngciro. 

Um pniz destes nüo pódc sc1· "o paiz l'ir.o, riquíssimo", n 
que se refet•ern us lendas impingidas fls crinw;ns da!! nossas 
escolas primnrins. 

O 81·. Gincinulo :Rr·aga, no sou scn~aGional discnrso, pro
tc~ln, com sua nnt.ol"idudo de JWOI'tmdo Sl\bedot• tio:; nossos 
pt·oblomas oconom icos !.' fi natlooit•os, contra o conrisco das 
Ictt·a1; do cambio <lo café. D iz S. Ex.: 

"E' r-abido qne a granrlo oxpot·Laçiio panli slu pnrn 
o cslt·ungeiro, islo ri, t\ nxportnçiw qno l.raz o muior 
volumo de lnlms de eam!Jio, é a do cnf<1 • Snbt' (J esta 
lavoura ·é. J)or·ttmto. rl e~nn t•t•cgwjo quasi todo o saD!'Í
ficio imposto aos prmludnres, ::-anril'icin (jlle tem cor
respondido a por~o do ~00 .000 conl(ls :•,nnuaos, s6 
para S. P:lUlu. 
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Póde r. lavoura do café continuar a :;:uí)port.nt' o 
vexame desses onus? Está ella en1 condíoões de ::.oí'
frer tão dura exigenoia? 

Não está. Muito pelo oontrat·io, suas condicões 
actuaes são excessívarnentfJ penosas. A maior parte 
das fa:.lendas ouulistas de café tom dado prejuízo aos 
proprietarios em sua exploração. As que produzem 
para o proprio custeio da 11na despesa estão em mi
noria. Os fazendeiros paulistas de café, em sua gran
de maioria, estão sem renda llquida e sem credíto. 

Esta é a verdade. Uma sncca de café na tulha, 
prompta para embarque na estação ferroviaria mais 
proxima de cada fazenda, custa nos fazendeiros des
vesa, em média pnm todo o Estado, superior a 50$000. 
Dcsdo ã tullza até ser posta a bordo, para a exporta
ção, a dita saecn, ern frele, commissão, impostos. con
trôle cambial, saccaría de embat·qu~, etc., fg~ desp~
sa forcnda que excede de 80$000 por sacca. O preço 
médio de venda de cada sacca, posta a bordo, ern 
1933, foi de 139$000 ... 

Onde está o lucro para fazer faco aos juros que 
quasi todos os fazendeiros Wm de pagal'? Onde está 
o lucro que sirva de compensação. !llesmo modicu, á. 
depreciação da muchinismo e de bemfcltorias, q do 
envelhecimento dos cafeeiros? Onde está o lucro que 
deve remuncl.'at' o capital empalado na compra do im
movei agrJcoln? 

Vê-se bem que a gnllinha dos ovo:; de ouro, 1\Uru. 
o Bmsil, está combalida ••. " 

E' a gro.ndo verdade. E isto se t.ratando do ca.té, 
considerado a maior t'iqnoza do P.aiz! Essa riqueza J!!lSS'J., 
(lléo;l,e momento, pe-lo dr•u:ma angustioso n qu~ se refere o 
Sr. Cincinalo. 

E é um Paiz "rico, dquissimo como este", como ironi
cnmrnf.r o denominam, que tnmbcm chega á situação do ver 
comrrndo. em I"ondrcs, um kilo tle café moido pelo mesmo 

· prcç·o, em moeda. inglcza conve1•tida ~m nnciónal, que daria 
nqn i para se comprar uma sacca de caté em grüo. · 

Fazendo, in~erinamente, parto de uma dns Cornmi s~õcs 
Permanentes da Casa, c como sei que cm'tll.l' nas despt~sas. 
impugnar medida!> de gastos supcl·fluos, .é semtH'C (l.nl.ipa
thico c odioso, desejo que os h·nbnlhos do illuslt•c cscriplot' e 
fi n:mvi!ila, a que de inicio me rcportoi, fiS"tJr-em no noss() 
"Dinl'io". · 

A Camat•a, com os osclarocimcntos qlle .lá tem da m:l
ter·ia c com o patrioti~tno que :1. guio. neste momento do t\P
pt·ciH.msõcs, londo o qno ol'l'icialrmml.o fica divn\gmlo, o.ma
nhü, não pndm·n ehamat·-sc (I ignomncia do faclt.o~ que. nt~r
rados como t>sLlio, impressionam n.o:; mais i nci i fl'P-renlc~. nos 
mnis scepticns, Cfllc nfío ::;fio, fclizmnntc, os CJUC t~n1 assento 
nos la Casa. (bhdto bem; mttilo 1JC11L) 

12 

O Sr. Mozart Lago (Paru c:!:p/.icaçao 11cssoal) - Sr. Pn~
sidcn!\l, podi ~ palavrn, avenus, para lor á ·Oamarn o se-
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guinte telegramma; sobre o qual oppúttlirtâmenté voltarei á 
tribuna: (Ui) 

EsLação D. Pedro II- Rio, 12- Deputado Mozart Lago 
1 - Palacio Tiradentes: 

População Rocha Miranda reclama e::dinccão feirn livre 
localidade Sapê. Defesa popu!acão em vista edital Directo
ria Abastecimento dez corrente publicado "Jornal Brasil" 
onze extinguindo Feira Livre funccionava domingos Delega
ção Partido Democratico Economista em Madureira pede 
protestar medida violenta contra interesse povo provocada 
cabo eleitoral adversario. Saudacões. - Jlanoet Machado 
Sobrinho, Presidente. 

13 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para explicação pes
soal, o Sr . Antonio Rodrigues. 

O Sr. Antonio Rodrigues (Para explicação pe~soaO -
Sr. Presidente, Srs. Deputados: ha dias, formulei um re
querimento de informações, dirigido ao Sr. Ministro da 
Jusliça, sobre a situação de seis trabalhadores do Syndicato 
dos Marceneiros, que se achavam e se acham recolhidos á. 
prisão. 

Infelizmente, não tive a felicidade de ver approvado 
esse requerimento, porque a Camara não tem dado numero 
para. as votacões. Hoje, entretanto, fui surprehendido pala 
noUcia, publicada nos jornaes, de que aquelles cidadãos es
tão· na. imminencia de ser deportados. 

Quero a.lludir ao caso ligeiramente, porque, Sr. Pre
sidente, trabalhador que sou, não acho justo que operarias, 
pelo simples facto de possuirêitl nã.Ciorãlidade estrangêh'ã e 
reivindicarem dil·eitos, sejnm tomados oomo agitadores vui
gares. A proposlto, cumpre-me declarar á Camara, sem re
ceio de contestação, que, se ha syndicato que haja sido or
deiro na organização de sua gt•éve, esse é o dos Marceneiros. 

Devo ainda, Sr. Presidente, accentuar que aquelles ope-
ra.rios, embora estrangeiros, são casados com patricia.s nossas 
e têm filhos tambem brasileiros. Alguns delles contam, até, 
24 annos, outros i6, e outros ainda 14 armos de residencia na 
Paiz. Não se justifica, portanto -repito - sejam expulsos 
pelo simples facto de procurarem reivindicar legitimas pre
tensões. 

O Sn. W ALDEMAR REIKDAL - O meu distincto campa .. 
i'lllélró permitta lUti eSclarecimento: oS syndicatos udes"vir~ 
illnrnm" a sua finalidade. Por essa razão, o Governo acha de 
combntal-os. E' que o Executivo, ao óreal-os, pensava pooer 
fazer dolles nucleos políticos com os quaes contasse. em 
quulquer momento. Como, porém, o proletariado, reunido, 
resolveu pugnar pelos seus interesses, o Governo entrou a 
praticar barbaridades como essa de expulsar membros de 
uma nggr(}mil.'.cão legal. 

O SR. ANTONIO RODRIGUES- Agrade~!) o aparta es
clai"ecedor do meu collega e devi) frisar que o proletaria1o, 
quer estrangeiro, quer nacional, permanentemente revollll
do, n.:>ssa attitude se manterá, ao menos emquanto, â frente 
dos poderes publicas, estiverem homens que não compre
hendem a sua verdadeira funoçuo de conduotoros de povos. 
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Devo dizer ainda que o proletariado nacional, depois da 
Ie[ de syndicalizacão, se sent,ê muis á vontade e mais cohe.so 
para defex1der as suas sagradas aspíeações. 

Não pense o governo legal, na pessóa do ex-chêfe dO 
Governo Provisorio, que o proletariado se deixará enganar, 
pelo simples facto de serem decretadas a lei de syndicaliza
cão e outras tantas que, alé agora, só têm deixado provad'l 
a sua inefficiencia. 

O proletariado poderá ser vencido; nunca, porém, con
vencido da sem-razão do que pleiteia. 

O Sn. WALDEMAR REm:OAr, - O proletario nunca será 
vencido. Ellc é apenas amassado por alguns instantes, para. 
resurgir mais for·te ainda. Essa é a de~erminaoão bisLot•ica. 

O SR. ANTONIO RODRIGUES- Posso affirmal' que os 
maiores responsaveis pela míseria, em que ~e er\contram o~ 
trabalhadores nacionaes, e principalmente seus filhos, são 
as autoridades publicas. 

Poderá parecer que estou fa1.endo accus~ções injustas, 
mas dcmonst.rarei que tal nfio se ver i fica. 

Não se póde, com effl~ito, comprehencter que o governo 
elabore leis compressoras das classes trabalhador·as e, ao 
mesmo tempo, fique á vontade para perseguir· c banh· do 
Paiz a collaboração efficiente, que o estrangeiro lraz ao nosso 
ensr and ecirn en lo. 

Essa poliLica, quo só visa a desorganizaç5o do pt·o
lelariado .. , 

O SR. W ALDBMAn. REIKDAL - Isso não é poli líca: ~ po
lltiquice. 

O SR. ANTONIO RODRtGUES ..• tom sorvido, attS 
este momento, apenas para tJerLurbar a nossa paz c a noss;l 
felicidade. 

·~rarei, depois, Sr. Presidente, outros factos, relativos 
a gréves desencadeadas em Estados da União, afim de pro
var que os maiores politiqueiros, os maiores - posso dizer 
- pertur.bndores da ordem silo, na realidade, os propt•los 
orgãos dD podei' publico. .. 

Não querendo desmCl.'Ccer da oonfüwça. dos demais col
Iegas. qur compõ em. a G;unara, devo, enil'etanto. dl!clal'ar 
que apenas vejo em tudo is8o a sabütMe aos ,iustos rlil•citos 
((o prolelariacto. Tal .~abotagc: - declaro-o, pat·a que não 
paire a menor duvida sobl'e os que aqui se encontram - ó 
feita por quantos deveriam es{l\r presentes á Camam, afim 
de votnt•mus ns leis, que süo nccc~surius ao bunefirio da col
lcctividadc. 

O Sn. '\V.·\Lm~Mt\11. REnm .. \L - A elaboração clm;sas lei., 
nfio os interessa. O que lhes diz de pcrlo é a possibilidudo 
do sct•nm reeleitos ... 

O SR. ANTONIO RODHIGUES - Como hem UL't\ba ((o 
acccntuar· o prezado cornpnnhcit·o, ,Sr·. '''aldnmar hi!ikc!al, e8-
QUecem-se os collcgas ausentes dos in~erosse.s qne se nda· 
cíonam uo bom ~o!lcctivo, e pcr•m:.mecem politlcamlo em 
seus Estados. Felizmente, porém, os reprcsentnntes qu.l'< 
àqUi se acham, conscios do sons devores, osUio nrme.~. ,,f_ 
forecendo à Naoüo uma prova calJal de '(ue nflo. ucoeitam 
a lil)úo dos que se oucont.mm nos Esl..<ldos. cuidando ex
clusivamente rjos inlCl'üSS!JS llSSSOl\138, 
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E' interessante not,ar qu~. os que mais gritavam a favor 
da transformacão da. Assembléa. em Camata ordlna.ria, · os 
que mais desejavam a prorogação do mandato por quatro 
annos, tomaram essa altitude persuadidos de que aqui fi
cariam n.bolelados . Entretanto, esqliêoeram-se da. justifi
cativa de que haviam lançado mão para obter a pt·orognção 
- as leis pedidas pelo ex-chefe do Governo Provisorio - e 
se deixaram ficar nos seus Est11dos, onde - torno a deolarar 
- estão politioando . 

Ê' isso. Sr. Presidente, o qUe me revolta, porque o 
Povo, a eterna victima, conLinúa a ser mystificado pel{)s 
cantos de sereia dos politiqueiros. E, talvez - não sei ss 
me expregso bem - nesta occasião ainda será elle. de novo, 
tapeado, mandando ao Parlamento representantes r.:aue não 
sabem cumprir seus devere!!, que não sabem defender 99UI! 
direitos, porque o fito que têm os politiqueiros· é, unica e 
exclusivamente, o massacre das massas trabalhadoras . 

Sr. Presidente, quero trazer, ainda, ao conhecimento da. 
Casa. alguns dados sobre os acontecimentos desanrolad09 no 
Pará. Antes doe ler os Lel€grammas, ·que tenho em mão, d'evo 
declarar, alto e bom som. para sciencia dP. todos, qUe npósar 

· do !raccionamento existen te na bancada trabalhista, eHa está 
cohesa e firme. num só bloco, para defender as justa'! pre
tenções dos pro!etarlos. Sinto-me, por isso, á vontade para 
vir, desta tribuna, ler dois telegrammas passados pelo co! ... 
lega Mart ins e Silva, que se encontra á frente do movimento, 
conforme é de nosso conheeimênto. 

o SR. \VALDEMAR REnroAL - Lembro ao collega que o 
Sr . 1\fartins e Silva não está procedendo muito bem, so 
!irrastar os trabalhadores para o Ministerio do Trabalho; 
depois de saber que esse Departamento não pódo resolver o 
problema. 

O SR. ANTONIO RODRIGUES - Devo dizer a . V. Ex. 
que o Sr. Martins e Silva. orienta os trabalhadores para. o 
Ministerio do Trabalho e dirige a gréve de um modo qua 
ainda não é do nosso conhecimento. Está agindo, porém, 

· como verdadeiro proletario. · .. 
0 SR. \VALDEMAR REIDICAL- Convidando O trabalhado!' a 

ir para o Minist.erio, ariles que o traba lhadO!.' o peca, não é 
agir como operario. Só o poderia fazer se os operarias o so
licitassem. Os dirigentes não têm esse direito. 

. O SR. AN'l'ONIO RODRIGUES - São estes, SI". Pl'esi-
dente, os telegrammas recebidos: . 

Pará, fS - Antonio · Rodrigues - Onmara - Rio : 

- Articula l.odn nossa bancada accordo Moura Edmar 
outros proLcslarem affirmacão governo Pará junto 
Presidente Republica Ministro Gamara que mandai 
privar população agua quando foi fnrcn. feitu pro
'J)rio polHkos hontern para dosvi!'tuar movimento. 
Quarenta mil trabalhadores r eunidos protestam oon
tra e~scs processos incapazes meu caracter homem 
hem. Em 54 horas. da gl·óve p <wifict\ com perto 
40.000 homens aindt\ nilo houve uma só prisão. Se 
houver üonflicLo foi propt' io góverno provoúOU pl\rn 
armar cffcilo. :Sauctaoiic~ - - Mm·tins e Silva. 
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Pará, 18 - Antonio Rodrigues -- Gamâra - Rio : 

Agratiecido telegramma. Proteste tribuna Camara 
contra invencionice governo Bara ta declarãndo Mi
nistro tratar .. se gréve política desvirtuar movimento 
pacifico . Tudo ordem disciplina. Cidàdt:l pal'alysada 
total pleiteando operariado causa puramente traba
Hüsta . Responzabilizo governo Pará pela fal ta luz 
agua alimentacão plano diabolico está tentando fa
zer trazer anlip:ühia trabalhadores por ser opera
riado firme. Indaga Moura recebeu meus teli!gram
mas. Procura ccrm todos collegas Agamemnon pr·o
testar accusacão Barata passou contra mim. Côíi'l
muniCâ logo após sessão Camara o · que disse5te. 
Abraçoa. - .Màrtins e Silva. 

Sr. Presidente, da leitura que acabo de fazer, V. Ex. 
e n C amara poderão Li r ar uma conclusão logioa.: o Sr . In
tet·vimlm• Bat•a.ta, como tantos outros. nada mais está fa
zendo do que procurar cCJnl>eguir o posto mais elevado do 
Estado . 

Devo ainda declarar, Sr . Presidente, que o Interventor 
Barata era daquelles que viam no collega Martins e Silva 
um dos seus pr<lt.egidos. lt:e lizmenle, esse collega. oompre
h endeu a tempo que só estaria represent..ando o j:,rolelar iado, 
se, de facto, alij asse aquella amizade impropria, que só ser
via para que o Interventor tirasse proveito conlra os pro
Pl'iOs trabalhadores. 

No Pará. ót:t:orre justamente o contrario do que se obser
vou na Bahia. Emquánto neste o h\terven~or Juracy Maga
lhães procurava avocar a si os conflictos entre patrões e 
operarias, fazendo que, do conchavo en:Lre as duas parl.es, 
fosse nomeado um reprcsentanie da cada facção, at'im de 
que o dissidio se resolvesse definitivamente pelo Ministro 
do Trabalho, o Mujor Barata tr ata de intrigar o col!egn Mnr
tins e- Silva . que lem a r.omprohen!'ão da responsabilidad~ 
dt\ gréve desenca.dendn no Est..:l.do nortista. 

E' do meu conhecimoúlo, Sr. Presidente, que n maior 
cautela do coBega Mm·.tins o Silva consistiu em providenciar 
junto aos ~yndico.tos de transpottes t.errcst.r es, e tambem da 
classe mcdieu. afi m de que não falt&tSe a necessuria nssis
tel).cia á popula~;ilo putaense. 

Ao concluir estas minhas lígeirns consideraçõc~ declaro 
t\. Carnara que osLou inteiramente solidurio com o collega 
Martins e Silva por encontrar-se á frente de um moviment.ll 
de reivind ícação, Que deve ser encarado com bons olhos pe
los demais companheir·os da bancada olassista desta. Casa, 
umn vez que se trato. de moviinenLo llUe interessa á massa 
trabalhadora. · 

O Sn. W ALm:MAR RE11WAL - O movimento só surgiu 
depois qne o collcga 1\fnrtins e Silvn rompeu com o Inter~ 
ventor. Não rlevet'ln ler engro~sado tanto o 8~. Barata pnr n 
quo ~i vcsse ar;ot•n mais I'azào, o ihe bntcssemos palmas. 

O SR. ACYI\ MEogmos - Não l> .. bemos so rompeu com o 
Sr·. Uarntn. ou se o Sr·. Barnla rompeu oom e!le. O certo é 
qur>, dcstn. tribuna, dec larou irrcstricta. solidal'iedado ao In· 
torventor, d ir.endo que, se não figurasse na r.hap:. c!P Depu
t.ados, romperia com ellc. E como agora cnfeixa nas mãog 
um movimento contrn o qual so iusurgi~ aqui, isso fnz com 
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que se estabeleçam duvidas em nosso espírito e silenciemos 
em torno do assumpto. 

O Sn. W ALDEMAR REnmAL ~ O meu aparte não signi
fica que eu negue solidariedade á greve. Desejo qua vá para 
frente. Estarei sempre prompto a apoiar todos os movimen
tos grevistas, pois a greve é o unico meio pelo qual pode
mos reivindicar nossos direitos. A greve sempre é bôa por
que é uma luta e servê para abrir os olhos dos proletarios, 
que, assim, ficarão conhecendo quaes os seus amigos e ini
migos. 

O SR. ANTONIO RODRIGUES - Não devemos entrar 
na apreciação da conducta do cidadão em tempos idos, por
que, do contrario, teríamos de apreciat• tambem a pessoa do 
actual Ministro da Justiça. 

O s~·. Vicente Ráo, um dos maiores batalhadores do 
Estado d& São Paulo, um dos que sempre pregaram a liber
dade do povo, •.. 

O SR. AaYn MEDEIRos - Entre~anto, como Min1stro da 
JusLiça assiste á prisão ctos proletarios o nüo protesta; nã,:, 
contribue para que os seus subordinados cumpram a Consti
tuição. 

O Sn. WALDEMAH TIE!KDAL- A justiça burgueza nunca 
ampara os trabalhadores. 

O SH. ANTONIO RODRIGUES - . . . um dos que pare
ciam dos niáis authenticos revolucionarias, mostrou qu~ 
tudo isso constituia mera phantasia, porque não só S. Ex., 
como outros, que se dizem authenticos revolucionarias, só o 
são em quanto não se investem no poder. 

O SR. \VALDEMAR REnmAL - E' dessa authenlicido.do 
que os trabalhadores precisam ter conhecimento. 

O SR. ANTONIO TIODRTGUES - Por esse motivo, pre
ciso esclarecer que eslou !lolidario com o collega Martins () 
Silva, porque pi·ocedeu ao contrario do Minislro Vicente Ráo: 
honlem estava com o Interventor e hoje está ao lado dos 
trabalhadores. 

O SR. AcYn l\fEDEIROs - Hypotheeamos nossa inteira 
solidariedade aos trabalhadm·es do Pârá e aqui cslnmos a 
vorberar quttlqucl' acto que venha prejudicar a massa, seja 
cllc qual fOr. !\las, nflo nos solidarisamos com individuo:; qu-;J 
visam apenas. galgar posições. 

O SR. ANTONIO RODRtGUES - Acho que o nobre cal
lega cslá um pouco precipitado na sua dcciai'U\:tW. 

O Sn. AcYn MBDEmos - São modos de ver. 
O SR. ANTONfO RODRJGUJ!JS - Quando se trakt da 

movimento orientado pm· um collogu como Martins c Silva, 
não devemos entrar nu a.]H'cciacão da sua personalidade. 

O Sn. Amm Il.f!mEmos - •remos que entrar. 
O SR. ANTONIO RODRIGUES - Devemos verifi[)ar Sl3 

o movitnilnto tem ou nfio razüo de ser. 
O Sn. AcYn MEoEmos - Sua aotuacíio aqui dentro, para 

nôs, traba\hadOl'()S, que p(lt{cucemos á minol'ia, foi de com
lllcta negarão. Nilo entramos no morito da quosUi.à, o, sirn, 
no cxun;e da pet·soualldade do Sr. Martins e Silva, a quem 
o nobre m·ador e;;L(l fazendo referenciu. 



C(rnara aos Depctaaos - lmll'esso em 0811012015 09:05- Página 21 ae 30 

O SR. WALDEMAR. R~iKDAL - Estamos hypothecando so
lidariedade aos trabalhadores. 

O SR. Ac.Yn MnoEmos - Inteica. 
O SR. AN'fíONfO RODRIGUES - Estou hyptltbecando 

solidariedade ao Sr. Martins e Sil'va €, ipso facto, .aos tra· 
balh adores. · 

O Sn. AcYn MEDEIRos - E' questão subjoctiva, em quA 
niio devemos entrar. 

O SR. ANTONIO RODRIGUES- Devo declarar que o;; 
que hoje se dizem opposicionistas, serão membros da situa
ção de amanhã. Haja vista o movimento desencadeado em 
1930, que se dizia vir salvar o paiz, que estava sendo infe. 
licitado pelos que se achavam no poder. Hoje em dia, vemos 
justamente o contrario: aquelles que foram de trotados em 
1930, estão apparecendo como apostolos do proletariado . 

O Sn. WALóEJ\IAR REIKDAL- Estamos duvidando dessf'..3 
adeptos de ultima hora. 

O SR. ANTONIO RODRIGUES - Por isso mesmo, não 
posso ainda negar apoio no collega Martins e Silva. Quanto 
á sua pessoa, ao seu pt·ocedimento, niio devemos enlrat• em 
apreciações, pot•que qualquer do nós, da minoria prolctaria, 
amanhã podei'<\ fazer ainda peor. · 

O SR. AaYR MEDEIROs - Não estamos entrando no me
rito da questão. Apenas queremos frizat· o seguinte: nosso 
collega Martins e Silva hypothecou irreskicta solidari ,)IH
de ao Chefe do Governo Provisorio e no 11\lcrventor no Pal'<'(. 
Posteriormente, es§e mesmo collega rompeu coh1 o alludido 
delegado do Sl'. Presidente da Republica, quando havia, 
dossa tribuna, tomado altitudes conti'a a acção da minoria 
.ProJetaria desta Casa, quando pt•ocurava rei vindicar o~ di
.roitos dos trabalhadores. Não quer isso dizer que se o Hlu~
tre Deputadm; Martins e Silva estiver orientando revolucio
nariamente a gt·uvo, nüo lhe demos a nossa solídar iedado. 
Apenas estamos fazendo resnlvns quanto à sua pessoa; niio 
sobt•e a gt'eve, com a qual estamos [JCJ'i'citamcnle soli· 
da rios. 

O Sn. LEANDRG PtNUEtRO - O. Sr. J\Ial'Lins e Silva pode
ria Lei· estudo com o inlet'venL01·, mas, no momento pi·Miso; 
delle se separou pat·a collocnr-se ao lado do povo. 

O SR. AN'rONTO RODniGUES - Antes do tet•minar. 
devo responder a uma obser•vacüo do nosso oollcga, St. Fran
cisco Moura. S. E:x. me perdõo a dura vot'dado que vai! 
ouvir. S. Ex. núo se extet·nou sol>t•c o caso c nii" se c:det·
nal'in. nunca, porque ainda não assomou a esta Ldbuna p:u·a 
pt·otestat· llonlt•u qunlquet' :wbikat·iedade. 

O SR .. FnANCISGo l\IounA - Minha nc\.uuç.ão se dosen
voivc fót·a daqui. Não tenho pot· habito it· t~ trilJun:t, oomo 
VV. EBxs., pam fazet· demagogia. 

O SJ\. ANTONfO RODRIGUES - Nunca o coi!egn ievt' 
o gesto de vir a t.ribuna para protustat' contra m·bitral'iecln
des de que os proletal'ios tem sido victimns. Por isso não é 
de e:drtmhur quo o Sr. Depúlado FL'IIncisco Moma, bl':ll 
como on!.ros quu portr;ncem t\. minoria proletul'ia. não tenham 
usado da pnltwrn em defesa de opcr11rios pl'csus. 

O Sn. FnANmsco Mo'OaA - Agimos junto á policia; 
não occupumos u tribnnn pat·a demngogias. 
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O SR. ANTONIO RODRIGUES- A tribuna está á nossa 
disposição paro. darmos ao Povo conhéciment.o das arbitra
riedades prálicadas contru o operariado. Não <lstamos mais 
no regime em que viviamos pedindo. Temos immunidades 
para, desta Casa, denunciar e desmascara.r nquelles 
que d-e!:irospeita.m a -Gonsiituição promulgada a i6 de Julho. 

O SR. FRANCISCo MotiRA- VV. EEx., no entanto, se 
collocam cont.ra a lei; não quizeram, si quer, nssignar a 
Constituição t.lo Paiz. 

O Sa. AcYR MEDEIROS - Nós somos rovolucíonul'ios . A 
revoluçiio não se pode_fazer dentro da lei. Essa a verdade. 

O SR. ANTONIO RODRIGUES- Devo declarar ao cal
lega que fui um dos que assignaram a Constitui~ão eom 
reslriccões. Ainda mais: tive a coragem, o desassombro de 
dizer, pelas columnas dos jornaes, que votei no Sr. Getulio 
Vargas, esclaJ"eaimento que não dei ainda á Camara, mas 
apl'Oveito a opportunidade para íazcl-o. 

Votei no Sr. Getulio Varg::ts porque comprehendi que 
não fimlVa hem a. um outro brasileiro qualquer vir assumir 
a responsabilidade das mazella.s deixadas pelo proprio Sr. 
GcLuli<J Vargas. · . 

O SR. ACYR MEDBIRO::! - V. Ex. confessa que houve 
mazellns; neste caso não deveria ler votarlo no Sr. Getulio 
Vargas, em signal de l>l'Otesto. 

O SR. ANTONIO RODRIGUES - V. Ex • . não lern ra
zão. Votei no 81•, Getulio Vargas, ropito; por entender que 
S. Ex. devia arcar com à responsabilidade de qualquer de
nuncia qu~ · futuramento fosse feita pelos legisladores do 
Paiz. 

o· Sn. AcYn MEoEmos - ·A revolução creou var ias com-. 
missões de syndioancias; nenhuma dellas, entL·atanto, apon
tou, até hoje, os culpados. Isso demonstra a fallencia da 
Revotu~:ão, porque não houve um homem que tivesse a co-
ragem de denunciar as mazellas. 

D SR. AN'I'ONIO RODRIG1JES - Applica-se, perfeita
mente, á hypoLhese o cnso dá mulher adultera . 

Christo, condoendo-se da sua situação, \'codo que um 
gtancle numero de pe:~soa3 accusavam-na, apontou para elln, 
dizendo que quem não tivesse culpa ou fosse isento de peo
cados, qne aLirMse a 'Primeira pedra. 

Que succcdeu? · 
Aló as pobres ('.ri::mt;.as, innoeântes, vendo o exemplo dos 

adultos quo se rctir•avam, acompanhal'Um-nos, deixa.nd() 
aquella mulhc1' com Christo. 

É a mt~sma coistt qua t(contecc com a t·evolu~~üo. 

O Sn. Ac:Yn. MEot>mos - Então V. Ex. corifessn, im
iJlicilnm~nte, quo a ftcvoluçüo falhou? 

O SR. ANTONIO RODRIGUES ~ A fallencia da Revo
lução não constiLuo novidade para quem quer que seja . É 
f acto publico o notorio. 

Quero, S1· . Pl·cs i<lonLc, lol'tninar meu discurso declar:m
do uo~ nobr·cs coliagu~ quo em ora um dos mombt·os mais 
npagarlus (11do npoúulos) do Ptu·tido Pl'olt~ f.nrio SociaHsta. 
Julguoi por· bem dt~slig•u--mr! dell~, p or·que noLei quo homens 
com r·espnnsahilidarlc dentro r!:tq u('lla nq:;rcmiar..iío estavam 
Ut;indo iHdisc illlinadUtnl'lllc. Como nu o CtUOI'O quo, nmauhii, 
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o proletariado venha attl'ibuir-me. uma responsabítidnde que 
não me cabe, entendi por bem redigir uma carta, de:<ligando
me das fileiras do partido. 

A carta é a seguinte: 

"Rio, 18 de Setembro de ~934. 
Prezados Companlwiros do Directorio do Parti

do Socialista Proletarío do Brasil. 
Saudações Proldariai!. 
Trago ao ,conhecimento de todos que tomei a re

solucão de desligar-me das fileil."as desse Partldu, por 
julgar que a minha ptesenQa trará serias difficulda
des, em corta~ deliberações, que tenham de tomar na 
organização das chapas para deputados e intendentes. 

Os motivos quo me fOTcam a essa attitude é por 
ter r\otado q_ue alguns elementos, com responsabilida
de no Partido, e.stão resolvendo de motu-proprio M• 
sumplos á revelia dos componentes desta agrenüa
cüo partldnria. 

Com elevada. estima e consideracão; sou o com
panheiro de sempre. - Antonio Rodrigue's .Souza". 

0 SR. WALDEMAH REIKOAL Entretanto, um pro-
letario, quando nos meios proletarios encontra itregularida.~ 
des deixa de cumprir o seu dever s-e não presta sua 
solldarhlriade aos collcgas, denunciando as fa.l~as que en
contra, para qllc se extinguisse os abusos de ·cOrtf~ança de que 
V. Ex. acabn de fala L'. Acho, por isso, que es.tá ert'ilda a 
attitude de V. Ex., a quem não quero contrad1zeL';. porque 
r:nlendo que tem direito de tomar a aLtitude que qutzer. 

O SR. ANTONIO RODRIGUES - Poderia V. Ex. pro
var quem estú errado? 

O SR . WALDEMAl\ R&IKDAL - V. Ex. deve, no meu en
tender, esclarecer os cri'Os a que se refere. Niio se justifica 
que um operaria abn.ndon~ os seus companheiros justamon
te no momento nm qttfl :nais prec.isam de sua collnboração. 
Supponlmmo-; uma questüo ent.1'c nó:,; tres, e quo tJm de 
nós seja traidor, Qualquer dos outros t.cm o dever de dizül' 
qual o t1·n.idor. Se, num momento assim, cu fujo, desligando
me do bloco, para não diztr nos demais que nellc existe um 
trni1lor, nãu Ntmpri com o muu dever do proletal'io. 

O SR. ANTONIO nODRTGUES - O nob1'e collega que1• 
quo eu rleclnro quaes são as irrcgulai•ida.des'? Se ucha oppot-
1 uno, di r~ i quacs são. Agorn, se entende inconvenicnLo, guar
darei silem:io, resolvendo-me ptn'1l apontar oppbrtunnmente 
aos col!~gos eomponenles do Pal'tido os en·os por mim en
l'ontrudos . 

O Sn. WAI.uE~1AI\ RE!I\DAL - Aponas digo qno V. 
Ex., afaslundo-so niio cnmp1·iu com Sl1U dever de solido.t'ic
dad<'. Devia dizer lá dcnko do Partiuo, apontando-os, quaPs 
of' et·l'os quo mm·cciurn a condcmnnçfto de V. Ex. 

O S!\. "\ayn Mmmmos - Se o nobt'o oradot• podo escln.
rMer a questão, sem lovat• paru :1 l.rib\HU\ nomes do pessoas, 
mas orwmts fados llt• rJl'(!em colloctiva, inlérossando aos pro
pl'ios IT•abalhnilore~, qne o facn.. Se o questão, nüo do in
dívidtws, nws t!c inLeccsso oolleclivo, não vejo porquo so 
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exima S. E:x. de exprimir seu pensamento pernnte campa.,. 
.IJheiros. 

C. SR. ANTONIO RODRIGUES- Vou attender ao apar
te do illustre collt:ga. 

Pam isso, comccarci declarando que as reuniões do 
partido, at.é a presente data, teem sido um verdadeiro fra-
casso. 

O Sn. W ALIJEMA!l R'E:tki:lAí. - Porque o collega não ap
pnrece, embora venha sendo convocado. 

O SR. ANTONIO RODRIGUES --'--Eu houtem enviei uma 
catla por üm portador, que ii.ão encontrou pessoa alguma na 
Secretaria do ParLido. 

O SR. WALDEMAR Rrm<DAL - Não diga isso. O compa
nheiro i)Oâe mo;;Lrar o convite para a reunião de h ontem? 
1\ão pode existir, porque o partido não se reuniu hontem. 

O SR. ANTONIO RODRIGUES - Veja V. Ex. a con
tl·r,dicCão -existente entre os -elementos do partidü: uns, affir
mnm que a reunião era para h-ontem, .e outr.os, que era para 
anic-hontern. Não sei com quem está a verdade. 

O SR. W ALDEMAR REnmAL- Affirmo que hontem não 
havia reunião marcada para o Directorio do Partido. 

O SR. ANTONIO RODRIGUES - Devo ainda declarar 
qtte diversos componentes do Partido, com grande responsa
bilidade nelle, têm tomado parte em reuniões de outras ag
gr-emiações, á revelia do partido. 

Não quero citar nomes, conforme pediu o nobre co !lega; 
mas, já vi o nome de um grande homem, com muito destaqu·~ 
no partido, como candidato a intendente, assim como outros 
componentes vêm fazendo propaganda de outras aggremia
çõcs. 

O Sn. W ALDEMAR REmoAL - O collega. sabe que nós 
não escolhemos ainda c:mrtidatos, não nos reunimos ainda 
pam esse fim. 

O SR. ANTONIO RODRIGUES - V. Ex. equivocou-su 
neste ponto. O que affirmo . é que h a membros do partido 
que jó. tem o seu nome indicado por outras aggremíaçücs. 

O SR. \VALDEMAR Ii~>:mDAL - () partido ter-á. conheci
mento disso? 

O SR. ANTONIO RODRIGUES - Nilo so1, mas até hoje 
não vi desmentido. Ainda ha outro elemento do partido que 
tr::~la de pt·omovet• l'Otmíões na sede do seu syndicato para 
faU't' propaganda contra o mesmo partido. Ainda ha mais: 
urna socia do partido tem promovido, no ractio, campunlm 
a favot· de associacão advet·ssa ao Partido Pro!ctario So
cialista. 

Deunte dessa orienLaono, dessa verdadeira indisciplinn, 
purccl.!u-me inc.onvcnhmte continuar ali. Sf\o essas as ra-
7.üt•s quo me levaram a retirar-mo das fileü·as dessa aggre·· 
minçii.n. 

Devo, porém, declnrur que, mesmo afastado do partido, 
estarei sempre Pl'OrnpLo n assomar a esta tribuna pn.t·a dofml
der ns justas pretensões do proletariado. Tenho om1vicc,:ão 
firmada LI hoi ele sempre lH'otostar contra eslc ou nquolle, 
~em indagar se é o governo, u policia Oll o Mlnislr·u da Jus
tiça que infrinja n. lei. Dossa aLtitude jamais me afaslul'Ci. 
,(Mtli!o bem,.: 'rrmito úem. O oractor é ct~m.p1·imt:n.tw:lo) . 
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O Sr. Acyr Médeiros - Pcoo a. palavra, :pela ordem. 

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

O Sr. Acn Medeiros (Pela ordem) - Sr. Presidcn te, 
pedi n. palavra, pela ordem, apenas para interpellar a :Mesa 
sobre quaes as providencias tomadas por esta Casa, rela.ti
vamente ao pedido de gar3ntias formulado pelo nosso illus
tr·e collega, Sr. João Vitaca, que, no Rio Grande do Sul, vem 
soffrendó cerceamento em sua liberdade, como igualmento 
occorre com os seus companheiros de propaganda eleitoral 
nesse ·Estudo. (Muito l'>tm.) 

15 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para explicacíí.o 
pessoal, o Sr. Leandro Pinheiro. 

O Sr. Leandro Pinheiro (Para explicação pessoal) -
Sr. Presidente, a gr.eve geral qu~ ir.tompeu nu Parll, pa.
ralys:mdo, nestes quatro ultimos jias, toda a vida urbana de 
Belém e com ain(laca de alastrar-se por todo o interior do 
meu Estado, offercceu uma optima opportunidade para o 
major Magalhães BaraLa, esquecido dos seus deveres de chefe 
de governo, fazer exploracão política com um assumpto de 
tamanha relevartllia. 

Emquanto, Sr. Presidente, a população se encont.ra serri 
meios de transporte -e sem allmento, por i!!Bo que, ha quatro 
dias, nã~ cir!)ulam os bondes e os a.utomoveis -e não existe 
oarne ·em Belém, oemquanto a população se debatê em meio 
das sérias difficuldades decorrentes desses factos, o lntervr.n~ 
tor do Po.rã, esquecido, repito, dos seús deveres de chefe de 
governo, manda, para aggravur ainda JmLis o quadro affli
ctivo dessa situar;ão, cortar, por elementos estranhos ao ope
rariado em grey~, a luz e a .agua da cidade! E o faz, Srs. 
Deputados, architectnndo o executando essa farça diaholic:1, 
com o fim preconcebido de envolver os seus adversarios poli
ticos numa trama sinistra, dizendo-os responsnve1s pol' 
esses fuotos, trama cujas consequencias funestas bom pode
remos avaliar pela .exn.lt.açã-o d() .animas, que empolga a opinião 
pá1'aense nesta. hora. tremTonda de pr<Jvacões, qu'ê vive o 
povo do Pnrã. 

O m.a.iot· Magalhães Bar!lta, Sr. Presidente, dom tnUdo 
po.- uma idén fixa, s6 tem Uinl\ prcoccnpacuo, só acalenta um 
desejo, a sua acl.lvidnde cerebral é tnn pensnmento 3ti: ele
g<.>.r-se governnd-ol.' do Pal'tU E para isso, Srs., -para ver 
rcaliznda. ossa aspi.racüo, que ó sua c do mais ningu~m no 
Par·li, vem comrnellundo toda sorte do desatinos o venl l)rati
cnndo to·da oorto de netos coudcmn.o.veis pela moral política. 
conLt·o. amigos dcditlados, os quaes apunhatl\ friamonlo p1:1las 
costas, para. satisfazer odios o rancores mesqninhos de ter
ceiros, o indo nté d humilhuçlí.o de dirigir-se blandiciosament~ •. 
chamando-os ao aprisco do pnrLido offical, inimigos contra 
os quues vivia a uti.rnr, em todas us suas fn1ncões e em todas 
as opportunidades, a pécha de ladrões l · 

Quem, 110 Pal'á, Sr. Presidente, não se alista nns baste~ 
baratistas o quem niio ibate palmas, ali, á candidaf.ut•a do 
major Barata n governador, vne falalmenLo pura o indc.t sob 
as iras implacavQis do S. Ex. Um dos mais brilhantes ele-
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mentos da nossa Marinha do Guerra, o capitão fie cot·veta 
Sr. lienjamin SOdré, conhecido, fóra e dênt'ro da Armnda, 
pelas suas virtudes, quar como militar, quer como Cidadão, 
actualmcnte no com!llando da Escola de Aprcnctize~ 'Uuri
nbeiros do Pará, só por ser filho do venerando republicano, 
general Lauro SOdré, candidato a govemador da Frento Uni
oa Paraense, ~q_ por oesse facto, •Srs., aeaba de cair no 
desagrado do Interventor Bar.ata, 1> qual solicitou d() Sr . 
Presidente Getulio Vargas a sua retirada urgente do Pal"á, 
facto, aliás, que nl\o é Isolado, por-quanto S. Ex. o tem 

.feilo com var·ios offlciaes do Exercito e da Mal'inha. 
E' o salve-se quem puder, pois, para ser govcenadm·, irá 

o major Baratn até á consummação do atLentado que vem, 
de ha muito, planejando contra os àdversar ios da sua can
didatura e c.onka principalmcntFJ o jornal ''A Folha do Norte''. 
jornal de tradioõrjs us mais bt'ilhantes no meu Estado. 

"Com Raó ou a páo", como affirmou na meia lingua do 
seu ultimo discurso, agradecondo uma rr.anifost.acão ti~ <m
commenfla do funccionalismo publico do Parã, eXPN~ssüo 
gt·osseit·a e desrc!:peilosa que mostra a profunda ogerísa qufl 
nutre o major Bnt·aLa pelo illllsLre Ministro Vicente Rlio, 
pelo ~wande crime de ter nascido S. Ex. em São Paulo, "com 
Raó ou a plio", affirmou o InLervcnlor paraou~c. irá. ao go
verno de s na I.Hrra . E se não f li r eleito, nffirma ainda no 
mesmo discurso, "justifica- se uma outra revoluçiw f" Pobro 
Brasil I · 

Essu idéa fixa do Interventor do Pará vae, Sr. l'rc~!
denle, gr1rando. no cer·cbro agitado de S. Ex., a série infi
n ita de viol0.nc ius prógadas o oxccutadal5; no meu Estado, pelo 
majôr Barata e pelos ptcr•dsr.os dos f;eus cfosaccrt.os. Esse 
~6ladn innorninrn•cl de coisas, Sts. Deputados, tem creu
do, no Pará, nm ambiente dn inscgmanc.a e umu atmosphera 
irrespinwcl }iat·a todos que lá vivem. O cnn~aco parece ter•!-le 
trans pol'l.ado dos l'incõcs not·dcslinos para ns ruas despoti
ciadas de Belém. 

o SR. HmEC'l'IANo ZENAYn~~: - Pl!t'mitta V. Ex. um apar
te . O nordeste não tem o privilegio do cangaço. Pen~u quP. 

. em todn mn·te do Paiz hn aqnilto tlne V. Ex. ckmomma de 
"cnngaço". · · . 

O ~n. I.EANDl\0 PINHF.Hl.O - De ordinario, qn:.t nd t• s~ 
fala em cnngn<:o, refct'ü-s!1 St!ffi JH·c no nordcsto. Nüo tctllJ O 
inf.cuciio alguma de depri mi r os habilnnt.cs d•l~'>~n zona do 
Paiz. 

O S tt. HtmECTtANo Zl1NAYDF. - Será r,onhccido em :nnn
mcras t•cgiiics com ouLros nomes . 

O HR. LE ANDRO PlNHBinO - Nn Nor·d<íslo ha o can
gaço. Pois lá nüo oxislc o "Lampeão"? 

O Sn .. H~nEOTtANo ZENAYnE- Em tôdo o caso, fica o meu 
p rotes to contra a inlencão de V. E:<. de dal' ao nordoslo o 
Jn'i'lilct'io do cnngaco. 

O Sll. LEANDRO PINHF.InO - Não 6 p riv ilegio, por
que dcsonleiros exisLcm om todn put'lc . 

As 111Maças de inorle aos ndv<•rsal'ios polit.ir,os e do om
pnstollamenLo ao jornrli da O\)[)Osiç.ão, o vibt•anf.c mMur.ino 
"A F olha rio Nol'l.c", silo f (\i las todos os dias o om lodas as 
O(Jpot-lunitladcs pnlOs "sulvatlMcs" do PtH'IÍ. 

Jla!'U rtno a Camura c a Nn.çúo possttm aquilnl.àl' dll dc
gt•aclaçiio a quo bai..'\ou a politica, quo sa diz r cvoluoiont'ia o 
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rn.oralizadora do costume:~, no Pm·á, basta trazer no conheci
monto desta Casa o facto de ter um candidato do major iJuy 
rata a Const.ituinLe Estadual proferido, a cspumat· de s·a:va 
homicida. a seguinte phL'ase, num banquete ha pouco réalí
zado ern um dos melhores hot~is de Belém, banquete que ia 
degenerando em sério conflicto, PI'OVOCado por eSse e OUtros 
asseclas do Interventor paraensc: 

"Eu. sou. o Lampeá.o paraense I" 

Este racto, que venho de relntnr ~ Ca.mnra, Sr. Presl
denle, e csla piJrasc ddiném c e;;tygrnathmm a situação tWL•:u..la 
pelo major Barata, no P-ará. 

Um Deputado á Constituinlo quo se diz emulo de • · Lam~ 
peão" I Só mesmo nos arraiaes políticos do majot• Barata I 

A rl'!accilo, porém, que vem se operando em t.od{L.;; as 
classes sociues do meu Es~ado, fazendo a communlliiCI nn
raense vibr·at' de indignac.f\0 oontt-a os desmandos do bltH'
ventor l1uJ'ala e, ao m•!smo tempo, de enLhusiasmo dvico ao 
lado da Frente Unica, que se organizou uo P<H'á [l;Jra expul
saz· os VCJH.lilhõos da Revoluçüo, ossa rcacçfto, Sr. Presidulíl4~, 
acaba àe concretizar-se no gesto altivo da. mocidade pa.
racnsf:l, l'asg:mdo e dcsit·uindo, no Gymnasio o na E;;cula •10 
Direito, o rctl'aio do mujoz· Barata c. na F'aculdudc de Medi
cina, por n ii.o cxisLir rctt·ato do Inlervcn!ot•, uffixando c:H'
tazcs cmJtr·a S, Ex. 

Esse gesto altivo da mocidade paraonse representa, Sr. 
P1·esideot.e e Srs. -Deputados, o transbardn.monLo da represa. 
E' a con.scicnoia. civica ·do ll'IR.u Estudo falando polo gesoo 
alLiv.o d-o. mocidade paraensc, dessa mocidade heroioa e g~
nerosa qttc snl.Je castigar, th:ssc modo, os -i~olos de r>és do 
barro, os <ls lauistns de feira, como sallo Laml.Jcm !U\H'l'4it• 
agarrada ús mctr·alhauorns nu hot•a da rcft'egil ! 

· Volto, nm·6m, S1·. P•·osidt•ntc, para l(H'miaar eslns brP--
vcs considcL·acúcs em torno da polilica ncfasln áo majoi' Ba
ratn, no Praá, a tratar <la grev.o que vem, ha j~ quatro <lias, 
paralysando lodn â vida de Belém õ dr~ s Pus :U'l'Nlni'P~ . 

Pas~o u. ler, Jlar·a que fique conslnndo dos nanacs da Ca
mat•n, o l~lcgramma que o Deputado classista MarLins e Silva 
dirigiu, honl.em, ·aos jot·naes desta · Capital, telcgt·arnmn onr.lo 
se contém urna gravissimu nccusnçiio ao Intorvontor do ·Paí·a, 
como insuflado!' de actos condcmnavois prnlicudos por ele
mento.<; estranhos ao pr·olelnt•iado om grcvo o com o prop:)sito 
iuconfe:;l:lavel do, pura justificar vindict.as planejadas ;}Onlra 
seus advnr·snl'ios pol íticos, aLtrillllit· u estes a prnl ioa dn
quelles netos . 

O te!cgro.mnHl, a quo mo refiro, é o seguint·e: 

"Dol(,m, 18 - · Vht \Vestor·n - fiogo prot\!s tar todo~ .ior
nacs viltanin govl'rno Ptm\ atldhuindo u inirn ot•dcrn privnr 
p opulação agua, luz e alimcnl.ncfio . Governo mandou lltli!'.tJth 
faze!' nssa furç.a pot• c.lemunLm; <1Si.J'a nhol' o! asso proloi.aria. 
Protesto contra inl'umia o iHLo Jn()~mo fiz junto inspcclot• 
Região, t•osponsnbilizundo govm·no qualqnct· pm·turbuçã,l or·
dol)), que, ~e houvor, ~c) t'[t t><H' ello rnésmo l'11il-n. Em 5/t hora~ 
dn greve Jlacifiua, com J.lnl'lo de ltO . 000 l10rnons, não so rn
gistrou nU\ agot·a uma só Dri sf\0. Divulgue ITIHil enct•gico 
prol.osto conl.1·a r.1ssa at'l'it·maçl\o, incapaz meu car·:l(\tot·. -
Martin11 f! Silva." 
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Verá V. Ex., Sr. Presidente, verão os illustres membros 
desta Camara e verá tambem a Nação, pelos termos do tele
grnmma, que acabo de ler, .os propositos políticos do Inter
ventor do Pará, fomentando desordens e instigando desatinos 
para armar effcito e justificar violencias contra seus adver~. 
sario~. muito embora implantando o pavor em Belém e le
vando o desassocego, a fome, a sêde, a todos os lares, quando 
deveria ser S. Ex. o primeiro a garantir a ordem e fazer res
peitar e cumprir a lei na unidade federativa em tão má hora 
entregue aos seus desmandos administrativos e aos desva
rios de sua ambi<;ão politioa desmesuradà. (Muito bem; 
muito bem. O o'rador é cumprimentado.) 

Durante o discurso do Sr. Leandro Pinheiro, 
o Sr. Thomaz Lobo, 1 • Secretario, deixa a ca
deira da. presidencia, que é occupada pelo Sr. 
Waldemar Motta, 4• Secretario. 

O Sr, Presidente - Termina hoje o prazo de recebi
ménlo das emendas aos projectos de orçamento. 

Vou levantar a sessão e, em obediencia ao voto da Oa
marn, designo para depois de amanhã, 21 do corrente a 
mesma 

16 

ORDEM DO DIA 

Primeira parte 

Sessão secreta, para discussão e votação da mensagem 
do sr. Pr~~idenle da Republica, sobre a nomeação do Chefe 
da Missão Diplomatica na Hollanda. 

Segunda parte 

Votação do projecto n. 16, de 1934, estabelecendo que os 
governos dos Estados sejam exercidos pelos Presidentes dos 
respectivos Tribunnes de Justiça., até que se verifiquem as 
eleições de que trata o art. 3• das "Disposições Transito
rins", da Constituição Federal (em virtude de urgencia) (1" 
discu.ssão) , 

Votação dos requerimenws dos Srs. Ferreira de Souza e 
Adolpho Bergamihi offerecidos ao 'projecto n. 6, de 1934, 
estabelecendo providencias para a realizaoão das proximas 
eleições. 

Votação do parecer n. 1, de 1934, negando licença pedida 
para pNJseguimcnto do processo instaurado contra o Depu· 
tacto Joüo Villasbôns (discussão unica) . 

Votação do parecer n. 2, de f934, declarando que o pro
seguimento do processo orimjnal instaurado eontra o doutor 
Luiz Vieira. do Mello, independo de licença da Camara 
(discussão unica) • 

Votacão do parecer n. 3, de 1.934, deolarando que inde
pendo dl) lioonca da Camar.a, o proseguimento do processo 
criminal inslamado contra o Sr. Nunoio Soares da Silva. 
(disuus~·ão '!mica) • . ~ 

Votncão do requerimento n. 37, do i934, do Sr. Mozart 
Lago, indagando por quo molivo os sargentos monitores do 
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Collcgio Militar não percebem diarias que a lei estabelee" 
(discussiio unica) . 

Votação do requerimento n. 38, de !9341 do Sr. João 
Vitaca e outros, pedindo informações sobre reconhecimento 
da União Sovietica, l]elo BrasH (discussão unica) • 

VolaQão do requer·imento n. 39, de 1934, do Sr. Acyr 
Medeiros e outros, pedindo informações sobre o resultado a 
que chegou a Oommissão. Liquidante da Divida Fluotuanta 
da União (discussi.lo unica). 

Votação do requerimento n. 40, de 1.934, do Sr. Thiers 
Perissé e outro, pedindo informações sobre obras no Theatro 
Municipal (discussão ttnica) . 

VoLaéão do requerimento n. 4j, de 1934, do Sr. Alcan
tara Machado, pedindo informaQões sobre reintegração do 
tenente-coronel Benedicto Alves do Nascimento (discussão 
unica). 

Votacão do requérimento n. 42, de 1934, do Sr. Acyr 
Medeiros e outros, de informaoões sobre prisão de operarias 
empregados em padarias {discussâo unico.) . 

Votacüo do requerimento n. 43, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outros, de informações sobre prisões de opera
rios, que enumera (discussão unica). 

Votacão do requerirmnto n. H, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e ouh•os, de informações sobre demissão de um 
empregado da Escola Sete de Setembro (discussão unica) .: 

Votacão do requerimento n. 45, de 193~, do Sr. Thiers 
Perissé, de informações sobre se no Estado do Paraná cstf& 
sendo cumprido o disposto no art. 10i, Ieka e da GonstiLui-
cão vigente (discussão unictt) • . 

'Volac:ão do requerlmento n. 4.6, de 193<\, do Sr. Adolpho 
Bergnmini, de informações sobre se nas Estl'adas de Ferro 
da União continua sendo cobL'ada a laxa de viação federal 
(discussão unica). 

Votação do requerimento n. 47, de i 934, do Sl·. Antonio 
Rodrigues o outz·o, de informações no Minislerio da Agricul
t.m·a sobre colonias de pesca (disct~.ssão tmica) • 

VoLaciio do requerirtHmt.o n. ~8, do i934, do Sr. Acurolo 
Torres, de il'lfOl'tnacuos uos Ministerios da Justlça o Vlaçiio, 
sobt'e opet·arios el\volvido8 no movimento grevista de 5 de 
&~lembro con~nto (discuss{U) unica). 

Votação do requerimcn!o n. 49, de 193·~. do Sr. AcurclO 
'rorres, de informu~üos ao Ministel'io do Trabalho sobt'e um 
recurso intcrJlOslo por opcrnt·ios do Syndicat.o dos •rraba
lhaclores da Conipanhia do Clmenlo "l'ortland" (áisctt~siio 
unica) . 

VotRoüo do requel'lmentõ n. 50, de 1!.134, do Sr. Juão 
Villasbõas, de informações uo Ministcrio da Guet•ra, sobr6 a 
missão chefiada pelo General Leite de Castro, na Europ~ 
(discusscio unica) . 

Votaoão do requerimento n. 51. da 1934, do Sr. Moz.a.rt 
Lago, de informações sobre I'eversüo de um offioial do E:x:er~ 
oito (discus.<JiiO unfca) • 

Votação do requel'imouto n. 52, do i93oi, do Sr. Aloun
Lara MucJJado, de informações ao Ministerio da Via(iúo e 

a. D. - VO!JUM.E IV 30 
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Obras Publicas, sobre reintegração de um funocionario d!i. 
Inspectoria de Secoas (discussão unica) . · 

Votacão do requerimento n. 53, de 1934, do Sr. Cunha 
Vasconcellos, pedindo ao Ministerio da. Viacão e Obras Pu
blicas cópias dos pnrelleres dos Consultores Teohnico e Ju
rídico daquelle Ministerío sobre a Companhia Paulista de 
Estrada de Ferro (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 55, de f93-i, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outro, de informações sobre dispensa de empre
gados no Servil}o da Febre Amarella (discttsstio unica). 

Votação do requerimento n. 56, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outro, de informações sobre dispensa de um 
funccionarió da Companhia Cantarelra de Viacão Flumi
nense (discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 57, de 1934, do Sr. Thiers 
Perissé e outro, de informações sobre nomeações de funccio
narios {discussão unica) . 

Volação do requerimento n. 58, de f934, do Sr. Moz11rt 
Lago, de informações sobre terrenos situados na Ilha do 
Governador (discussão m~ica) . 

Volacão do requerimento n. 59, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre nomeações de technicos de Con
tabilidade feitas pelo Sr. Interventor do :Oistricto Federal 
(discussão 'ttnica}. 

Votação do requerimento n. 60, de 1~34, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre nomeações de medicas, feitas 
pelo Interventor do Districto Federal (discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 61, de 1934, do Sr. Adolpho 
Bergamini, de informações ao Sr. Interventor do Districto 
Federal, sobre a consirucoão de hospitaes (discussão unica). 

Votacão do requerimento n. 62, da 1934, do Sr. Adolpho 
Bergamini, de informações sobre o Serviço de Radio Na~ 
cional (discussão unictt) . 

votacão do requerimento n. 63, de {93-i, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre serviços de b·abalha.dot·es da 
Prefeitura do Districto Federal (discussão nnioo.) • 

Votaciío do requerimento n. 64, de 1934, do Sr. Henri
que Dodsworth, de inform!lQÕes sobre pugumento a funccio
narios do Inslituto do Matoorologta (disctusao unicG) • 

Lovtmla-~e :.1 Sessão ás ili horas e 25 mi
nutos. 
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52a Sessão, em 21 de Setembro . de 1934 

·.Preaidencia dos Sra. Christovão Barcellos, a• Vice-Presidente, 
e Thomaz Lobo, i • Secretario 

1 

A's H horas comparecem os Srs.: 

·Christovão Baroel!qs, Waldemur Motta, •Mario Caiado, Al
'herlo Diniz, Lino Machado, Adolpho Soares, Godofredo Vian
na, Hugo Napoleão, Pontes Vieir.a., Kerginaldo Cavalcanti, 
Odon Bezerra, Pereira Lira, Augusto Cavalcan~i, Simões Bar~ 
.bosa, Góes Monteiro, Valente de Lima, Rodriguos Doria, Deo
dato Maia, Magalhães Neto, Edg.ard Sanches, Negreiros Falcão, 
Francisco Rocha, Nelson Xavier, Godofredo Menezes, Henri
que Dodsworth, Olcgario Marianno, Moza!'t Lago~ Adolpho 
Bergamini, João Guim!lrães, Pl'ado Kelly, Acurdo Torres, 

.José Eduardo, Gwyer de Azevedo, Cardoso de Mello, Le-mgru
bor Filho, MaLta •Machado, Vieira Marques, Licurgo Lbite, 
Bueno Brandão, AntlH.Jl'O Bolelho, Alcantara Machado, Dnr
'ros Penteado, Cincina!.o Braga, Lacerda Werneck, Nero de 
Macedo, Aarão Robel!o, Carlos Gomes, João Simplicio, Renato 
Barbosa, Fanía Ribas, Adalberto Corrêa. Acyr Medeiros. An
tonio Rodrigues, \Valdemar Reikdal, Francisc:o Moura, Sebas
tião da Oliveira, Alvaro VenLura, Ricardo Ma.chadoJ Pedro 
:Rache, Teixeira LeiLe, Pinheiro Lima, 'l'hiers Perissé, Mo
raes Paiva (ti3) • 

O Sr. Presidente - A lista de prcsenca accuso. o compa
,.rocimento de 63 Srs. Doputados. 

Está aberta a Sessão. 
O Sr. Alberto Diniz <Supplenti'J, servindo de 2• Sec!'etario) 

procr.do á leitura da AcLa da Sessão anLecedente, !~ qual ~. 
·s(lm ohsorvações, approvada. 

o Sr. Presidente- Passn-so á leitura do Expcdionto. 
O Sr. Waldem.ar Motta (4° Secretario servirulo de ia) 

. procedo á leitura do seguinto 
EXPEDIENTE 

Officio: 
Do Minis ler i o da JusLiça o Nogoeios Ir.;.lel'iO!'oS, de i!> 

·<lo correnLe, rcmettondo as soguintos 
INI"OI\MAÇÕES 

Exmo. Sr. i 0 Secretario da Onmaru dos Dt:.putudos. 
'fenho a honra. de infol'lnnr a V. Exa., om resposta ao 

•Offioio n. 222, de 3 dest.e mez, que o Gove;·no osperu. ter, 
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dentro de pouco tempo, organizadas as commiEsões a quo se
refere o paragrapho unico do ái't. f8 das Disposições Transi~ 
torias da Constituição. 

O artigo citado determina que o Governo as organize 
opportunamente. Não se trata, pois, de uma disposioão que 
deva ser posta em execução emmediatamente, oomo aoonte
tece com outras da mesma Constituição. 

Reitero a V. Ex. os meus protestos de elevada estima e 
distincta consideração. 

O .Ministro da Justi~a e Negooios Interi1.11 es. - Vicente 
R do. 

-A quem fez a reqnisioão. 

Telegrummas: 

Urbano - Presidente Camara Depubdos - Rio: 
A familia do Desembargador José Moreira da Rocha, 

ex-presidente do Ceará e ex-Deputado F!:'deral, por aquellê 
Estado, agradece mui penhoradamente o voto de profundo 
pe<'!ar que a requerimento generoso da. bânoada Cearense, 
foipela Camara apJlrovado em .ses&ão de 22 de Agos~a. Pela 
viuva c filhos . 

• - Inteirada. 

Do Campo Grande - Presidente Camara Deputados -
Rio: 
Partido :Mocidade MaLto Grosso solicita Vossa ExceUenoia 
seja interprete o.pJlello mocidade brasileira acorra. maxímo 
enthusiasmo urna proximas eleicões pró Brasil novo. -
Tomaz Pereira, PresiclenLa Pal'tido Mocidade. 

-- Inteirada. 

Do Hajahy - Presidente Camara Deputados - Rio:. 
Congresso Proletario Santa Catharina cmnmunica seu. 

cncernunento hoje. - Lcona1'do Machado, presidente. 

- Inteirad:t. 

Da Junta Adnünislrativ:t da ·Caixa d~ Aposentadorias e
Pensões da ·Oentra.l; da Confederacão Ferroviaria do Brasil; 
varies aposentados da áaixa de Aposentadorias B Pensões· 
da Central do Brasil pedimos seja dado andamento M pro
jccLo do ,sr. Deputado Acui·cio Torres quo detet·mina seja 
I'csmttlda á Caixa do l'ensões determináda importunoia. ·
A's {;ommissões do Finanças e de Legislação Sor.ial. 

Do Syndicato Bancario de Maeoió; do Syndicuto Ban
carias de ·'Santos; do Syndicnto Brasileiro do Bancat'ios; do· 
Syndicato dos Bancarias de São Paulo; do Syndicnto Ban
carias do Ceará conh"a um memorial dirigido a esta Carnurn 
polos empregados do Bunco Commcroial de Siio Paulo. 

- A' Gommissüo do Legisla~;,ão Social. 

Do Syndicato Central de Engenheiros; Yarios engenhei
ros de Silo Paulo; do Instituto do A1·chitoctos do Rio do .Jn 
nciro; da Congt•cgação da Esoola de Engenharia do Perno.m
huco; da. C.ollgr~gacito da Escola Polyteohnicn. da Bu.hin;: 
do Iustitulo de J~ugeuharia e Agronomia du Paranâ; dil: 
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Congregação da ESGO!a Polytechnica do Rio de Janeiro; dó 
Conselho Regional de Eogenllaria e Archit.ectUL'U. da bn. Re
gião, pedindo não seja approvaâo o pro.ieclo que revoga o 
decreto n. 23.569, de i1 de Dezembro de 1933. 

2 

E' lido e vai a impl"imir para ser remettido 
ás Commissõcs de Educação e Cultura, de Finan
cas e de Orçamento, de accordo com o § 3° do 
art. i46 do Regimento, o seguinte 

PnOJECTO 

N. 62- 1934 

Dispúe sobre a g1·atuidade do ensino secundario e superior 
aos filhos de paes pobres de nmnerosa prole 

~Educação i5, Finanças 44, e Orçuménto 18, de 1!}3-i) 

Art. 1.0 Os brasileiros e estL·angeiL'os domiciliados no 
Brasil, que tenham mais de cinco filhos o sejam pobres, 
terão direito a uma reduocão de 50 o/o nos estabelecimentos 
offíciaes de ensino secundaria ou complementar deste, em 
que os matricularem. · -

Art. 2.0 Os funccitmarios puhlicos da União, dos Esta
dos o dos munic.ipios, que ténham mnis de cinco filhos, 
terão direito a matriculai-os sem onus de qualquer especie 
nos estabelecimentos offieiaes de ensino sccundnrio ou com
plementar deste. 

Art. 3.0 Os alumnos que, no curso socundal'io e com
plementar deste, obtiverem um numero do notas distinctus, 
cqnivalente a dois let•ços dns malcrias finacs do curso, toriio 
direito a mutriculn gl'atuita em quulquel' iustitulo de onsino 
superior. 

Paragrapbo unico. Se ao terminar o curso tivct· obLido 
notas distinctail cor·rcspondentcs a dois t.c.l'cm. do tolul das 
rnatcríus, tc1·ão direít.o uo rosnectivo diplom<t, sem onus do 
cspcciú tdgurna, além do vnntagons ouit·as, quo lho podorüo 
sct• concedidas vela Congregaçiio do insLitllto. 

Jttsllficuçtio 

O project.o acima \'Ísrt, om cumpl'inum!o do artigo i 18 
o H!l tia ConsUtui~:.uo, favm·ectH' o incnnUvm• u desonvolví
lnon~o iut.elliJt:Lttal dn llllH~i1lado bt·a~ileíra. lH'OlHH'(~ionando
lho os meiofl iudi sJlCLt~ttveis do roa\izar tt :ma \'lli)Uç.i\o, As 
vunlagcns outorgadas amJ moç.o~. filhos do pacs poln·us o do 
nurnc!rosa prole, se, put· nm lado, cm'l'igetn g1•nnrlo lf>cunu 
da llos'>a lc'gi~laçiio, vois vêm possibilitar o cultivo htn•mo
nioso do !P'[l!ldes inle!l1gencias, que so osttblntn, nflo ruro, 
tí falta de room~os: poJ' outro, ..,·em em u.m:.Hio dos ohofcs 
do numeL·osu fmmlia, os quacs dnndc á Patria mn corto mt
mot·o de filhos, pL·ecisam que c!la os urnp:il'e, fornooenllo
lhcs o~ meios de pl'Cll<U'itl-os conveniontemenLo, do modo a 
~e torna1·cm mais uLois á eollootivídt\de. Aliás, 0ntre nós, niío 
siio rtn•os, 0S casos de gmndes intclligeneias. que so poJ:de
r!lm ou ~ransviaram na vidn, á mingm\ llo l'e(:tu·sos. 
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Ainda, sob outro aspecto, vão estimular o desenvolvi
mento das sciencias, das letras, das artes ·e da cultura em 
geral no Brasil, prodigalisando aos füncóiOnarios publicas, 
os meios de educar os filhos, de forma a tomal-os eíficien• 
tes factores da vida moral, intellectunl e econo-mif}a da: 
Nação. 

E assim, so ooncot•rerá com os meios neccssarios ao 
progresso de todos os b!'asileiros e estrangeiros domicilia
dos no Br·asil, convertendo, portanto, até certo ponto, as pos
sibilidades humanas em possibilidades sociaes. 

Sala das Sessõ('s, 21 de Setembro dê 1934. - Negreiro~ 
Falcão. - Huoo Napoleão. - Ke1'ginaldo Cavalcanti. -
Lino Machado. -Lacerda Werneclr.- Henrique Dodsworth. 
Ruy Santiaao. - Acurcio Torres. - Lemaruber Filho. -
Asdrubal G·wyer de Azevedo. ~ Odon Bezerro.. com resll'i
cção, Acyr Medeiros. 

3 

E' lido e vai ·a irnpt·imir para ser remeltido·· 
ás Commissões de Constituição e Justica, de Se
gurança Nacional, de Financas e de Oroamcnlo, 
de accordo com o pat·agrapho 3° do art. 14.6 do · 
Regimento, o seguinte 

PROJEC'l'() 

Manda approveitar no quadro de Saúde do Exe1·cito os sar
gentos pm·tadOI'es d(J diploma de . medicos, passados 
por Escolas Officiaes ou. Of(icia.Usadas: 

(Justiça 2~, Segurança 13, Finanças Mi, Orçamento i9,. 
do 1934.) 

Art. 1.° Fica o Governo autorizado n nomear os sar
gentos diplomados em medicina, pul'a o Quao!'o do Saúde 
õo I~:>."('JrCJto; ·dcsdo quo contom mais do· 10· {t:ioz)- · annos ·do 
serviço, e tambom os seus diiJlomas registrados na Saúde· 
Publica. 

Paragrapho unico. Para effeilo do pt•omo~~ão no posto 
immediato ficam o5 rrfcridos sacgrmtos olJl'1gados r. razm· 
o curso da Esr.olu de Saúde do Exercito. 

Art. 2.0 Hcvogam--se as (!i!iimsiçi3c~ crn cunl.rario. 

lnst i{icaç(io 

O rwesent.o pro,iecto visa premiar o osforç.o, a dcdica
çií.o c a fot·~~u do vontade dO:.> sargentos quo, ai.Lendcndo ao~ 
afazen~s quotidianos d[;, casema, logr:unm, ufronlundo ns 
nlaiorcs difficuldades diplomar-se em medic-ina, düllOis de 
um longo cui"so do seb ~1nnos do umu Escoltl Supm·ior. 

Po1· uma resolucão legislativa, llonforme so \'erifica do 
D . . O. do O de Janeiro do 1Q19, consta do a-rLit;o 67, th Loi 
11. :J. u7 4, tm· sido liPPr'OVeHado, imlqJéBdil lÜll de qualquer 
exigcncia "o unico s~trgento fot·m1uJo pola Esc-ola ele !lledi
cimi do Río, de~ie que .:on!.asso mais do 10 üünos de sor
vico". 
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Em consequencia foi aquelle sãrgento nomeado 1° t e
nente para o Quadro de Saúue do Exot•cito (boi. do Exercilo 
de Fevereiro do alludido anno.) 

Sala das Sessões, 2:1 de Setembro de :193ft. - Neot·tiros 
Falcão . - Act,rcio Totres. - Lino Machado. - Keroirw.ldo 
Cavalcanti. - Lar.:erda 1VernecJ.:. - I1enriq11c Docls·IIJorth. -
Ru.y Santiago. - Lem{Jrubcr Fi! h o. - Asdl·ubat Gwyer de 
Azevedo. - Odon Bezcn·a. - Acy1• Medeiros. 

4 

:E' lido e vai a imprimit para scl' enviado 
ás Commissões .de Consti tuição c Justiça, tle Es
tatuto tios Funccioual'ios Publicas- c do F inau
ças, de accordo com o § 30 do aet. H6 do Regi
gimcnto, o seguinte 

PIIOJEC'l'O 

N. U4 - 1934 

Restabelece o montepio elos funcdonr~l'ios civis da União 

(Justiça 25, Estatuto dos F unccionarios 7 e Finanças 46, 
de 1934) 

Art. 1° Fica restabelecido com caraclct' ollrigalorio, o 
montepio dos funccionarios civis da União, sob us seguiil.
tc s bas(•s : 1.0 Ao montepio tet·á d irailo todo c qu alqtler 
servidor da União, dosdo que cxm·ça cat•gos permanentes; 
2°, além da joia qi.lé :>Cl'á cons t.ituida pela lmportancin de 
um di11. de vencimcnt ·.•s, dm:mto doze mczes, conk ibui l'ii, o 
servidor, mensulmcnlc, omqnanto viver, com u impor' tan
cia da um dia do vencimentos; 3°; a pcn~ão mensal de 
montepio cos·t·r_-.ponrlerá a uois letcos dos vencimentos, c 
l<'r(l como litn ito rnaximo, a imporLanc.ia dH seiscentos mil 
.n1is. 

Art. 2.o B.o\'ogam-so ns <fi sposicões em conLmdo, 

Jnsti(icaç1í.o 

A mNlhla collcn·Lisatla lJCsto projcr.to foi devidamente 
,itts liricada na A!<scmbh\a OonsliLuinlc, quando ali aproscn
tadci i:iolJ 11 fol'llln rle emenda ao ant.o-projecto coustitucio
nnl. 

llo[Jod o- mo aos mc!>mos flindllmcntos. 
Saht das Sr.ssües, om 21 de Setembro de Hl3L - Ne

arurros Palcao. - - 1\.t.: l'(f itwltlo Clwalclrnti. - Lino ~h~e Ttado. 
- Asdi'Jt.b/[l Gw tltT lle A:<)"Vedo . - .Auton:io Hodriaw~s. -
- .4sdtt.bal Gtu·lfe1' de A::evedo. .4nlonio JlotlriJlUC$. - -
Otlon Dc:.CJ'i'n. - L ca·nd·ro P in1tciro. 

5 

E' lirlo t> vai tt impl'itnir, parn sct· cnvindo á s 
Commissões do CunsLiLuicúo e Jusliç;~ , do Fit1uu .. 
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cns c de' Orçament.o, de accordo . com o § ao do 
art. :146 do Regimento, o seguíuto 

PMJEC1'o 

N. 65 - 1934 

Estabelece qtte o (unccionario nada perderá tle seus venci
mentos quando lícenciado para tr.:ttamcnto de saúde. 

(Justiça 26, Financas 47 e Orcament.o 20, de :1934) 

Art. 1.0 O fur.ccionario publico licencilldó por motivo 
de molestia, devidamente constatada em i.nspecr.,ão do saúde, 
11ada perderá de seus vencimentos, devendo, porém, no caso 
de prólongar-so a molestía. além de 180 dias, subtnettor~se 
de t.res em tres mezes á nova inspeccão de saúde. 

Justificação 

A medida é justa, pois, vem atenuar o caracter egoísta 
da lfli reguladora do assumpto, que reduz á mingua o fun
ecíonario publico, quando, impossibilitado de trabalhar, 
requer licença para seu tratamento. 

E assim é que licenciado por molcstia, a lei em vigor 
fal~o perder, a pr:ncipio, islo é, atõ seis mezes, um tm·cd 
àos vencimentos; depois rlcsse prazo, mais a Quarta parte 
do ordenado ou soldo; de um armo a dezoito mrzes, metade 
do ordenado mais um terço dos vencimentos, reduzindo-os 
c-ada vez ma\!;, :\. medida que S(: proroga o IH'azo da licença. 

Quando maiores· lhe são as despesas. despesas premen
tes, iuadiaveis, menores lhe são os vencimento3, ~rnpicdosa
mente reduzidos nossa phasc t.ormentosa dtl sua \'idn. 

E' realmente, uma iniquidacte, contra a qual protesta a 
nossa conscienc.ia. 

O I)rojecto se inspira, pois, num impeutivo de ol'dcm 
. moral, SQ{)ial c politico. 

~ala das Sessões, 21 de Sctombt·o ctc 1934. - Ne{lreiros 
Falcão. - Lino Machado. J(erainaldo Cavalcanti. -
Acurcio 'l'orre.~. - Lacerda Werncclc. - Hem·iqtw Dods
worth. - lltttJ Santiaao. - 0l1Jaario Mal'iamw. - Lem(JI'U
ber Filho. - Asdl'HbnL Gwycr dt! A~cucdo. - Odor• Bc:.erra. 
- Acvr Medeiros. 

O Sr. Presidente -Está finda u Ioitul'a do Expedien te. 

G 

O Sr. Alberto Diniz - Pcc.o n paluvt·u. 

O Sr. Presidente - Tem a palavrtt, pela Ot'dcm, o nolH'e 
Dopulado. 

O Sr. Alberto Diniz (l'cla ordt~m) S1·. Prcsideule, 
t.rmdo sillo informado, llOl' tclegrnmm:1 r()r~r~bido do Uio Branco, 
hnvor ali fullcciu o o St•. Julio TL111Y· um do.~ ultimas sobre
vivonl.es 1la glm·iosa cpopóiu nr.I·ennn. o Llllnl, por seu ncen• 
dmdo paLri ot.i~rno c comprovado v;~lol' , nsr.cndc n ao pos lr} •io 
capitão no l!~xurcit.o Libel'ladot· do commando de Plncido do 
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·Castro; venho pedir a V. E~. se digne consulta1: a Casa sobre 
se consente seja inserto IH\ Acta um voto de pesar pelo lu
hioso aconte<\imento. (lllttíto bem.) 

7 

O Sr. Mozart Lago - Peço a palavra. 

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

O Sr. Mozart Lago (Pela or·dem) - Sr. Presidente, as 
letras juridicas nacionnes perdet'am, honlem, um de seus 
mais primorosos r.nltorcs, pois fallcceu nesta cu-pila! o des
embargador Virgílio de Sá Pcr~ira •.. 

O Sn. AooLPHo BEROAMliSr - Intelligencia fulgurante a 
cu!Lura ilLVejavel. 

O SR. MOZART LAGO ·- ••• nome que não só o Dis
triclo Federal, mas o BL·asil inteiro já se habituára a admi
rar através nbundante mataria jurídica, através pareceres 
luminosos que fariam honra nos DU!tores do Direito em 
qualquor p::u·le cio mundo. 

O Sn.. ADoLPHo BEROAl\I!Nt- Apoiado. 

O SR. MOZART LAGO - No Brasil não são muitos os 
homens que ntiingíram n tão alta csponencia do cultura. 

Entendo, assim, que a Camarn dos Srs. Deputados es
tará de lWCi>rdo com o requerimento que formulo, pessoal
mente c em nome de meus companheiros de representac;ão 
politicu do Partido Economista Demom·atico ... 

O Sn, Al>OLPlio Br.flG,\1\flNI - V. Ex:. fala pot· todos nóg. 

O SR. i'IIOZART LAGO - ..• no sentido de ser inse1:to 
nn Acl.a de nossos t.ralmlhos de hoje um voto do profundo 
pl"zar pelo doloroso aconi~cimento. (Muito bem.) 

O Sr,- Adolph.o Bergamini - Peco n palavra. 

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

O Sr. Adolpho Bergamíni (Pdn OJ'dcm) - Sr. Pl•esi
denle, secundo os conceito~ L\miLlitlos 110r meu nobro col
lrgu, Sr. De-putado llfoz:u·t Lago, no que conoernt~ ü. cxaltaoão da. 
pcrson:l.!idncte do gt•ando jurisLu qm1 foi Virgi li o do Sá Pe
rcil·a, c peco vcnin para apresentar ao requorimonto do il\us
Ü'ü r~prc:srnlnnto ~uriocu. um uclendo, qual o de quo a Mesa 
fiqun aut ot•izada a Lelcgraphat· á Faculdade do Dit·oHo da 
Univer·sid:tdc do filo de Janeiro, exprimindo o sentimento do 
rws:n· desb Uasa. fst(l pü!'<FW Virgilio de S:'t Pcl'oira, eomo 
V. l!~x, sabe, além de jul'isi.;1 o de m:tgistt•:.~do, era um doa 
mais nolavcis professons dattuelle alto estalJelccimento do 
()!l5Í!l(1, 

Desejo, ussim, ~~·. Prcsiden Lc, que, quando V. Ex. se 
.t:li~nar submDf ter ~ u.pr,~d:.~çi:ío da Gama c a. o rcqtHirimonlo de 
meu pt·ezado eolll\g"a ti c baneada, Sr. l\loilar·t Lago, haja por 
bem ~ujeiLür, egn~dllwnle. ú eun::.itlt'L'aCito do uo~sos pares o 
nddt:nr!o quo Lenho t\ hotl!'[l. cl t: ofl't:l'PCl'l'. (Mu·ito bem.) 
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O Sr. Teixeira Leite - Venho, Sr. Presidente, prestar a: 
esta Assembléa, alguns esclarecimentos relativos ao dis ... 
curso, que desta tribuna, proferiu o nobre Deputado e meu 
distincto amigo, Sz·. Augusto Cavalcanti. 

Estes esclarecimentos tanto mais se impõem, quando
em uma passagem ele sua oração, S. Ex. so referiu a factos· 
que me tocam pessoalmente, por ter sido o primeiro Se
cretar-io da Fazenda, do governo revolucionario de Pernam
buco. 

Diz •S. Ex. que, em Outubro de 1930, a divida fluctuaute 
do Estado era inferior a 1ô.OOO contos de réis e que hoje 
aHinge a 80.000 contos. 

Estas affirmatlvas não exprimem a realidade dos fa
ctos, como passarei a expô r. 

Quando, em 6 de Outubro, pela -Revolução triumphante, 
assumiu o governo de Pernambuco, o Sr. Lima Cavalcanti, 
foi immediatamenle l'esolvido que se procedesse a um ri
goroso exame dos compromissos do Estado. 

O seu resultado, segundo dados officiaes que estão ao· 
dispor dos nobres Deputados, foi o seguinte: 

Dh·ida fluc.tuante ..•.................. 
Divida consolidada interna ........ , .. , . 
Divida Externa, calculado o franco a 

$376, o dolln.r a 9$550 e a libra a 
46~M04 •. , ••...•..••.••• , , .•••••..• 

22.263:269$000 
30.835:000$000 

88.782:303$00(} 

O montante da divida fluctuante, causou espanto, pols 
as informações officinos de poucos dias antes da Revolução 
não attingiam a mais cte ô.OOO contos. 

Afim de esclarecer a opinião, resolveu o governo re
volucioMrio fazor uma publi()üção detalhada, em que fo
ram mencionados o numero da conta, a sua origem, o nome 
do .:lredor e o montnnlo do debito. Foi esta publicação rea
lizada no orgüo offidal do Est.ado t~, posteriormente, pu
hlicnda em .um pequeno volume, largamente divulgado em 
Pernambuco. ·· · · ·· · · · 

Por osla explicaç.üo, qúe exprime a realidade dos factos, 
verifiea u Assembléa, que estava mal informado o nobre· 
Deputado qnuiH1o asscvot·ou que a divida f!uctuante em Ou
tubro !1e i930 não nttingia u 16.000 contos de réis. 

Quuuto no montante da t!ivida notual tarnbem se equi
vocou o nobre Deputado. Disse S. l!ix, que a divida ílu
ctuante att inge hoje n perto do oitenta mil contos dê réis, 
Eutret!mlo, posso a~segtll'ar ú Cnmara que é apenas do nove 
1:!!! conto3, l)xactamente 9 .iGG :SH$000. 

Pur·a molho~· esclarecimento da queslrw vou dar, des
ct'iminudnmenle, as pal'CPllas que tolalisum aquellu im
porlnnc.m: 

Conta da Pernambuco Tramways e Tele-
pilou~. . . . . .... . . .. ... . . . . . .. . ..• .... 6.!:!75:000$000 

.Fornt~eirnenl08, gratificações e niugueis 
de casa. . . . . . .. . .. .. .. . . . .. .. . .. .. .. . L 101:000$000 

Sah.!o de emprcslimos do governo ESt:.>cio 
Goimhru, aos bancos l<'ranccz c Italiano 268:000~000· 

Cily Bnnk. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. 920: ü00$000 
Tive, po~teriormente ao discurso do nobre. 'Deputado, 

u explicacü.o desse engano. E' que S. Ex., segundo nos de-
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clarou - e quero fazer affirmação para prestar uma ho-· 
menagem á. boa fé do senhor Augusto Cavalcanti .•. 

O SR. JosÉ úE SÁ - Aliás, é engano que não se justifica. .. 
O Sr. Augusto Cavalcanti conhecia os dados a que V. Ex. 
está se referindo. 

O SR. TEIXEillA LEITE - E' que S. Ex., segundo 
nos declarou, a mim e ao nobre Deputado Ferreira Netto, 
meti digno companheiro da bancada classista, íncluira no 
seu computo o emprestimo effectuado pelo Estado ao Banco
do Brasil. 

Este compt·omisso no montante de 30.000 contos, não 
é divida fluctuanle. E' divida consolidada e destinou-se 
em grande parte a ser\'icos de natureza reproductiva e obras 
novas. 

Citarei, dentre algumas, a parte destinada ao fomento 
da cultura do algodão, uma das excellentes initiativas to
madas pelo governo de Pernambuco, em beneficio do ser~
tão; lembrarei ainda o saneamento de quatl·o das maiores 
cidades do Estado: Olínda, Garanhuns; Caruat•ú e Victoría. 

Silo grandes nucleos poptüacionaes, com 60 e 70 mit 
habitantes, com um rapido deserwolvimento e cujas rendas 
não pcrmiltiam rcaliza1· com seus proprios recursos, estes 
indispcnsuvcis · ser-vioos. Só pode merecer louvores, a ini
oiati·vu de dotar estas quatro grandes cidades de sanea
mento, cujo estudo foi planeado com rigores de t.echnica, 
estando aberta concurrcnciu pat•n a iustallação de trata
mento de agua em tres lias cidades t•efcridas. 

Trata-se, como se pode pcrcebm· de prompto, de ini
cial.ivas uteis; c de caracter reproduotivo, pelas taxas delles
JJt'Ovenillnles. E que não o fossem, ainda assim cu justi
fical'ill. a applicaçüo em beneficio das popular.ões do inte
l'ior do Estado, de quantias, bem menores aliás que as 
dellns exhauridns, em proveito dos habitantes mais felizes 
das capitncs. 

O Sn, JosÉ m' SÁ - Peço a V. Ex. nolar o seguinte~ 
o inttn·venlor Armando Salles, postet·iormenlc á iniciativa 
de Pernambuco. restlrvando parte do crnprcsUmo que con
lrahiu com o Banco do Brasil para dotar esses municípios 

· do· interior de aguas e .esgotos, adoplou scmeHumt.e ;Jrovi
doncin nos municipios do inlctior do São Paulo c merecem 
por isso aDplausos ~:nlorosos da imprensa da Capital. 

o SR. Tmx:r:mtA LEl'l'E - Folgo muito em verificar 
que a 11olitica seguida por Pe!'nambtlco, rcltüivumcnle !1() 

saucamenLo das cidades uo ínlerior, tenha sido imitada por 
outro Estado o merecido app!uusos da imprensa. 

O SR. AuousTo CAVALCANTI- A situação finllnccirn do 
São Paulo, ó muito diffet·enle da rio Penturnbtwo. 

o Sn .• Tos!~ DF. SA - Isso não JH'ova coi~n nrnhumn. Sa 
prova, tl em favor· do govt!l'no r·uvolueionario de Pernnm
llueo. ()uaudo se traltl do hcncflcio o uo inlen•ssH du col
leclividude não se tn•gumenla da munoit'tl Pl'l' quo o t'uz 
o nobr·e Deputado, o não so !'nzcm ~.onsidm·a~ÜI}S dc:;su es
pecio. 

o Sn. Auo,.IS'ro CAVAI,c,\N'~'! - O individuo, cujus ren
das não chrgam JHH'n llet•mitlir nndat• de automovel, deve 
andar de bonde. 

O SR .• Tost;: Dt> SÁ - V. Ex . não argulnonla de boa fó. 
innlo quo lta lJouco lempo V. Ex. dava lodo. ó seu apoio 
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.e solidariedade ao governo revoluclonario de Pernambuco 
o agora, porque está em . diss idencia, ambiciosamente dclle 
-diverge. 

(Trocam-se outros vehementes apartes entre o senhor 
JosJ de Sd e o Sr. AttgustQ Cavalcanti.) 

0 SR. PRESIDENTE - Atlcnção [ 
O SR. 'rEIXEIRA LElTE - Tambem não procedem as 

allegações do nobre Deputado quanlo ao decrescimo da re
ceita. 

'Ü S R. AUGUSTO GAVALOAN'l'I - Quanto á divida flu
.ctuante de i6 mil contos, fiz minhas aprcciacões firmado 
em dedaracões de um dos antigos secretarios do governo de 
Pernambuco, o Sr . Barreto Campallo. 

O SR. TEIXEIRA LEITE - Os dados fornecidus pelas 
,publicações officiaes são, entretanto, difforent.es . l:la equi
·voco do Dr. Barreto Campello nesse sentido, o que, aliás, 
é explicavet, porquanto S. Ex. deixou ha muito tempo as 
funccões que exercia junto ao govet·no pernambucano e, 
naluralmenle, longe dos numeros, não lidando com estes -
brilhante professor de d ireito, que é ~ certamente não tem 
bem presentes as cifras offioines. 

'l'ambem não procedem as at•guiçõos do nobre Deputado 
quanto o dccrescimo da receita, que S. Ex. diz Ler sido de 
quarenta e seis por cento. 

Em numeras redondos para facilitar a comparat;ão llS 
.rendas foram em: 

1928 
1929 
1930 
i93i 
1932 

56.800 
68.760 
56.300 
53.800 
46.500 

Onde a r educcã o do quarenta e seis por cento a que se 
·r efere o nobro Deputado? 

Comparado a renda de. 1 ~29, com a de 32, o. menor do 
.Pcriodo sobre que lenho elementos seguros - a reduccão 
é de menos de 18%. Mas, se examinarmos, sem paixões, ã 
luz sorona das cif ras, es ta t•educção, veremos, quo a sua 
ol'igem, não depcurleu, da accüo do governo tevolucionurio, 
mas em parle !'oi orilmda da política - em boa hora ado~ 
plada, pelo Govel'no da H o publica. 

Sabem os que estilo uo par da économia pernambucana, 
quo do on:amcnto, sáo computadas as rondas do Porto e das 
Docas, put· scr~m as ubro.s do pot·to de 1\caifc, em virtude 
-do Mlllt·udo eiJm o GonH'no Fcdet·ul, custeudas pelo EsLado. 

EHlns remias fot·am: 

J<; m 11128 
Em 1[1!2n 
Em J 9ilO 
Ern 1931 
l!;m 1032 

Contos 
9.2DU 

ti.OOO 
S .tiOO 
6.900 
5.200 

Melho1' ninda ~o evid t:mcia oslu di miu uicüo. um es~udo 
comparaLivo nos annos rol'or idos dns impol'tucõos do ostt·an-
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geíro - que são as que mais oonLribtHWl para a rendi!< 
alludida: 

Valor 
Annos 'I'ons. 

officíàl 

1928 ... ~ . ~ ........ ~ 282.800 168.000 
1929 . .. ........ ~ ... 327.000 208.000 
1930 • • •• ~ •••• t ~ ••• 205.000 134.700 
193i O O O • O I • ~ O O I O O O 203.000 99.412 
1932 ............ ~ . 212.000 81..900 

Vê-se que compatado ao :mno que tomamos pa1·a bas6 
do nosso caJc.ulo, - o de 1929, o numero de toneladas e o 
valor official das men.aclot'ias roi s!ltllpre em accentnado 
declinio, de mais tlc 100% relativamente a :1932. 

Foi em virtude, repito, da potilica de rcs~ricr;iio r!e im
porLaçuo, quo a8 rendas do pm·Lo, dccahiram de mais 
do 50'1o. 

O collap!'o na cxpot•lação bl'asileira, ó um facto bas
tante cunhccido para que lembre nesta casa, tantas vezes 
lem sido aqui menr,ion:ulo. Q aviltamcnlo dos precos dos 
nossos produdos, é Lambcm por demais conhcoido. 

A asta regra não cscaJmu o assucar que constilue a 
principal fonte da nossa receita, e que teve seus preço& 
reduzidos. 

Como se v e do (}\ladro àbatxo: 
Valor 

Anrtos Tons. em 
contos 

i\!28 O O I I • O I i o O ~ • ~ I 210.000 142.000 
HJ29 •••• 4 ••••••••• 285.000 158.800 
1930 o ~ o • O o o O I • o o o o 269.000 175.200 
1931 . . . . . . ~ ....... 210.000 87.000 
1932 a • • • o • • • • • o o o o 2·i0. 000 101.400 

Isto cxpl ica oülrü ·r.;duéêão do Ol.'t;amcnto á vct•ificada 
em relação ao impus lo de exporta,;üo, eomo se vê: 

Annos 
1!)38 
1920 
1930 
193! 
Hl32 

.......................... 

........................... 

O 0 0 I 0 ~ o .... 0 o 0 0 o o o o o t • o ~ I • I • 

Contos 

15.800 
18.200 
g. {52 

1i . 100 
8.700 

em que se percel.tc em rclaç1ío ao nnno do Hl29 uma redu~ 
cção de cct·ca de GO%. 

O imposto do CXJlOrlaç.üo ó cobrado sobre o valot• das 
mercadorias. E sobre ollc o governo do J•:slado niio tem 
cml trolc, nrw lhe eu)Jcnrlo alterar as cotações. 

Como so v{>., pelo estudo clcstcs dois elementos formn
doi·o~ tio orçamento de P ernambuoo, se verifica: 

n) quo nfio houve um dccl'Psciino 'o !1G% nas rendns 
publicas; 
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b) que a dimínuic;ão ~ve duas càusas, que escapat•àm ás 
·possibilidades de actuação uirecta do govetno do Estado: 
·uma - a deficiencia de impor·tuções, foi consequencia da po
litic:i. cambial do Governo Federal, e a outt•a, d.QClinio de pre
.ços, qut> se verificou em quasi todos os sectores das n_úsi!as 
activtdades cconomioas. 

Dahi não se poder attribuir o depauperalliento do Es
tado á clevacão arbitraria de impostos. 

Tambem não me pa1·cce caber rnzllo ao nobre Deputado, 
no que se refere ao imposto terl'itorJal. Não tenho no mo
mento elementos, para verificar se este imposto tave os 
augmentos allegados . Creio que o nosso prezado compa
nheiro de trabalhos parlàtnentares, de cuja boa fé eu dou o 
meu tes!.emunho, tenha se equivocado . 

O Sa. AuousTo CAVALCANTr - Quando o Sr. Lima Ca
valcanti tomou conta do governo do Estado, o imposto ter
ritorial era de 1~700 pot• conto de róis, G agora é de 5$000. 
Uma propriedade que valia 100 contos, passou a valer 200 
contos. Sou proprielario, e posso, por isso, fazer t.ai ãffir
mncão. O accrcscimo foi considero.vel. 

O SR. 'rEIXEIRA LEITE - O nobre Deputado, Sr. Bar
reto Campello, em apat·te, outro dia, ao discurso de V. Ex. 

·disse textualmente: 

"Quando Secretario da Fazenda, verifiquei que 
havia fraUdfl gcneràlizada de se diminuir o valor 

das IH'opricdades para cffeito da ttlxação. ;; 

Posteriormente, num gt'Upo de que fáziam parte alguns 
dos Deputados aqui presentes, S. Ex. dcclal'ou que, pro
priedades que tinham um valor venal de aoo contos, esta
vim'!, para o effeilo da íributacão, avaliados pelo governo 

:apenas em 100 ou 200 contos. 
Se houve pois nugm ento - como acredito que tenha 

havido, dennle das affirmaoões caLcgoricas do illustre cal
lega Sr . Augusto Cavalcant i - tal augmcnto approximou 

·o rendimento daquello que se teria com a avaliação real. 
O · Sn. ,Tos f: DE -BA - E' · facto not01'io · em Pernambuco. 

-übo<lcce á elevação tributaria imprimida pelo ítovo regime. 
O mais que se disset• é desvirluar os factos. 

O SR. TEIXEIRA LEITE - Isto, aliás, se enquadra 
naquella cXI1t'C8são . do minisLt·o das finanoas da nuss ia, 
pouco antes tln Gr·nndc Gucrro, o qual, a proposito de caso 
bastante esr.anc:hlolio ·passado nuquollc paiz, por octJa:;iiio do 
cstabclecimenlc> de imposto f,enit.orial, numa determinada 
região da Polunia, nffimwvn. que, muitas vezes, qunndo so 
tt·alá do lributacão "ad-vnloi·õm", é preciso que o fisco, 
pelu Luxação mai:; elevada, cotTija os cffoilos das avali:l
~~ões inferiores. 

Fclizmcnlc para o Drasil. c, sobretudo, para Pernam-· 
buco, essa depJ• essüo e(:l'nomic-a, nolnda em lodos os paiws 
do mundo, foi Y!.~l·dndoit•u cr i!H:l univot·sul, dclcwminudn pela 
gnen·n, com us con scqu(ltHlins do desemprego coin o regime 
do uulareltia, cslá cessando. As rcudas conwc.nm a reLornut• 
um J'YLhmo acc~l('l'l\clo tlc nsceusiio. Os pt·coos do nssucar, 
producto qnc, como su snlJc, consti Luc t! colutnna mostra da 
economia de Pernambuco, o quo no anno tia novoluçüo os
tnvn, no mN-c-udo aqui do Rio, a 23$000, deixando put•a o 
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·productor preQo de H$ a 15$000, inferior ao custo da pro~ 
-duccão, estão hoje elevados a cotacfí.o razonvel, e a lndustria. 
:assucat•eira. renasce. 

O SR. AuousTo CAVALCANTI - A allegacfi.o nã.o é de 
.ago1·a. Vem desde o funccionamcnto da defesa do a.ssucar, 
em 1930. 

O assucar comecou a melhorm· o firmar-se, de 1932 em 
deantc. 

Não estou, cnl.rclanto, aUribuindo a elevação desse pro
dueto á salutar acluaçfio do governo do Estado, mas affir
man~o quo a situação não é de pauperismo, de miseriLI. eco
notniOa. Invoco argument.us, porque ninguern de boa fé póde 
rccu~ar que o Est.acto que tem sua princlpal fonte de Tenda 
num producto que duplicou e qnadt·uplicou mesmo suas co
:t~ções, não. esteja sentindo, vamos dizor assim, uma oupho
l'Hl economwa ... 

O Sn. Jos1í DE SA - São preces usLavci:; e comPensndorcs. 
O SR. TEtXEIHA LEITE - ... tendo a Revolução rea

lizado nesle scctor da economia nacional, cert:unente, 
uma das mais acertadas obr·as. 

O algodão, que estovo com suas safras reduzidas pela 
sccca e pelas pragas, que determinar-am nus culturas uma 

_geral devastação, vao ter om Pcmambuco uma safra vulu
mosa e cnjos prcc;os elevados vüo pcrmittir resu!Ludos com
pensadores. 

Na exportação do alcool - verifica-se um augmcnto 
apreciavcl rJ(J val01' e assim em cada um dos scctores da 

_proctuccão do gi·andc Estado do Norté. 
Aliás em todo o Paiz, a vida r•ccorneça: a esperança r·c

nascc, a confiilJH,;a se aecentua. Verifico nrh Recife um in
dico significativo de quo a economia pm·nambucana vae re
agiu \lo c se refazendo. 

Sabem todos que, nas crises, a Drimcirn. das actividadns 
nffecladns é n das consll'ucções. 

As conslruccões são uma eonso(lUcncia das sobtn.s, dos 
lucros de capitaes uisponivcis; quando o industrial e o com
tn{)l'tlin.nte crlifícam . prcdios par<l rcsirlllll!)ja propria Otl para 
rendimento. é uma provn qüü o seu H!.!gociu p1·ospera. 

lia mesmo uma expressão muito usada em F1'1mcu, quo 
resume, de t'út•mtt perfllila, esta asserção. 

})izom OS francc~es que "q1ta11d lc battimcnt VI!. toHt va."' 
Se V4.!l'ificur·mos o que occmTo em Hecifc, nota-se, atra

vés de datlos posit.ivo~ fornecidos pola csla listicu, ctuu o nu
mero Ll(J casas coú:;lruidas dó Hl29 a 11>32 Lavo sou Dl'().ôl'l

llJtJlll.o a~llt~ndcnLe. 
Nos dois prir11eiro~ Lm·ços c.lo anno concnlo, UIJe~ar do 

ser a eslu4,.~ilo invel·nosa em quo menos se oonsLroc, o nu
mero dü lll'Nllos eonstruidos a5ceudou a ciir·a avuHada. tu·io 
fu7.('1H.lo pt·ever· (Jtrc em mal()t'ia do conslnwção 8e obtura nu
meros o;u(wrioz·os aus annns nnLm·iortJs. 

Um oulro irulice significal.ivo é o surto progressivo lo
macio JH.•.la~ l'onslrüeçõns d11 <.Livem.u·ia solJru us do LaiJJil e 
malleit'H, dando a ('erlnzt\ do <JU<' o Povo, rli;-;pondu de mais 
l'l!llUl'SOS, :1gn lW ~enl.ídO Lill llll\ÍOl' COI\l\wlo i,l'i.\ÚUO po!:J me

lhO!' hnbita~,;1í.o. 
E' com ciaLh;fa~ão t]lW nnnolo csLcs factos. 
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Brasileiros de todas as correntes de idéas terão com 
toda a certeza uma grande satisfação em verificar que o 
Brasil vao restabelecendo a sua economia e que a vida. re~ 
nasce em todo o Pau. 

Ni.io desejo concluir estes esclarecimentos, Sr. PL·esi
dcnte, sem declarar que tomei apcuas como palavras tJata 
cffcilo de opposição a condemnn~ão radicu\ do S. E-.-.. a 
algumas das iniciativas do actua_l govemo du Pernambuco, 
que S. Ex. declarou serem "desneccssnrins". 

Entre os estabelecimentos julgados del'lnecessario~. está 
a benemerita. creação do Prcventorio MariUmo, para debeis 
osculares, em Bôa Viagem, que attendeu n uma necessi
dade imper·iosa das nossas populações pobres. 

A Austria, no meio de sua torturanLc existenlliu fi~ 
nanceira e economica, que não tem par em nenhum pai:z do 
mundo, não julgotl dcsnecessarios os preventoríos pam os 
debcis escolat·cs e os esl.allelecimentos desle genero são nu
merosos e cuidadosamente mantidos. 

A iniciativa perrrambucana está, ao contrario, mere
cendo imitadot•es, pOl' isso que uti1, necessal'ia e até impres
cindível. 

Entre os institu1,os tamilem condemnudus pe lo nobre 
Depu ta <.lo estü a Assist,cncia a PsyohopatllUs <.lo Barreiros. 

O Sn. Auaus•ro CAVALGAN'rl Permilla V. Ex. um 
upal'Le. V. Ex. acha. que o individuo, cujos I"(Ht<limer.los não 
11hegam JHU'a custear automovel, deva andar tlo bondo ou de 
aulomovcl ? 

O SR. "rEIXEIRA LElTE - Mns o indivir!uo cujo:> t'Cn• 
riinientos não chegam para andar de uul0111ovct nüo tem o 
direito de deixar de 6uidll.r de sua suúdc o da etlucuciio de 
seus filhos. -

O Sn. Osomo BoRBA - Que problema existo mais pre
mente que o dn snilde publica ? Que obr·a mais neccs:;ari:t e 
urgente que essa de ~1ssistcncia medica aos dobois escolares,. 
ás creancas pobres das escolas publicas I E' uma thcoria sur
prehendcnte, a do Deputado Augusto Cavalcanti. 

O Sn.· Josri' DE s,,· _:_O que ó de admirnt· é que se ve-' 
nha contestar a utilidade e a necessidade de institutos dessa 
especie, c que seja um reprc;;ent.ante da Nação quem o h•)U,. 
quando se cogita de defendet· a saúde dos !n·asileiros. E' 
uma profunda tri~Leza. Só homens dominados pela obcessllo 
facciosa, que céga ~ inlelligcncia, seriam capuzes de fazer 
semelhantes uffirmações. 

(Trocarn-se mmw?•usos apm·~es.) 

O Sn. PnES!DENTB (fa.:.endu soa1• cs tympanos) - At.!.~::n
cão l Está com a palavra o Sr. Depu lado 'l'cixoirn I"oito. 

O SR. TEIXEIRA LEITE - A meu ver, Sr·. Presidenté, 
o provont.orio para dcbeis escolares, da Bón Viagem, con
!>idcrudo desneccssario pelo Sr. Aug-usto CavalcauU ••. 

O SR. AuGUSTo CAvAI.CANTI - Não está. do accordo com 
a siLuac-ão financeira do Estado. 

O SR. 'l'ElXTI1IR!\ I.EI'l'T~ - ... s1\ tom nm defuito -
o do não sm· rlez vezes maior e do niio podct•, ainda, tor, 
nessas proporções, congoncres em muitos I>Orltos do E~tudo,. 
na zona liltoraneu e no. monlo.nhcl'.n. 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 0811012015 09:07. Página 15 ae 34 

-~- · 
-481-

Téllbo ouvido os mais francos louvores .a esse preven
lorio, que Iiénhum paiz . civilisado, cioso da saMe dB fteus 
filhos, condemnaria; antes, ao contrario, manteria no prc~o 
de sacrificios ainda maiores. · 

Desejo, Sr. Presidente, reeordar o caso da Auslria, que, 
atravessando situação sem par, de depressão econotnica e fi~ 
nanceira, Lendo a. cada momento de se manlet em pé de 
guerra, para defender sua independencia, cuida, por meio 
de prcventorios para debeis escolares, installados em muitas 
dezenas de pontos do seu territorio, da saúde das suas · gera
ções futuras . 

Quero, tambem, referir-me á iniciativo.. pernambucana, 
de institutos tambein considerados desnecessarios pelo no
bre Deputado, entl'e elles a Colonia do Psychopathas r.le Bar-. 
reiros. · 

Gostaria de dar a palavra, a um ieehnico no nssumpt.o, 
o illustre Xavier de Oliveira, que me dizia ter passado horas 
deleilosas, apreciándo o trabalho, que reputava o melhor 
feito no Brasil . . 

Eu trago aqui, um pouco indiscretamente talvez, as ex
pressões do enthusiasmo que causara, a um especialista, a 
obra de Ulysses Pernambucano, honra da sua classe e do seu 
Estado. 

O Sn. Jost os SA- S . Ex. tem, mesmo, grande auto
ridade technic.a para contestar a utilidade desse instituto ... 

O SR. TEIXEIRA LElTE - Gostaria, Sr. Presidente, 
de dar a palavra a um technico no assumpto, o illustre senhor 
Deput.'tdd Xavier de Oliveira, que me dizia ha.ver passado 
boras deleitosas apreciando um trabalho que t•eputava o 
melhor existente nó Bras iL 

O Sn. . XAVIEI\ DE OLlVBII\A - Agra(Jeço a referen
cia nominal e aproveito a opportuxlidado para dizer que 
Per nambuco, neste pal.'ticulnr, serve de modelo ao Bt·asil 
e, t.lllvet, A America do Sul. 

O Sn. J'osi vs SA -E' testemunho de um lechnico, de 
um especialista. 

O Sa. XAVT'Im DE ÜLlV~Il\A. - Não ba muitos dias eu 
dizia ao sr: Presidente da Republica quo a . Coh;miade ~lie
nados do Pernambuco . . . 

O SR. •.r:EJXEIRA LEITE - Refere-se V. Ex. á de 
Barreiros, r ecentQmonte ct;cada. 

0 Sn. XAVIRI\ DE 0LIVEIIIA - • • • estava organizada de 
tal fórma que cada doente cuslava apena~ 800 té!s po~ dia 
ao E~!.ltdo o quo pódo ser apresentado como padrao, uao só 
ptu· B ~ o rc'sto do Brasil. como pat·a o Cotltincnte . E' insti..o 
Luiçiio que hom·a PeL•nambuco . 

o Sn. Jost um SÁ - Nós; parnamhuc!\OOS, agradecemos 
a s ince-ridade do !cstemtmbo do nobre Doputado. 

o Sn. x.wum og OJJt,•smA - T enho prútnPto um proje
clo de Assistcnoin aos Psycopathas e tomei corno modelo o 
quo Ulysses P<n·n~mt>unano está prnticimrt?, truns~onnnn~o 
um z•ülllidarlo as 1dóas quo 'l'oulouso na .França amdb nao 
poude oonct·ctizar. · 

O SR. TEIXEIRA LEITE - Folgo mui~o com o upat'te 
do nohrc collega, 011ja uutol'ic!adc 6 de todos reconhocido, 

c:. lt • . - V()I,PM l~ IV 31 
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vujas palavras de juslica e de verdade a todos nós muito 
sensibilizam. 

O SR. Osonw BoRBA - Era um problema urgente, esse, 
a l'esolver-se em Pernambuco. Antes de creadu a Asslsten
da a PsycopaLhas, segundo as informações que tenho - o 
Hospicio de Alienados estava super-lotado, em pessimas con
dições para preencher suá finalidade. 

O SR. 'I'EIXEIRA LEITE - 'faro bem não posso concor
dar com a pecha de dcsnecessaria alira.da á Escola de Aper
feiçoamento. 

As ct·iticas feitas ao nosso ensino not·mal é que não dá. 
oppm't\lnidade de aperfeiçoar o professorado, creando uma 
vangua1·da do magistcrio, com cultura especializada. 

Era uma necessidade a sua creacão, e praza aos céos, 
que nenhum administrador não venha, a pretexto de eco
nomias, interromper obra ·tão util, para o ensino pernam
bucano. 

0 SR. AUGUSTO CAVALCAN'ri - Em consequcncia desseg 
rnelhot·amentos, Pernambuco foi obrigado a tomar 35.000 
contos emprestados ao Banco do B1·asil. 

O Sn. Jost DH SÁ - "Não foi em consequcncia desses 
melhoramentos. 

O Sn. AUGUSTo OAVALCA~'l'r - Por causa do excessivo 
augmento de despesas. 

O Sn. JosÉ DE SA - Pernambuco solicitou o que a União 
lhe devia. Foi um auxilio neccssario e justo da União a 
Pernambuco; que dcllc nunca se soccorreu. 

O SR. TEIXEIRA LEITE - E' preciso esclarecer que 
não se trllla, propriamente, de um auxilio. C.onforme eJ>:pli
quoi, foi um emprcstimo contrahido no Banco do Brasil, 
como poderia ter sido feito com qualquer outro estahelecl
mento de credito. 

0 SR. AUGUSTO CAVALCANTI - Para pagar debitos Ul'
gentes. 

O SR. TEIXEIRA LEITE - Gomo, so o Estado .poudo 
empregar, desse total, somma avultada em obra.s novas, como 
as que me referi em beneficio da cultura do algodão e sa
neamento de eidades do inlcl'iot'? 

Assim, o emprestimo não foi, como se diz, aponas para 
solver compromissos ou dividas antigas, mas teve ainda o 
intuito de promover o desenvolvimento economico de Per
nambuco . .Essa a verdade. 

O SR. JosÉ DE SA - Ainda que tivesse sido. O Capitão 
Canwiro Mendonça, por exemplo, por todos considerado um 
cspirit.o lucido, honesto c eselat·ccido, altamente ponderado, 
encontrou o Ceará em situação delicadissima, crcada por fa
ctores semelhantes nos que def.erminaram a crise econotnica 
do Pernambuco. E csso llumern reoorreu á Uniu o, solici
tando~lhe auxilio, justamente para attendtw uos compro
missos do omergencia no seu Estudo. Quom foi, aqui, qHe so 
levantou pura condernnar a opet·ação promovida por esse In
terveutm· I•'ederal? 

I) SR. Osomo 11onBA - A Bahia roaliwu cmprestimos 
maim·es, com os mc~tnos fins, e ninguem vne ocnsm·ar pot· 
isso Cl governo balliano. 
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O SR. JosÉ oE SÃ- Asslm como outros Estados. 
O SR. TEIXEIRA LEITE- E só merecem louvores os 

governos que procuram remover as diffiouldades dos seus 
EStados. 

0 Sn. AUGUSTO CAVALCAN'l'! - Esse emprestimo é coo
sequencia da má direccão financeira do Estado. 

O Sn. José DE SÁ - Sii.o circumstancias de ordem ge
ral inevitaveis, acima da capacidade administrativa dos ho
mens responsaveis pelos governos regionaes. 

O SR. Pni>SIDENT& - J,embro ao nobre orador que está 
& findar a. hora do Expediente. 

O SR. TEIXEII\.A LEITE - Vou concluir, Sr. Presi
dente . Quero, apenas, recordar que um administrador hou
ve, num dos Estados do Brasil, que precisando reduzir des
pesas, foi procurar o meio de executar os seus propositos. 
Depois de haver pQupado os proprios vencimentos, e os da 
policia que o garantia, encontrou nas verbas da ínstrucção 
campu para as suas iniciativas. E na Mensagem, com que 
communicou suas benemerencias á Asscmbl~n Estadual, não 
escondia a satisfação de ter supprimido quo.si uma centena 
de escolas. Felizmente, para 11onra do Brasil c da Revolucüo, 
Pernambuco, no meio da suo. tormentosa vida financeira, 
está dando um exemplo que eu cito com satisfação, vendo a 
sua instru~ão primaria, secundaria e profissional cuidado
samente ampa.-ada, encaminhados os pl"Oblomas da educa
cão daquelle grande povo, eom um firme e corajoso Pl'OPO
sito de acertar. (Muito bem; muito bem. Patmas. O orador 
é cumprimentado.) 

9 

O Sr. Adolpho Bergamini- Peco n palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pclu ordem, o nobre 
Dcputndo. 

O Sr. Adolpho Bergamini (Pela. ordem) - Sr. Prcsi-
. dente, segundo .. deliberação da Mesa. o prazo para rece

bimento de em~ndns ao orr.-amento terminou no dtia 19 do . 
corrente. 

Apezal' disso, não encontrei no Dúu·io ....... não sei se do 
"Gong1·esso", W1 "Assembléa" ou_ do "Poder Le~isla.t~vo", 
porque varia tanto o nome que nuo o tenho d~ memorra -
não encontrei no orgão official dll Casa, devidamente pu
blicadas, as emendas recebidas. 

Desojarifl, Sr. P1·esidente, quo V. Ex. se d.ígnà.Sse in
formar-inu se, realmente, ficou encrnadu o prazo, ou sa 
ainda podem ser apresenlnd1ts omcndas, . por_que o lermo 
pt•afixado pela Mesa se encerra com n pubhcac!lo d:J;S e.men
das at'im de que cada Deputado saiba o que Já fo1 offere
oid~ e, bom assim, que serão impossiveis novas apresenta
ções com anto-dntn, por c:..emplo. 

Como não vi publicadni:l ns omendns, ng~ndecerin. a 
V. Ex. houveRso pot· bom inforiímr-mc a. 1·e~peito. (M·utto 
bem.) 

o Sr. Pret:;idente - 'Vou dá r ns informações pedidas pelo 
S1·. Dcputad.o Adolpho Bcrgamini. A Mesa dispõe de 48 
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horas para classificar as emendas e deltas fa~er um estudo, 
afim de vêr quaes as que estão nos termõs da Constituição, 
e podem, por isso, ser encaminhadas ás respectivas Com
missões, e quaes as que colidem com o texto da Lei Fun
damental. 

Diz o § 3° do art. :159 do Regimento Interno : 

"Findo o prazo do § i 0 , serão as emendas, dentro 
de 48 horas, mandadas pubiíc.ã.r pelo Presidente, de
pois de devidamente classificadas." 

Assim, o trabalho de classificação, dentro de 48 horas, 
precede a publicação e tetn de ser feito pela Mesa, de modo 
a separar as emendas que de'n:tm ser encaminhadas ás Com
missões das que não podem ser acceitas e en.::amínhadas ás 
mesmas -Commissões. 

Pnra estas ultimas, não acceitas por ineonstit.ucionaes, 
cabe recurso para o plennrio. 

E' neste pé que se encontra a. questão. 
O Sn, ADOLPHO BEROAMINI - Muito obr igado a Vossa 

Excellencia. 

O Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa um requeri
mento que vai ser lido . 

lO 

E ' lido, apoiado e posto C\m discussão o se
guinte 

REQUEni:MENTO 

N. 65- 1934 

Requeil'o Que, por intermedio da !\lesa, o Sr. Ministro 
da :Educação ó Saudá Publica, inform-o: · 

1°, Qual o teor do coniracto inicial entre a City lmpro
vements e o Governo Federal, relativo ao serviço doe csgo
Lo:; no Dist.l"icto Fcderill? 

2°, se o mesmo contract.o inicial ioi modificadil, quaes 
as suas modificacõP.s e os motivos que as determinar am, e 
a integra do cont~acto em vigor? 

3°, exis to alguma proposta por parte da City Impro
VPments para a rcuovncão do rcftlrido conlrllllLo ? Em caso 
affh·mativo, qual o teor (ioa mesma ? 

4°, 11uanto é pago á Cil.y Improvements, nctualrnent.e, 
em moeda 11acional, po1· casa esgotnda '? 

:Saln. das Sessões, ctn 2i de :SoLombro de 1.934. - Thi,..rs 
Perissé. 

Encm·rad u n uiscnssão c adiada a votacüo. 

O Sr. Presidente - Kstá fimln n hom destinada no Ex
petlicnte. 

Vai -se pnssa1· a Ordem do Dia. (Pcm.sa). 
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Comparecem mais os Srs.: 

_Thomaz Lobo, Manoel Reis, Veiga Cabral, Leandro Pi
nhe.u·o, Moura Carvalho, Joaquim Magalhães, Luiz Sucupira, 
W~1demar Falcão, Leão Sampaio, Xavíe!' de Oliveira, Fer
reira de ~ouza, Alberto Roselli, José Sá, Alde Sampaio, õsorio 
Borba, Iudro Vasconcellos, Guedes Noguei!·a, Arlindo Leoní, 
~anoel Novaes, ~aula Filho, Carlos Lindenbe1•g, Ruy San
tlago, Amaral Penwto, Sampaio Corrêa, Nilo de Alvm•enga, 
Raul Fernandes, Cezar Tinoco, Alipio Costallat, Fabio Sodré, 
Soares Filho, .Francisco Marcondes, Ribeiro Junqueira Raul 
Sá, D~niel de Carvalho, Celso Machado, Ve1·gueiro 'cesar, 
Hypol1to do Rêgo, Sampaio Vida!, Antonio Jorge, Anncs Dias, 
Gaspar. Saldanha, Minuano de Moura, Cunh:~ Vasconcello!, 
Feri"eira NeUo1 Eugenio Monteiro de Barros, Wnlter Gosling, 
Horacio Lafer, Alexandre Siciliano, Euvaldo (,odi, Mnl'io Ra
mos, Rocha Faria, Abelardo Marinho (52). 

Deixam de comparecer os Srs.: 

Antonio Carlos, Pacheco de Oliveira, Fernandes Tavon, 
Clementioo LisbOa, Alvaro Maia, {:unha Mello, Luiz Tirollli, 
Atfredo da. Matta, Abel Cllermont, Magalb.ãea de Almeida, 
Costa Fernandes, Carlos Reis, Maximo Ferrah·a, Agenor 
Monte, Pires Gayoso, Freire de Andl'ade, José Borba, Figuei
redo Rodrigues, Jehovah Motta, Silva Leal, Martins Vel·as, 
Velloso Borges, Herectíano Zênaide, Barreto Campello, João 
Alberto, Souto Filho, Arruda Faldí.o, Luiz Cedro, Solano cia 
Cunha, Mario Domingues, Arruda Camilta, Arnaldo Dastos, 
Humher~o Moura, Sampaio Costa, Antonio Machado, Leandro 
Maciel, Augusto Leite. J. J. Seabra, Pdsco Pnraiso, Clemen
te Mariani, Mcdoit·os Netto, Ar·thm· Neiva, Alfredo 1\fascan~
nhas, Leoncio Galrão, Attila Amaral, Homero Pires, Gileno 
Amado, Aloysio Filho, Arnold Silva, Lauro Passos, Fernando 
de /,.breu, Lauro Santos, Jones Rooha, Pereim Carneiro, Buar
que Nazareth, lHas Fortes, Mello Franc(), José Braz, Adelio 
Mac-iel, Martins Soares, Pedro Altlixo, Negrito de Lima, Ga
briel Passos, Augusto Yiegas, Delphim Moreira, José Al
klmim, Clemente Medrado, Simão da Cunha, João . Penido, 
João Beralde, Furtado do Menezes, Chl'istiano Machado, Po
Iycarpo Vio~ti, Levindo Coelho, Alcixo Ptlraguassú, Waldo
miro Magalhães, Belmiro de 1\<[edeil·os, C3mpos do Amaral, 
Carneiro de Rezende, Jacques Montadon, .Tolio Alves. José 
ctu•istil.\no. Plinto Con'ôa de Ollveil·a, Thuotonio Monteiro de 
Barros, Rodrigues Alves, Moraes Andrude, Almeida Cnmarg·o, 
Mat·io Whately, Gua1·acy Si!veim, Zoroaslro Gouvci11, José 
Ulpiano Carlota ele Qucimz, Abreu Sodró, Antonio Covelllo. 
Cardoso' de Mollo Netto, Monws Leme. Uom•ique .Ray.m:-~, .José 
Honomto Domingos Vellnsco, Gún(H'oso Ponco, João Víllas
!)ous, AlÚedo Pacheco, Francisco Villanova, Plinio Tourinho, 
Ln1)erdt\ Pinto, llinlio Surdcmborg, Nereu Humos, Adolt}llO 
Kondet·, oimõos Lopo:;, l!'t·ancisco \Volfcnbutlol, . Demt)\río 
Xaviot·, Viiltor Etussomuno, Ascanio 'l'ubino, Pedro Vet·guya. 
Ruul BitlOnL~ourt, Gilb(lt't Gt1buira, Vasw do 'folcdo, Martrns 
0 Silva, Joito Viluca, Albc1·to .Snrcl(, Al'mando Lnydnor, Ji:d
wnld Possolo, Guilhot·mc Plu~tcl", Enmnl' ·Carvalho, Mariu 
1\fanhães, Millon Gurvalho, Augusto Oorsino, Joiío Pinheiro, 
Pt\oheco c Silva, Gal;tüa dP Bl'llo, Roberto Simonscn, Oliveira 
Pa ssos, David Meiuiolco, Nogueira Pcuido ( 1.35) . 
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ORDEM DO DIA 

o Sr. Presidente ~ A lista de presença accusa o compa
recimento de U5 Srs. Deputados. 

Não ha numero para se proceder ás votacões. 

11 

Tem a palavra, para uma explicação pessoal, o Sr. Au
gusto Cavalcanti. 

O Sr. Augusto Cavalcanti (Para expUcaçiio pessoai) 
_(lê) - Sr. Presidente. 

Alguns jornaes desta Capital, nas informações dadas aó 
publico sobre a minha attiturJe nn. tribuna da Camnra. dos 
Deputados, no dia 17 do corrent~;, alLL'ibuiram-na ao despeito 
por não haver sido incluido o meu nome na chupa do Par
tido Social Democratieo, aggrem i ação politica de quo faz 
parte o Interventor Líma Cavalcanti. 

Acredito caber a. culpa da noticia á alguns apartes pro
fel'idos e não bem percebidos por mim, d(wido ao tumulto 
suscitado no recinto, facto este muito commum, quando vêm 
á. baila as questões políticas. 

Não reprovo lambem o procedimento dos meus disLin-
ctos companheiros de bancada, aUtMes dos referidos apartes. 

Exercem um dever do officio. 
A verdade, enlrelãiHo, é outra. 
Alguns dos meus collegas de Camara sabem ter sido o 

afastamento do rneu nome da chapa official, uma l'esultante 
da fir·mcza das minhas C()nviccões, sem desprezo ainda da 
solidariedade devida áquelles que, commigo, entenderam 
votar contra a elegibilidade dos interventores. Não me fal
tam elementos de prova. 

Tratando-se de uma situacão acceita por mim e man
tida lnLangivel, de pleno accordo com o meu feilio moral, não 
é ra:wavel um aot.o de vinganca. 

Com a· meu ·disctn'Sô na Camara, visd defender-me, . 
perante o Povo brasileiro e especialmente perante o eleito
rado do Perna•mhuco, da peoha de Lrahidor, conferi<la pelo 
directol'io do J>arLido Social Democratico :'l. todos os De.pu
t.ados d issidentcs e Lambem ferir os ouvidos do Sr. Presi
rlenlo da Republir.ll, etn cujas mãos se encontram os meios 
pnra qnA o futuro pleito soja preparado a executado em 
um ambiente de plena libel'dade, compatível com a~ aspira
ções do Povo e necessarin á seguranca da paz nas differentes 
unidades do Puiz. Tambem mereceram as minhas nttenQões 
ni}uellcs que so dedioam a cultura da ca.nna de nssucar e â 
indnsLl'ia rel:tLivo.. 

Sala d!ls Sessões, 21 de Setembt'O de 193~. - .o\t(.yttsto 
Cnvalcnnti. 

12 

O Sr. Ptosidente ~ 'l'rJm a palavt·a, pam cxplicaç.ao pes
soal, o Sr. Gaspar Saldanha. 

O Sr. Gnsp:~:r Snldanlu1 (Prrra ea:plicação p(!ssooíl) 
Sr. Presidente, Sr~. DcpulL\uos, não tinha o proposilo de mo 
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preo~upar com a politicá do meu Estado; entretanto, cada 
dia que passa multiplicam-se, nas columnas da imprensa dia
ria desla Capital, as enlrevistas e as declarncões dos pomicos 
QPposícionislas do Rio Grande do Sul. 

'E' o Sr. Borges de Medeiros que, esquocendo-se dos 25 
annos do puro e simples despotismo, critica a accao dos ho
mens puhlicos que detêm nas mãos a !Ldrninistracão do meu 
Estado natal. 

E' c Sr. Joiio Neves da Fontoura, "leader" brilhante, 
que foi, da Alliança Liberal, e que esquecido de um passado 
rMenle vem annunciar á imprensa da Capital da Republioa, 
por entre a pyrolechnica. de enthusiasmos mal contidos, uma 
proxima e estt·oudosa vicloria nas eleicões de H de Outubro. 

E' o Sr. Raul Pilla que julga opporluno o momento para 
criticar n figura sem mancha e sem medo de Flores da Cunha, 
a figura lcalissima do grande campeador tneridionat, pondo 
em duvida o seu memoravel discurso pronunciado no muni~ 
cipio da Taquara, abrindo os braços nos nossos adversarios 
e concitando-os á politica do concm·dia, á politica de fraler
nizacão dentro das fronteiras do Estado. 

E' o Sr. BapUsta Lusardo, o possante demagogo da Al
lianca. Liberal, que, esquecendo todas as suas attitudes, to
dos os seus gestos, vem, numa nccão demolidora, considerar 
iJiutil, contraproducente e, nté, iepto o esforço dos homens 
gue governam a segunda Republioa. 

Nem Flõres da Cunha desleal ,nem inefficiente a obra 
administrativa da segunda Republica; nl!m as repetidas af
firmacões dos nossos orgãos de publicidade, nem v. autori
zada declaracão do discurso pronunciado por Flôres de. 
Cunha, envolvem qualquer aLtitude menos nobre ou menos 
digna, porque, se uma qualidade rcsalta do magnifico e oris
tallirtó caracter, da personalidade inaLacavel do Flôres da 
Cunha, esse caract.lwislico - sem duvida alguma o maia 
eminente - é o do sua leo.ldado politica. 

Nós, os riograndenses, que occupamos ns posições offi
ciaes; nós, os soldados do grandt: Pa1·Lido Republkano Libe
ral, - o maior e~tuario polilico quo um dia vincou o sólo 
sul-riogJ•andcnso, espelhando as suns mais luzentes o bellns 
lradicões civiotts; rtôs, us qn·o formamos nessa col'renteza im
petuosa o invencivol, queromos, coi·dial o sinceraincnte, a n·a~ 
t.crnizucíio do Rio Grand!' do Sul: desejamo~ une !':t~ t'11oita :~ 
mesmn união l1avida em i929, sob n égide de Getnlio Vnrgas, 
o pnoifimtdor; queremos quo, "m torno de FlOres da Cunha, 
o Bayard lealis~lrno, se reunttm novamentll os rio-gl·andenses, 
afim d1l que so inicie umn tk:t t.rnnqnilln o ediíicadotu, em 
bonefieio d<ts t·(l.aos o JHH'rnanonLos intercsscs da collectividade 
nwridiounl. (,\111.iln bem.) 

Não srw umnol>t'!lS hypiJürilas o insincera!! essas que se 
oont.ôm nas tlesassoinbrudn~ declumções dos de uo~so ar
ru ia! poli li co. 

O St'. Raul I>illn, em dlsomso que cone imtJrCJsso em 
todos os jo,•nnos doRb cavHul, de hont.cm o de hoje, diz: que 
acceitaria tl concil iucão, mas nlio accoituri(l. cambalachos nem 
aêC(H'dOs. Nu cmlanto, om 5Cguida, insinua o. convenioueia de. 
ser escolhido um candidato n presidoncia. elo Estado. lsto, 
Rim, signifimu·in um cn.mbalucho, pm·qutmto não mais vive
mos nos telll!lOS om quo as eleições const.ituinm verdadeira 
mystlricaçuo; feitas u bwo de penna, como na primeira 
Repuhlien. Vivemo~;; agor-a nllnl offeotivo re.gime democru~ 
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tico, sob a vlgencia de utn codigo eleitoral, instrumento assc
gurador da livre emissão do voto e da sua certa apuração 
pela. justiça eleitoral. De sorte que os candidatos devem vir 
aos prelios, pleiteando a conquista, com as suas forcas elei
toraes, de todas as posições e todos os postos da adminis
tração publica. 

Assim, quando dizemos conciliação, fraternização, . não 
queremos significar que os partidos enrolem as suas ban
deiras políticas. Não! Desejamos a opposicüo, aoceitamo!i a 
existencia de varias partidos, pan que resulto um sadio 
equilíbrio administrativo e o jogo cívico se opero da ma
neira por que se deve operar normalmente nas democracias. 

O Sa. AoAr,BERTo ConR~A- O Dr. Raul Pilla declara que 
ha necessidade de .varLidos politicos; no emtanto, pede seja 
indicado um candidato alheio á política, o que não existe no 
Rio Grande do Sul, 

O SR. GASPAR SALDANHA- O que o Sr. Raul Pilla 
quer é impossivcl; é administrar sem fazer politica, cois:l 
só de ideologos. E' theoria que, ultimamente, ganhou muito 
terreno, mas, apenas, na atmosphera vã dos ideologos .•. 

O Sr. João Nevas da Fontoura dccl!i.t'óU, firmemente, 
que a Frente Unica terá uma das mais esplendidas viclorias 
a 14 de Outubro. Posso affirmar, cslcado em algarismos elei
toraes, nos resultados da eleicão passada e no alistamento 
recentemente fcit~. que a opposição riograndense J"i! [lrescnt:t. 
apenas, a sexta parte do eleitorado do meu Estado: farã 
sómente um sexto da •epresent:lção, quer na Camara Fe
derai, queL' no. estadual, isto é, lros Deputados federaes e 
cinco estaduaes. Esta será n grande, a estrondosa, a. esplen.,
dento victoria da Frente Unica do Rio Grande do Sul! •.. 

O Sr. Borges de Medeiros foi além, o declarou que as 
suas successivas eleições tinham mais pureza democratica 
do que o proprio pleito realizado neste recinto, quando da 
escolha do primeiro magistrado dà Nação. Fui político mi
litante Ilo Rio Grande do Sul, durante corto periodo do go
verno do Sr. Borg6S do Medeiros, e tive occasião do assistir 
n algumas dessas eleições feitas sob uma lei que estabelecia o voto a descoberto, sem urna, sendo a cedUla assignada peio 
eleitor e por este entregue ao pt·esidertte da mosal Quando. 
como aconteceu na minha cidade, a opposiçiio tinhn. maioria 
de votos, as cedulas eram inutilizadas a bala, no mesmo 
momento. Esta a liberdade eleitoral, esta a . pureza domo
cratica da fonl!l donde decorreram as snccossivus rcoloicõcs 
do Sr. Antonio Augusto Borges de Medeiros, ü grande don1o
crala, o grande demagogo do hoje! 

Sr. Prosidente, dentro de nnno cornmomorat·cmos, no 
RJo Grnndc do Sul, a dala mnis ('.splondont.o, uquelln que re
lombra. uma lind~t lrndicão civictt d11 minhn ton•a; f~stojaro
mos o mmlonnrio fnrJ'OUJlilhn, t•ccordnl'omos a nocüo estoio11 
daquellcs centauros quo dm•rmle. um doconnio ôpico escre
veram, no pó dos caminhos, tt mais bclln pnglnn dll. histot·ia 
sul-rlogt•nndense. 

E onlüo ntls lealmente esperamos com Flore~ da Cunha, 
ao lado de Flores dn Cunha c sob o commundtl do J!'loros da 
Cunha, que todos os riograndenses, do milo.s apertadas, fí'a
ternalmcnlo, die;na!nétüc, 'lomrnemore.m com o mcsrno on
thusiasmo eivivo essa data mngnifica. Niio precisaremns de 
cambalacllos parn escolha de um ter!ius yaudi1ts á primeira 
curul m·esidenciat da novn phase constituoionnl da Repu-
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blica. Não;· nós quetémos a fiscnlizo.ciio dos opposicíonistas, 
queremos que os partidos fisca lizem todos os actos da pu
blica adminislracão, quer·cmos que, nesta Gamnra, a voz dos 
pàrLidos da opposição, unidos sob a legenda da Frente 
Unica, venha resoar lieste recinto e dentro de todas as ca
·maras, de todos os conselhos, onde melhor entenderem; 
não queremos fazet• calat· a voz dos que protestam, mas que 
todos compartilhem da publica administt·acüo, que todos 
venham collaborar comnosco, para com alies repartir as 
responsabilidades c os dissaborns do poder. 

E , se isso actualmente não acontece, foi apenas deter
minado por paixões pessoaes, por interesses pequeninos, 
delorminanles do afastamento de luottldores que nenhuma 
dlvergencia doutrinaL·ia linha oomnosco. E, se agor a vêm 
á tribuna e á impr'lnsa alludir a uma possível conailiacão. 
impondo, adredll. preliminares, condições e regras para que, 
dentro da semelhantes termos, se opere essa conciliação, 
nós, lisa, aberta e lealmente, declaramos aeeeitnr a fraterni~ 
zação do Rio Gt·aude, de toda a família r iograndense, de to
dos aquelles que lucf.aram sob a bartdeira de 30, sém con
chavos politicos, mas pura e simplesmente dentro do r e
gime democratioo, sobejamertto garantido no Codigo Elei
toral e na Constituição da segunda Republica. O Codigo 
Eleitoral assegura nitidamente a mnnifestaçüo de todas as 
opiniões politicas, quer pelo alistamento garantido sob a 
presidencia de nwgislrados, quer pelo voto secreto, sigilloso, 
ineonspurcavcl, quer pela apurnciio e expedição dos di
plomas entregues á magistratura eleitoral - a maior con
quista da democracia, quo a segunda Republica crigiu no 
Puiz; - quer, ainda, pela sancciio penal Pllra pos~ivei!l dé
lictos cleitoraos ; quer, finalmente, - porque hoje, mais do 
que h onlcm, está mais vigilante a opinião publica, uma vez 
que asseguradas c . r esguardadas por essas leis mngnas. por 
essas leis verdadeiramente protêctoras da opinião do Povo. 

Mas :iquellcs que ainda se voltam saudosos para o pas
sado, que são os peoros cégos, porque não querem ver, di
remos que. de pois de vencida uma das mnls arduas etapas 
da vida publica do Drasil, com efíiciencia e galhardia, lhos 

. deixam. os _apenas o pó dn estrada victoriosamente percor-
rida I (iJJuito bent; muito ·bem. Palm,u . ) . 

Dur:mte o disc\trso do Sr. Gaspar Salda
nha o Sr. Christo"Vüo Bal."oel!os, 2° Vice-Presi
dente deixa a cndoirl\ da J)residencia, que é oc
cupnda. pelo· Sr. Thomaz Lobo, 1.0 Secr•etnrio. 

13 

O Sr. Presidente - Tem n palavra, para oxplicuciio pes
soal, o Sr. Lino Ma.clutdo. 

O Sr. Lino Machado . (Pm•n <:a:plicaçiío pes.~ooL) - St·. Prc
siliont••, S1·s . Deputados. nfaHtndo ilc!!la Casa ha quasi vinte 
dias, po1' motivo de molos tin , ho.ic nqui volto, o, ninda con
vnl o!'ccn(.l1, sttho á tl'ibnn:t pa:·a ÓllllllllllÜ\1' ~ Nacüu novos nt
tont.arios ú libcrdodo c á sol>eJ•:min do povo marnnlwnse .. 

O intm·venlot•it~. de mctócos quo, um mlnha torrn, se 
dusmanda ha lnn to te1npo. não satisfeita com o~ successívól; 
dosrospcitos ao Sllperior Tl'ibunal do .fus tiçu. no Tribunal 
Eloi loral, á libct'dade de impt·unsa, fl liberdade de opinião, 
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e, ainda, com o facto de espahÍ~irar · J;~~~~\. ~'ro plena capi
tal do Estado, naquclla cidade · ol;l~ia' .de trádiÇõe!! gloriosas, 
manda agora. Sr. President~, ·Que'. os seus asseclas e apa
niguados viajem serLão afóra, a~im .. de implantar o terror, 
amear;ando céus e terra, com o intuito de abafar a manifes-
f..acão nas urnas a H de Oulubro:,: ··' . . 

1'aes factos já foram denunciados largamente desta 
tribuna, por mim e pelo meu compimheiro de bancada, Ma.
ximo Ferreira, lantas e tantas vezes, que o Paiz inteiro jâ 
conhece sobejamente todas as tropelias do Interventor Mar
tins de Almeida. Para lá viajou um observador politico, se
nhor Fernando Antunes, que, em entrevista á "A Nação", 
confirmou todas as affirmàções que temos fórnecido ao 
Chefe do Governo e ao Ministro da Justiça. 

Até hoje, entretanto; o Mat•anhiio contínua ameaçado, 
suffocado, premido por uma situação que me dispenso de 
qualificar, da ti"ibuna . . 

O SR. Acuam o ToRRES - A quêm cabe a culpa pela si-
tuação do Estado? . 

O SR. LINO MACHADO - Se V. Ex . acompanhar o 
meu discurso, lel'á opportuoidade de verificar a quem cabe 
a responsabilidade da mnnutencão ern terras maranbenses 
do Inlerveptor 1\iarlins de Ahnoída. 

O Sa. Acoacro Tonl\Es - V. Ex. promette, então, in
dicar no discurso qual o responsavel? 

O SR. t.INO MACHADO - O nobre collega, natural
mente, tirará illações das minhas palavras, do meu ra
ciocínio. 

Sr. Presidente, vou argumentar, nüo com palnvrns sol
tas, mas, como sempt·e, com factos incontestnveis, objecto de 
informações por mim jâ fornecidas ao responsavcl pelos 
destinos políticos do Paiz .. 

Tenho em mãos telegramma de Coroatá, com cerca de 
200 assignaturas, no qual so me communicam os desmandos 

:do prefeito municipal, que, á ft'entc de capangas armado&, 
=·dissol'veu o comicio. do Partido Republicano e, não satis
feito oom isso, aggrediu ainda, pllysicarpente, um dos ora-
dores. · · · · · 

Passo a ler n m ensagem lclegrnphica, afim do que 
consto dos A1máes da Casa o n Nação saiba como o joven 
tenente Interventor vae dcadminislrando as terras mara• 
nhonscs: 

Deputn.io Lino Machado - Rua Barão de Jaguaribe nu
mero 101 - Lcblon- Rio. 

Povo Coroo.t.uonso unido em torno unica salvação Mara
nhão, Accúu Commorcial Trabnlhist.a, Parliuo llopnblicnno. 
obodt1ce oriontttcão Dr. Marcellino Machado, rennidos prnoa 
pulJlica comido pacifico dentro maior ordem commedimen
t.o linguagem, oradores t'nzendo propngundn ideaes que são 
os de todos homens desla. terra, foi tJstupidamente as!:õaltado 
de al'nHI.s t•m punho o aviltando mundo Prefeito Viconte Mc
doiros, quo comparece dito comicio acompanhado capangas, 
sicarios afft•ouLando hourn nossos crmterr:moos famil ias, pc~ 
dimos providencia urgento retirada dito Prefeito iocom~a
tibilizndo r.omplelamenle CJpiniilo publica. Ml;lsmo Prefeito 
porLurbou comicio mandando espancai' por Jorgo Gnldino 
empregado ostradn rodagem e seu assecla friament-e Jnir 
Amorim Gosta, cunhado profegsor Benevolo estava ôllUdnndo 
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termos responsaveis e polidos estamos certos vossa provi• 
dencia. mar terra povo injuriado e afflicto. - Cordeaes sau~ 
dacões. - Lttiz Pereira da Silva. - Professor Benevolo de 
Tiindrule. ~ Deu8dedit Costa . ...... Pharmaceutíco Amelio de 
Gouveia Serra. - Joaquim Costa. - Kequer Trovão. 
Nerís Valle. -João Motta. -José Reis . .- Abidon Trovão. 
- Thomaz Feliz. - Eleiterio Vieira. - Raplu.tel Fernan
des. - Jor(Je Sant. - Waldcmar GTazão. - Epitamaro Nu
nes. - Francisca Vital Thereza Pereira. - Fir-mina Dini:. 
- Otho Mesquita. - Wanda Sa!les, -Oliveira Gonzaga. 
Ravmundo Felix. - Leopoldo Silva Cerino Quixabeira. 
Sylvestres Salazar. - Etpidio Chave11. -Jorge Reis. 
Theoplttío Silva. - Milítão B1•andâo. - Maria Reis. 
Francisco Souza. - Ma?'io Sàtcker. - José Fernander. 
Raymundo Pereira. -João Sínica. - Cantuaria Mo1·aes. 
Flotita Costa. - Assis Vital Auin.t. - Luiza Amorim. 
HiWa Trindml.e . -João Fernandes Silva. -Francisca Cha
ves. - Ranulpho Gomes. - Maria Reis. -- Raumundo Gar
rett. -Ricardo Pinheiro. - Lu.iz Pereira. - Josd Ribamar. 
- Manoel Sott.za Pereira. - Luiz Souza - .Manoet Cor
reia. -Carlos Me1ulonça. - Raymundo Soma. - Ravnntn
do Naziazenno. - Oswaldo Gonçalves dos Santos. - MigTJ.el 
Greuorio. - Raymundo Torres. - Paulo Morae8 . - José 
Mi(Juel. - José Re-is. -- - Octavio Souza.- - Ravmundo 
Silva. - Otivio Vianna . - Antonio Souza. -Manoel Li
ma. - Marcolino Vianna. - Elvira Oliveira. - Raymundo 
SiLva. - Eenedic!o Martins . - Benta Pereira. - Sotero 
Augusto. - Demetre Alves. - Ataliba Mames. - Fran
cisco Monteiro. - Oníldo L1t%. - Galwiel Macedo Gene:d. 
- Lin~J Santos. - J os,J Guimartles. - João Beze1'Ta. 
Eduardo Costa. - l'au.Zino Alves. -Antonio Nascimento. 
-Alfredo Mendes. - Attqustitlha Gomes. -Newton Silva. 
- Josepha Silva. - Joü.o Ravmundo Noleto. - António 
Vieira. - Damasceno Francisca Carneiro. - Ge1·trude& 
Carneiro. - Ravrnundo Carneiro . -Maria Joanna. -Mar
celino Galdino. - AdatiJcrto Cabral. -- Zaccharüu AlveJ 
Reis. -Maria do Carmo Lourdes Pereira. - He!osina Gu.'
máo. - Maricota Soa1·es. - Ravmunda Barbosa. -!une: 
Barbosa. - Joanna Adelia. - Guilltermina Sou:;a , -Ma
noel Mattos . .;.......·Luiz Gorru:.s . . ....- Fr(Znc-isco Almeida. - Rau
mmulo Mesquita. - Raumu11do Santos. ~· Albertinv Santos. 
-- SerO.Jlltina Silva. - Alexandrina Pereira . ...._ João CV
priano. - Mioucl CoJ·rcia, - Ba-r.ilio Oliveira. . - Pedro 
Moraes da Silva. - Baldttino Machado. - Antonto Azevedo. 
- Agostinho 1lo Canno Te·i:z:eira. - Manoclito r1 uuusto de 
Brito. -José llibamw< - Joanna Silva. - tlbdias Arulra
de 'l'orres. - Gencsio V·iuira. - Joilo Paulo. - ComplassD 
Mm·ianno. -José Santos. - Otwlh Macedo. - Gregorio 
Vieira. - Joc!CTJ Vicita. - Joao i>etlro F'1•anco. - Manoel 
A1•aujos. - llaumum1o Nolcto. - - Ma1•celúm Citavas. -Ma
noel Machado. - Sute1•o (los Reis. - JostJ J>e1•cira cta Sil·oa. 
- RtiJJmundo Santos. - 1h1tonü; Siq1u:ira. - Pedro' Mar
tins. - l'icente Nolcto. - F'rt.Utci.çco Guimm·àes . - Pil·mi
UQ Raposo. - Mnrciliana Citavas . - Manoel Ma.chwlo. -
Jo$é Pc,•eira. - J"'irm·itw l!apaso. - - Raplwel J;.uz da Oon
ceiçiio. - Raymunclo Panes . - João Evangelista. - Josd 
J>ia.S. - .4ntonio Lima. - Jo'·rancisco Pereira . -Almir Mar
tir. - -João Fet•nrJnd<Js. - Godo(redo Carvalho. - Joaquinl 
FraJáo.- Mcm.oel Mesqtl;ita . .....- ll fttJmtmdo Au(llt$tCJ. - Jo:Jt 
Ribam.a.r T1·ovcio . - Antonio Motta. - Ra.ytnundo Janscn. 
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- Alberto . Torre~t. - Benedicto Martins , - João Bispo. 
Antonio Araujo. - Severo Guimarães. - Alexandrina Cor
reia. - Theodora Atea:andriona. - Maria Veronica . ......- An
tonio Frazão. - Eliezer Oliveira. - Canuto . Santo&. 
Lourenço Oliveira. - Nair Torres. ~ Maria Soare~t. - Ma
noel Torres. - Sylvia Gonzaqa. - Benedicto Santos. 
Anton·io Vianna. -José Nascímento. - Mano~>l Ne(Jt•eiros. 
-· ·-· - Raymundn Moreira. - Benedicto Alves. - Pureza Sa
l a::ar. - Lu::arira Sot&::a. - Jardelina Souza. - Édenau1'a 
Macedo. - Francisca Barreto. - Pedro Tava1·es. -- Luiz 
Soares.- Arcelino Leal.- Manoel Silva. - Ravmu1!do Lad
cher. ~ Maria Silva. - Ma.noeZ Galvão. - Rosa Pimentel. 
- Ravrnwuio Pimentel . - Lidia Amorini.. - Manoel Tro
vao. -José Salcher. - Raymundo Jansen Viega,. - An-
tenor Oliveira. - Nagibe Lamar." · 

"Ministro Vicente Ráo. 
Impossibilitado, por enfermo, de procurai-o pes

soalmente levo conhecimento V. Ex. novas ttope
lias interventor Maranhão que se -vem juntar tan
tas outras já denunciMas lribuna Camara pelo meu 
companheiro de bancada 1\-laximo Forreit·a e po1• mim 
e, anterim'mente enumeradas em minucioso relato
rio que tivemos opp01·tunidade de apresentar ao Chc
fé íla Nacão e a V. :Ex .. Agora vem de cbega1• mi
nhas mãos telegt·amma de Coroatá com cerca duzen
tas ass ignaturas communicando . ter Prefeito citado 
municip.io, com capangas armndos, dissolvido "mee
ting" Partido Republicano quo ali se realizava den
tro garantias c-onslitul~ionaes. E', V. Ex. ba de ler 
not.ado, insustentavel s ituação . interventor minha 
terra que está em opposição desenfreada todo um 
povo livre digno ser attendido caloroso appello lau
tas vozes dirigido Chefe Nncão . V . Ex ., de uma fei
ta assistiu espt.'Ctacnl~> identico 11a terra dos bandei
rantes de que V. Ex. é expoente cu!Lural e polit.ico . 

Assim, animado sentimentos justiça V. F..x., um ul
timo :~.ppello IC\"ô mais esse attenta.:to aos brios dos 
meus conlerrimeos · seu ct>"nbe·cimcnto ·c espero · do· 
Chefe da Nacão e V. Ex. soluciio do caso maranben
se com o nfastntnento Inte!'vcnloria de quem trocou 
idéas Revoluc;ão subsidias cargo. 

Saudações . ...:... Lino Machado . " 

Sr. P:·esidente, impossibilitado de vir á tribuna no mo
mentCI em que recebi osse telegramma, que é de 14 elo cor
rente, transmilti ao St•. ministro da Justica, joven repre
sentante de Süo Paulo no primeiro governo oonstitucionai 
da segunda Republioa, o soguinte despacho: 

Sr. Presir:cnte. hn qunlt·o ou cinco dias quo esse des
pacho foi dirigido ao 81;. Vicente Ráo e, a lé hoje, sequer, 
ti-ve ligP-il'a resposta. de S . Ex. 

As tropelias a que venho mo referindo, entretanto, não 
pararam ahí. Hoolem á noit.e recebi rio sertão do minha 

. lona outro telogramma, em quo t>c d~clara a impossibili
dade dr meus amigos se d irigirem n mim, do rnunicipio de 
I~.peratriz. Elles o fnzem do municipio de Grnjnhtt, por 
isso que o telegrapllisla local nüo lransrnitlr. os despachos 
r' · 1111Cllc~ que, no M'lranbüo, são opposicionistas e que lá 
batalharam pela v iotoria dos ideae!! do 3~. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 09:07 +Página 27 de 34 

-493-

Assim está, Sr. Presidente, redigido este novo tele
gy-amma: 

"Prefeito municipal, delegado policia de Impera
triz, depois entendiínento Magalhães Almeida em Por

to Ft·anco. , , 

O Sr. Magalhães de Almeida é o bombadeador de São 
Luiz, é o maíot· "carcomido" de toda a Nação Brasileira. 

onde foram seu chamado, iniciaram serie persegui
ções, commetlendo toda sorte absurdos reina verda
ro sitio, absoluta falta garantia, men filho Aparicio 
esetve preso sem motivo, eu mais amigos, amencados, 
razão estar aqui. Ordem Magülhaes interventor pro
palam coaccão eleítot·es votarem contl'a estes. Sendo 
agente Correios e Telcgraphos sogro delegado não 
transmitte nossos telegt•amlhas, contribuindo politi
cagem sordlda., oppressarn. Magalhães interventot 
tudo fazem ordem interventor intimidar nosso eleito
rado não compareçr• pleito outubro. Obs-equio levat• 
facto~ conhecimento Presidente Getulio, ministro 
Ráo, pedindo urgente garantias receiando ser sncri
flcado. Aguardo aqui resposta urgente. Saudações." 

Está nssignado pe.lo Sr. Fortunalo Bandeira delegado 
tlo Partido Republicano em Imperall'iz. 

Vê a Camata c vêm os Srs. Deputados que o Sr. Ma
galhães de Almeida transformado em papão via,ja pelo ser
tão, atravessa as caatingas, invade os chapadões do meu Es
tadu, suppondo amcdronlat· aqucl!e povo livre, que saberá 
condemnnl-o em H. de Outubro. 

E viaja, Sr. Pl'esidentc, declarando que ten\, niio só o 
apoio do Sr. Mar Uns de Almeida, senão tambflm o do se
nhor Getulio Vargas. 

Eram esses os factos. que eu queria denunciar á Na
ção, por hoje, e decfaro, ao terminar, que a Intorventorin 
de metécos, de adventícios, de forasteiros, a Interventoria 
moribunda que está na terra mnranlwtlse, ou cahirá num 
num gosto ti e justiça, afastada pelo Sr. GeLulio Vargas, ou 
será enxotada nas mnas pelos maranhcnscs livres, em i4 
do Outlibt•o. · · · 

Sr. Presidente, em vesperas de viagem para á minha 
Lerl'a, quero nprovcil:ll' os instanles quo ainua me restam 
para npresont.ar mn pt•ojecto de lei, que consiste no se
guinte: 

~O Pod8r Legislativo decreta: 

ArL. 1.0 O Governo l<'e(let•al iniciará em 1935, 
pm· arJminist.rnciio ou wed iantc eontt'aclo com empro
f.:a idoneo em coJWUJ'I'unt,ia pu]}licrt, a consLruccão 
da Estl'ada de l!'crro de Got'oal.tí. ao TouunLin~-1, no Es
t.t<do do M\u·anhiíl\ rle nccordo com os estudos ~·enli
zados o já app1·oyados no seu primeiro tz·echo, de 
Coroatl\ a Pcdi'üil·ns, podendo fazer no Lrucudo lls ul
t.oracües qne forem julgudus nccessttrius. 

AI'L 2.o Par!L esse firn n Governo frn•á operações 
de crodilo, consignando em cada orçamento a VfH'ba 
precisa para qno a conslmcc;r.o sf'ja terminada em 
1910. 
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Art. s.o Revogam~sc as disposições em contrario." 
Esse projecto, Sr. Presidenf,e, que apresentamos o meu 

venerando companheiro de banoa.da, Sr. Adolpho Soares, e 
ou, consubstancia velha aspiração secular, aspiração do 
povo marv.nhense, mandando ligar a bacia do Tocantins a 
um porto de mar, com apenas 500 e poucos kilometros de 
estrada, aproveitando zona .fertilissima, habitat do babassú, 
iona que vae das margens do Tocantins, onde ha vel'dadei
ras florestas dessa palmeira até as do Itapicuri.í. 

Velha aspiração, tem a mesma vindo ao Parlamento 
brasileiro innumeras vezes a em torno della já se manifes
taram varias wmmissões technicas desde o primeiro Go
verno Provisoi"io, de 1890, até o do Sr. Getulio Vargas, na 
segunda Republica. 

Essa estrada, Sr. Pres idente, irá facilitar grandemente 
<!S vias de cominunicação do I>lanalto central de Goyaz, da 
zona norte, e sobN~tudo do Maranhão, cónLribuindo paro. es
tabelecer o plano de viaÇão ferrea do Brasil . 

Assim, passo ás mãos de V. E."'t. uma longa justifica
tiva, que será, naturalmente, lida pelos St·s . Deputados, e 
deixo a tribuna, esperando que a Camara attenda áquelle 
sonho - sonho, repito, secular - e que transforme em rea
lidade, em homenagem á minha te1·ra, ao Maranhão, ou
tr-'ora o Estado "leader" da intellectualidade brasileiro e 
que ainda hoje, guardando suas tradil.;ões immoredouras, 
em todos os ramos do c.onheoimento humano, conta innu
maros eminentes filhos . (Muito be-)n; muito 11em.) 

v.stifica.tiva. a que se r~(ete o Sr. Deputado Lino Machado• 
em $eu discurso 

"Problema secular e de ltnpoJ•tancia vila! para a solução 
das difficuldades de communicacão da parte norle do pla
nalto ccntl'ai do Brasil e espeoialmenle do Mamnhão, a con
struccüo da eslnda de ferro ligando a gi"ande bacia do To~ 
cantins com um porto de mar tem sido tratado no Parla
mento Brasileiro ha muílos annos e por muitos nnnos e po:

. muitos representantes dessa região do 11 aiz. Sem querertlos 
hist.or iar todo o esforço nesse sentido 1!mprct~tdo, . é bastante 
r elembrar que Benedicto Le it e, ao justificai· no Senado a 
apt esentao;ão do projecto autorizando a conslruccão da · as
b·nda de ferro Súo Luiz a Caxias, hoje transfOI·mada na. Suo 
Luiz a Therozina, ligando as capilacs dos dois Estados nor~ 
tistas, assim dizia. : "Não po·1tpo.1'Ci es forços . para o estabel.eci~ 
mcnto da via.çiio geral do Estmlo, liu t.mcio-sc não só ó.'l doi.t 
m·incipacs ccnt!•o~; São [,uiz ·c êa:i:ius co1n(J lambem toda a 
zona do litoral. l!i' da realiza~·tlo desse problema com}Jlexo qttc 
dependem o lkscnvoLvimcnto do Estado e a ( fJliddade de sua 
JHJpUltl{~ttO." 

I1cnedicto Leite, com u sun visão do vordadeii·o estadista 
J)t'tl(lCCI.lpt\do ~~om o progr·osso o bom csLur dn sun. lenu natal, 
rosmne nossa phrase feli z o problema capital do Marunhão, 
pul'a cuJa l'oaliza.ção contribuiu com a construccão da Süo 
Lú.iz n Tlwrozinn. 

A estmda lignndo o Toormtins á São Luiz a Therezína, 
que foi oonsLruida vlsnndo a f inalidade de sor o !.ronoo desse 
ra.mal oi•a pleitettdo, fuz nnrto do plano do viaçiio geml do 
Br·a.s il. .lá em ~ 890 a commissão de engenhuiros nomeada pelo 
Governo Provisot•io de entfio assim se externava no sou t•ola
torio: " De Th~ore;;üaha é lançada a tinha que deve estendC1'-s<J 
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até o A7•a[fuaya por Porto-Franco á margem do· Toca~tins, 
· e-.sta.belecendo-sê communicação com S. Lu iz por um ramaL 

pelo vale do Itapecuru' e bi furcando-se em logar apropriado 
em ~emanda de Belém, Capital dfJ Pará." Uma parte já está 
realizada, com a São Luiz a. Thet·ezinà que acompanha o 
valo do Itapecuru' e liga, como o seu nom'e indica, as capitaes 
dos dois Estados. 

Nos ultimas tempos na Camara Federal o Deputado 
Marc~lino Machado agitou varias vezes essa quesUio, pro
nunciando longo e dooumenlado discurso na sessão de 4 da 
junho de 1923, e conseguindo 3 inclusão de verba em todos 
os orçamentos, emquanto r epresentou o Estado, chegando a 
sei.' iniciada a rionstmcção no govel'no do · presidente Epita
clo Pessôa. Em consequencia dessa campll'nha., o Dr. Ge
tulio Vargas na sua memoravel plataformr. da e~planada do 
Gastello o como unica refet·encin. espeeitt. i âs estradas de 
nécessidade nacional, assim <1 ella se referiu: ''Entre as 
grandes . linhas {erreas, que a Naç(i.o reclama, uma das atJ 
maior alcancP. é a chamada "Tocantins", de Coroatá ao Tocán
titzs. Retiro-me especialmente a esta; J)orque é tvpica. Ini
eindas no uoverno Epitacio Pessóa, as obras des:ra estrada fo
ram pouco depois suspensa.,. Com a constru.:ção de 560 kiliJ
metros. ficará o porto d~ São Luiz ligado ao Tocantins, cujos 
800 kilomclrot navegaveis seriam assim eonvenientem.enlt: 
cproveita.:tos." 

Nestas palavras o presente Getulio Vargas resumiu ma
gist.ralmenle o pt·oblem:~. cnpitnl do Maranhão e da vel'tente 
norf<E' do planalto oenlral do Brasil. 

A commissão de engenheieos por elle nomeada para. apre ... 
sentar um plano gorai de construccões ferroviarias, lneluiu 
a Toeal\lina l'O projecto que elaborou, oomo fizera idenLicB 
commissüo organizada pelo primeiro Governo Provisorio. 

Podíamos ficar nesta rapida .;:cposicão, que é prova á 
sociedade ser a eslrada do ferro ligando o Tocantins a São 
Luiz a Therezina um problema .nacional àe capilal impor~ 
tanoia para o norte do Brasil. Queremos, porém, noutro ra
pido resumo salieutn1· as vantagens immetlint.as que da sua 

·· construccão advir.ão para o Paiz. 
N!JSte momento do crise economiéll por toda !1 parte 09 . 

problemas de aproveitamento das nossas riquezas latentes 
vêm :í tona com insisloncio.. Em uma ser i e de artigos, pu ... 
blioildos em i93i. t;elo ''O Jornal" desta cidade, occupnn-' 
do-se do babassú no editorial de 9 de junho desse nnno di
zia o scgniute: "E'nlre os muitos emprehendimentos que se 
é'lutt~adram na categoria das obras de caracte7' indücrl tiveL
mente remunerador, destaca-se a constt-ucçúo de mna estra
da de ferro de penetN:zçlf.o ?ias reuiõcs ande abunda o cdco 
babassti. As possibiUdad~s desse oLeauínoso, já estão ampla
me~•te reco1lllecidwr pelos tecknicos e é imperdoavcl. que: 
deixemos a de'iciencia dos meios de transpo·rte impedir o 
t'apido desenvolvimento de ttma das nossas maiores fontes 
de riqueza." · 

E a penna sointillante de Ass is Chalenubriand, quando 
mostt·ava as ligacões economicns de S. Paulo r.om o Norte, 
assim .se exprimia: "A i!"a()'cdia rio baba~;sú tl tmenas essa: 
ausencia de transportes. Dém transpm·te ao linbassú, e ella 
rcali;;an1 todas a.~ estJe?'atLças que os nossos economista.~ tlr.
positam ne3se c:Jco,· u maior consumidor do b<~lJctsst~ no lJra-
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dt é o Sr, M atarauo. Elte me disse ka tempos ou e já pen
sou no hvpothcae de varar com a Centt•al peta interior dq 
Minas até alcançar <U florestas de babassú que se encontram 
no grawle E3tado mediterraneo." 

Vamos, agora, provar que a estrada de ferro dJ babassú 
é a denominada Tocantina, no Maranhão, partindo de uma 
estacíio da Estrada de ferro São Luiz a Therezina, Coroatâ, 
até âs margens do Tocantins, num percurso úe cerca de 
quinhentos kilometros, já estudados. Com effeito essa es
trada atravessa o h.abitat principal do babasstí e sar:,irá a 
todas as zonas, em que florr-sce, em mattas cerradas, essa 
palmeira. Não nos occuparemos do valor do babasstl, sen
do a nossa preoccups.cão apenas mostra que a l'OO!I!ltina é 
á sua estrada, que melhor servirá ao seu aproveitamento, 
dandó-lhe o transpor~e necessario ao· desenvolvimento ra-
pido da sua a;tplor·a~iio. . 

A vín fcrreo. destinada a ligar o porto de São Luiz do 
Maranhao ao alto sertão do Estudo, até á bacia do caudalo
so e inaproveítndo Tocantins, é aspiracão secular dos mara
ahenscs, sempro reclamada e ainda. ina.tingida. Im:.luida no 
primeiro esboço do plano geral da viacão ferrea do Brasil, 
no inicio do período republicano, lembrada por Banedicto 
Leite em 1903, no Senado ao justificar a construccão da 
São Luiz a The1·ezína, como relembrnmos acima a Tocantina. 
está por assim dizer, com metade do seu traçado construido, 
a sua linha troncll em condições de receber o ramal ter
minal, que lhe dará o apoio financeko indispensavel para a 
rennmera.cão do capital nclla invertido com o desenvolvi
mento economic.o da vertente norte do planalto central do 
Pniz. O que encnrcceu sobremaneira n eonstruccão dn São 
Luiz a Theretina, além das irregularidades iidminlstrntivas. 
foi a mudancn cio irac.ndo primitivo pelo divorciutn llQ1ta
rium dos rios Meàrim e Itapecurú, para n margem do "Gl
timo iro, afim de ficar a estrada, em condiçõ.ls technicas 
necessarias á uma 'linha tronco, como a destinnda a ser 
lavada ás margens do Tocantins. E a!'!sim fot eonstt•uida, 
tendo cnrvns r.om o mínimo de 300 metros de raio e ram
pas d~ 1, 5% nos 250 kilometros do percurso d~ São Luiz 
a Corontã, encontrando-se a ilha de São Luiz, ligada ao con
tinente pela ponte rilelatica unenedicto Leite'\ d'3 HO me
tros de vão, com fundações de 20 a 30 melros (1e profun
didade no canal dos Mosquitos, obra d'artc verctadeiramen
Là noluvE.'I. 

Desse tronco ferroviário partirá. a Tocantino, cujos 
estudos nos seus 500 kilometros até ao 'rot:untins foram 
rcnlizndo~ pelo competente engenheiro rnaranhense José 
Pnlhano de Jesus, ex-inspector da lnspactoda Federal de 
Estt·udns, tendo approvados os primeiros 106 kilometros até 
Pedreiras na margem do Rio 1\lenrim, de fauil eonstruccão. 

Com essa base, preparada visando a construccilo da To
cantina, (l de esperar CJlHi, em breve, o Govemo Brasileiro, 
ultimo n sua c:mstrucçtio como se pede nesLe projeoto. 

Sómente ellà poderá despet·tar do rr.nrasmo o Estado 
nortista, em eujas terras se enoontra o t.abitat da oleagi
nosa, cujo consumo - cresc~u vertiginosamenlc durante e 
upós a grande guerra. 
· O i>abussú jazia quasi sem utilidade aconornica até 
~ni5, quando começou a ser ensaiadn a sua e:"~:pol'tação, che
gando ho.io :í Pl"OClll'n cresecnta dessa olGaginosn., por isso 
que o consumo nbscrve lol.la a mercadoria vinda aos mercu.-
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dos europeus e nncionnes, crescendo dia a dia a!! suas appti
cacões com o progresso da indusiria dos oleaginosos. 

A Tocantina atravessa a zõna iio babassú, que em mat
las cerradas cobre quasi toda a baixada do Maranhão. 

Fróes Abreu tratando da valiosa orbignia nome soien~i
fico da palmeira babassú, tra:;ou (lr03so modo o seu habitat, 
estudando-lhe os varias aspectos no relatorio - "o c6co 
baoasstí, e o p1·ob~ema do combustivet" (i92!l) e no livro 
"Na ten·a das Pa!meiras"- (1931) em que se preoccupa da 
geograpbia humana do ~Iaranhão. Alludindo ao babassú 
exisL~;nte na zona Locantina, ctiz ~,rócs de Abreu. "No fu
turo certamente o Tocantins representará uma importante 
via de penetrw;do paNt Goya:~;; a nCtvegação desse rio, bem 
como a do Araaua1ra, são problemas 11mdmmmtaes para o · 
desenvolvimento do planalto de Gova:z.". 

A TocanLina não só n travessa a zona do habitat como, 
chegando ao Tocantins, em cujas as margem; lambem abunda 
o babassú, co!loca a sua extensão navega.'Vel, de cerca de mil 
kílomelros, acimn do trécho encachoeit•ado, em communica~ 
çlio com um podo de mar. 

Toda a riqueza desse El-dorado, de que o capitão Lisia 
Rodrigue_., fala mat·rtvilhndo, cllcont.l'ará escoadouro rapido. 

Toda a vertente norte do planalto central do Brasil, fi
car·~ assim em oontacto com um pot·Lo de mar, que é nulu
ralrnenle destinado a ser o entreposto dessa r·iqissima re
gião, 

Com mais uns 105 kilomclros a •rocantina poderá ser le
vada ás mat•geus do At•aguaya, do mnncira que os dois rios 
gemeos, ambos extensos o naveguveis om qualquor época oo 
ilnno; no tz·ccho acima das cachoeiras, poderão canalisar par•a 
o mundo os seus thesouros, atl'avez o peL·curso maís curto e 
em meio de uma região salubr·e. 

Alérn ([isso, a Tocantina terá só na conduccüo do sal paz·a 
essa regífw o rendimento garantido pat•a os capilaes nclla in
vcstid.os, conforme calculou o engenheiro Lu Cocq, sencto, 
pois, a constn1cçilo dessa via ferTca, in.cga_valmonte, aquelle 
que mais depz·e~sa c seguramente conLrlbmrá para o desen
volvimenlo do Norte. 

O grande l~apítalista paulista, tiio inlere~sndo no cum
mercio lioo babassú, podcl'â renJiznt·. o seu des1der·atum, con
tribuindo '[lQra a llonstrucção drl 'i'oco.ntina e cnlrcl~cnndo, 
nssim ainda mais us vnl'ins regiões do Brasil, com o Cimento 
indeslrueLivcl ctos in.toresses cconomicos, que são o. <u·ga
massa elas nacionalidades." 

14 

O Sr. Prcsidarlte- Tem a paluvrn, para cxplioaçúo pes
soal, o Sr. Alvaro Ventura. 

O Sr. Alvaro Ventura, para cxplicacão posson1, pronuMia 
um discmrso que não l'oi }Jublicado no Diaria da Poder Le
gis~Mi·vo. 

O SI". Presidente ~ Vou levantar n Sessão, designando 
para a de amanhã., a. seguinte 

C. D .. - VQJ,f1:t.íl!l IV 32· 
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ORDEM b(:) DIA 

Ptíl)'leira parte 

Sessão secr•eta, para disousso e votução da mensagem 
do Sr. Presidente da Republica., sobre a nomeação de Chefe 
da Missã-o Diplomatica da. Hollanda. 

Segunda parto 

Vota;}ão do projccto n . 16, de 1934, estabelecendo que os 
governos dos Estado! sejam, exe:reidos pell'l! Presidentes doa 
respecl.ivos Tribnnaes de .Tust.iÇil, nLé . que verlfiquem as 
eleições de que trata o art. 3° de "Disposições Transito
rias", da Constituição Federal (em virtude de urgencia) {ia 
di3C1issão) . 

Votacão dos requerimentos dos Srs. Ferreira de Souza e 
Adólpho Bergamini offerccidos ao projecto n. 6, · de i934, 
estabelecndo providencias para a realização das proximas 
eleições. 

V-otac-ão do parecer n . i, de i934, negando lioenca pedida 
para prosegulmento do processo instnurac.Jo contra o Depu-
tado João ViHasbôas (discussão unica). · 

Votação do parecer n.. 2, de 193~, declarando que o pro
seguimento do processo criminal ifi~taurndo contra o doutor 
Luiz Vieira de Mello, independe de licença da Camara (di!·· 
cttssi,io unica. ) 

Votação do parecer n. 3, de i934, declãt'itndõ que indu .. 
Dende de licenca da Camara o proseguimento do proeesM 
criminal inst.nurado contra o Sr . Nuncio Soares da Silva 
(discussão unica); 

v-otacão do requerimento n . 37, de 193-t, do Sr. 1\fcza-i-t. 
. Lago, i'Qdàgnndo por que motivo os sargentos monitores de 
CoJ.legio Milil.ar nno parcebom di'al'ias que a lei estabelcoo 
(discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 38, de f93-i, dn Sr. João 
Vitaoa. e outros, pedindo info-rmacõ.es sobre reconhecimento 
da União Sovietica, pelo Brasil (discussão u.nica) • 

Votação do r-equerimento n. a9, de Hl3·i, do Sr. Aoyr 
Medeiros e outros, pedindo informncões sobre o i'ésullado :t 
quo chegou a. Commiss5.o Liquída.nte dn Divida Fluotuan{" 
da Uniüo (discussão unica) . 

V<Jlação do reqtlerim(;!nlo n. 40, de 1934, do Sr. 'l'hierF! 
Perissé e outro, pedindo informações sobre obrns no Theatro 
Municipal (dücussilo u·nica) . 

Votação do requerimento n , 41, de f934, do Sr. A!can
tara Machado, pedindo in!orm8cõe's sobre reintegt•acün do 
tenonto-coroncl Benedicto Alves ds Nascimento (flisctt .m1n 
unica.). 

Votação à o requorimonto n. 42, de i 034, do Sr; Acyr 
Medeiros e ou!.ors, de informl.lcõos Sol>ro prisüo du oporarios 
empregados <Jm padarias {rliscu!isuo m~ica). 
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Votácão do requerimento n. 43, de 1934, do Sr. Antonio 
· ~Rodrigues c outros, de informações sobre prisões de operaw 
:rios, que enumera (discu.tsão unica) • 

VoLaoão dõ requerimento n. 44, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outros. de !nfortnaQões sobre demissão de um 
emprégOJdo da Escola. Sete de Setembro (discussão. unica). 

· Votação do r equerimento n. 45, de 1934, do Sr. Thiers 
.Períssé, de informações sobr~ se no Estwo do Paraná está 
sendo cumprido o disposto no art. f04, letra e da Constitui

.:çiio vigente (discussãa ~.mica). 

Votação do requerimento n, 46, de i934, do Sr. Adolpho 
Bergamini, de informações sobre se nas Estradas de Ferro 
.da. União continua sendo cobrada a taxa de viacão federal 
(âiBcussão unica). 

Votação do requerimento n. 47, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e O\tLt·(), de im'ormações do Ministerio da Agricul
tura sobre colonias de pesca. (discussd.o tmica) . 

Votação do requerimento n. <i8, de 1934, do Sr. Acurclo 
TorTes, du informações aos l'llinístcrios da Justiça e Viaciiu, 
·sobre operarias envolvidos no movimento grevista de · 5 de 
·se.lembro corrente (dtscussão unica) . 

Votação do requerimento n. 49, de 1934, do Sr. Acureio 
·Torres, de informações ao Ministerlo do Trabalho sobre um 
recurso interposto por operarias do Syndicato dos Trsba
.Jhadorcs da Companhia do Cimento ''P<1rLhmd" (discus3/IO 
unica) . 

Votação do requerimento n. 50, de i934, do S~. JoiiG 
Vfllasbôas, de informâÇõcs ao Minlsterio da Gue·rra, sobre a 
missão N1efinda pelo General Leite de Castro, na Europa 
(discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 5t, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de Informações sobre reversão de um offleial do Exer- · 
.cito (discussão tt.nica) . 

Votaçiío do requerimento n. 52, de i934, do Sr. Atcan
. ·Larn Machado, de informa()õee ao Ministerio da Viação e 
. ·Obras Publtcns, sobre reintegração de um funccionario · da 

Inspectoria de Seccas (disctcssãc tt.nica) . 

Votação do l'équel'imento n. 531 dú 1934, do Sr. Cunha 
Vasconcellos, pe'dímlo ao Ministerio da Viaciio e Obras Pu
blicas copias dos pareceres dos Consultores 1'cohnicos e Juw 
ridico daqtH>lle Minislorio sobre a Companllia Paulista do 
Estrada do F-erro (discússão -:mica) . 

Votacüo do requerimento n. !55, dr, f934, do Sr. Antonio 
Rorlrigucs o outro, do inforrnacões sobre dispensa de empre

. gados no Ser viço U[l. 'Febre Amarella. (discussão unica) . 

Votação do rcqucdrn6rilo n. 5B, de 1934, do Sr. Ant~nlo 
Rodrigues e outro, de infOt·macõcs sobro dispensa de um 
funcoionario da. Compnnhia Cantareirn do Viação Flumi
nense (discUssão miica.) 

VoLacão do rcqucrlmanLo tt . 57, de 193~ do S\·. Thier!' 
Porissé e outl'o, do informucões sobre nomeações de runcc1o

.·nal'ios (discussila unfca). 
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. 'Votacão .do :requerimento n. 58, de 1934, do Sr. Moza1·í. 
Lago, de informa.c;ões sobre terrenos situadas na Ilb~ d~ 
Governador (di.scwrsi!a unica) . 

Votacão do requerimento n. 59, de 1984, det Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre nomeações de technioos de ·con
tabilidade feitas pelo Sr. Interventor do Distrieto Federal 
(discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 6(}, de i934, do Sr. MozarL 
Lago, de informações sobro nomeações de medicos, feitas 
pelo Interventor do Districto Federal (disc:u.ssâo unica). 

Votação do requerimento n. 6i', de i934, d<l Sr. Adolph() 
Bergamini, de informações ao Sr. Interventor do District()· 
Federal, sobre a conslruccão de hospitaes (discussão unictt) . 

Votação do requerimento n. 62, de· 1934, d(1 Sr. Adolpho. 
Bergaminí, de informações sobre o Serviço de · Radio Na
cional (discussãq unica) . 

Votação do req·uerimento n. 63, de i.93.t, do Sr. l\tllzat't 
Lago, de informações sobro serviços Cl.o trabalhadores da 
Prefeitura do Disíricto Federal (díscusstro umca). 

· Yotaoão do requerimento n. 6i, de f934, do Sr. Henriqu& 
Dodsworth, de informacões sobre pagamento a funccionarios
do Instituto de Meteorologia (diséussií.o unica) . 

Votação do réquerimento n. 65, de 1934.; do Sr. Thiers< 
Perissé, de Informações, sobre contracto entre n CHy Im- · 
provements e o Governo Federal (di8cus~ão unica) , 

Levantn-se a Se~são ás 16 horas. 
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. 53~ Sessãot em 22 de Setembro de 1934 

:'Fl'u$idencia dos Srs. Antonio Carlos, Presidente; Christovlo 
· BaTcellos, 2• Vice-Presidente, e Thomaz Lobo, i" Secte· 
,_tario · 

1 

'A's 14 hot·as, comparace mos Sr~.: 

Antonio Carlos, Chrlstovão BaroeHos, Waldemal' Mot-
"ta, Mario Caiado, Alberto Diniz, Manoel R~is, Godofredo 
Via.nna, Hugo Napoleão, Luiz Sucupira, Waldemal" Falcã(), 
Pontes Vieira, Rergiualdo Cavalcanti, Odon Bezerra, H~:rre. 

·Ctiano Zcnaide, Pel"eira Lira, Barreto Camp&llo, Simões; 
Barbosa, Góes Monteiro, Valen(Ã) de Lima, Izidro Vasconcel
los, Sampaio Gosto., Rodrigues Doria, Magalhães NeLti>, . Ne
greiros Falcão, Francisco Rocha, Go<l:ofredo 1\lenezes, Ren
rique Dodsworth, So.m"Pai() Corrêa, Ole~rio Marianno, Nilo 
d'e Alvarenga, Aourcio TorNlt>, L~mgruber Filho, Fx-ano~seo 
Ma.réOndes, Ribeiro ~unqúeira, Malta ~ohlldo, Vieil"tl Mar~ 
-ques, João Bcraldo, Lycurgo Leite, Bu~no Brandão, Anthe• 
ro ·Botelho, Alcantara. .fi-tachado, B:>.rros Penteado, Laéêrda' 
:werneok, José H5)nDNüo, Nero de Macedo, Plini() Tout'i
nho, Armes Dias, Frederico Wolfenbutcll, Renato Bai'bosa, 
F.anfa Ribas, Adalberto Corrêa, Cunha Vasconcellos, Acyr 
M-edeiros, Ferreira ~Uo, Antonio Rodrigues, Wald'ema'l." 
Reikd·il.l; Franc.is&o Moura, Sebaslii'io da Oliveirn, Edwald 
Possolo, Alvarô Ventura, Ricardo Maohado, Alexandra Sici
liano, Pinheir~. Lima, Abelardo Marinho, Thiers Perissé (64) . 

Comparecem mais os Srs.: 

Thomaz L obo, Mnnocl Reis. Veiga Cabral, Lino Macha
do, Leão Sum])aio, Figueir.edo Rodrigues, Xâvi'Or de Olívei
'l'a, l!'c1·reil·n <.lo Souza, Alberto Rosolli, Augusto Cn.valcn.nti, 
Guedes Nogneirn, Doodato Maia, Edgard Snnohes, Ma.nool 
Nova-cs, l>aulo Pilho, Nelson Xavier, CBrlos Linden:bsrg, Ruy 
SauLingo, Mo:r.n.rt Lago, Adolpho Borgnminl. Prr..do Kelly, 
Rnul Fernmt<les. Fnbio Sodré, Augusto Vil'lgtls, Clemente 
Meti-l'ndo, Uaul Sú; Cel so Mlaclwdo, Verguoiro Ccso.r, Cinoi
nato Braga, Antonio Jorge, {da.liQ Sard~;mberg, João Simpli
oio, Gaspn.r Snldanha, Minuano d'C Moura, Eugenio l\fonteito 
de Rnrr·os, Millon ·Cnrvnlho. WaHor Gosling, Augusto Gorsi
no, Pcdt•o Rach!>, Euvaldo LO{N, Mnrio fiamOõ, Tebcoim I.tei
to, Oliveira. Pusso1;, David l\leinicke, Mornes .Pnivn (45). 

Deixam de comparecer os Srs. : 

.P~hooo rlc 01iveira; Forrrandos Tavors, Cllcniantino 
:Lisboa, Alvaro Maia, Cunha Mello, J.,uh: 'l'iro!lí, Alfredo da. 
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Matta, Abel Ch&rmont, . Mario Cbérmolit, Lean-dro Pinheiro 
llloui'a Carvalho~ Joaquim Magalbltes, Magalhães de Almei:
da, Costa J!'etnandes, Carlos Reis Adolpho· Soares, Ma:&:im<t 
llieneim, Agenor Monte, Pires cfuyoso, Freire de .Andrad'e. 
José Borba, Jahovah Motta, Silva Leal, Martins Veras Vel~ 
loso Borget;, João Alberto, Scmto Filho, Arruda Falcão' Luiz 
Cedro. Solano da .Cunha, Mario Domingues, Arruda C~mara, 
Arnaldo Baslos, José de ~á, Alde <Sampaio, Osorio Borba Hum
bert.o Moura, Antonio Maohado, Loandro Maoiol; Augusto 
Leite, J. J. Beahra, P1·is~o Par.aiso, Clomente Mariani, Ar
lindo Leoni, ~ledeiros Netto, Artbur Neiva, ·Alfredo Masca
roubas, Leonc1o Galrão, Attila Amaral, llomero Pires·, Giieno· 
Am1tdo, Al-oysio Filho, Arnold •Silva, .Lauro Passfrs, Fernando de 
Abreu, Lauro Santos, Jones Rocha, AJ:JlAral Peixoto Pereira 
Carneiro, João Guímarãe.s, Cezu.T Tinoco, Alipio CosLallat, JO-' 
sé Eduardo, Gwyer de Azevedo, Cardoso de Mello, soares Fi
lho, Buarque Nazareth, Bir.s Fortes, Mlello Franc(}, José 
Braz, Adelio Maciel, M!lrtins Soares, Pedro Aleixo, Negrno 
de Lima, Gabriel Passos, Delphim Moreira, José Alktnim,. 
Simão da Cunha, João Penido, Furtado de Menezes, Chris
tíano Machado, P{)!ycarpo Viotti, Daniel de Carvalho, Le
vindo Coelho, Alei:;:o Paraguassú, Waldomiro Magalhães, 
Bolmin~ d~ Medei.ros, Campos do Amaral, Carnéiro de Re
zende. Jacques Monta.ndon, João Alves, José Dhristiano, Plí
nio eoM'êa de Olívflira, TheoLonio Monteiro de Barroo. Ro
drigues Alves, ·1\foraes Andrade, AlqJeida Camargo, Mario
Whntelly, Gu~racy SilveiTa, Hyppolito do Rego, Zoroastro. 
Gouvêa, José Ulpjam>, Catlola de Queiroz, l).preu Sodré, 
Antonio Covello, Cardoso de Mello Netto, Moraes Leme, Hen· 
ríqu~ Ba.yma, .'Sam11aio Vidnl, Domingos Ye!las~o. Ge!J.eroso 
P()nce, João V1Hasbôas, Alfredo Pacheco, Fra.nctseo Vtllan()oo 
va Lacerda Pinto, Nereu Ramos, Adolpho Kondet', Aarão Re
beho, Carlos Goi:íle3, Simões LGpes, Demetrio Xavier, ~ictor 
Russomano Ascanio Tubino, Pedro Vergara, Raul Bitten
couri, Gilbert Gnboira, Va.sco ()e Tolcdo, Martins ~ Silva, 
João Vitnca Alb2rLo ·Surek, Armando Laydner, Gmlhcrme 
Plast~r Ed~nr Carvalho, Mario Mo.nháes, João Pin~eiro, 
Horaci~ Lafer, Pacheco ~ Sílva,_ Rocha_ Faria, Gastão de 
Brilo, ·Roberto Simon5<ln, NogmHra Pemdo {141). 

o Sr. Presidente - A hsta de prescnca accusn. o compa
recimento d!;l M Srs. Deputados. 

Está uberla. a S(':sslío . 

O Sr. Albflrto Diniz (Supzllcmte, ~e1·viwfo de 2• Secretm·io) 
procede á lei lura da A c ta da Sessão :miccedcn le, u tiutll é, 
sem ob~Hwvaçõc~. npprovadu. 

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do Expedi eu lo. 

O Sr. Waldemar Motta (4° Secretario sm·vindo de 1•) 
proc~de á lBiluru do seguinte 

EXPEOIENTE 

Offirios: 

Do ~l'. DúpHLudo Leandro Pinhoil'O, r:omrnumcundo que 
dcixai'à (]C eompurcccl' ás Sessões por· uO dias, por ter que· 
t'tl a llsentar tWstu C11pita!. 

- lntoiruda. 
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Do Minisl.erio da Juatü;a e NCJgoeios . Intedores, de 20 
e 21 do corr-etrte, remettendo as seguintes 

lNFOHMAÇÕES 

Exmo. Sr. 1° SMrelal'io <.la Camara dOS Deputados. 

Aocuso o recebimento do officio n. 2i6. de 4 do corl·cu
te, relativamente ao pedido do informações formulado pelo 
Sr. Deputado Mozart Lago, sobre os mo•.ívós por que não 
foram até bojo pagas as gratificações mandadas abonar 
pelo decrelon .. 23 .158, dl3 15 do Setembro de 1933, aos ser
vidores da Nação que auxiliaram o~ -trabalho~ t•eferentes ao 
pleito do 3 de Maio do mesmo anno, nem as cont.as ·de for
necimentos de refeições ás mesas eloitotae~ e juntus npu.
!'adoras que então J'unocionnram nesta. Capital, e, bem 
assim, s~ foram oxgotta11os os 01·edilos aspeciaes do 
3 . 000:000$000 e de · 5 . 000 : OOOSOOO, ahel'los pcto dect·eto 
n . 22.8:15, de 12 do .Junho de f933, pata "material " c " pes
soal", L'espectivamente, e que sll do.slinavam a occorter 
inclusive ás despesas acima referidas. 

Em resposta, cabo-mo declarar a. V. Ex. que, de accordo 
com a decisão do Governo Provisor·io, este Minislcrw expe
diu em 29 de l\farvo do cot•renlo anno ci!·culat·-Lciegr apllica. 
aos Tríbunacs Eloitoraes communicando, "pan fins de 
scicncia nos interessados que, tendo ern vistu as difficul
t!ades fina.nceirt\s pot· quo nkuvcssa o Pa.iz, ~ o St·. Ghefe 
do Governo n1ío poud(l deferir ao funccionnlismo ele itoral 
o abono de gratiricnçõcs por serviços ~trnordinarios 0 
t'ó['a das hor·ns de expediente, comqúanto. reconheça o me:. 
dto da sua esforçada e efl'iear. collaboraouo no . preparo e 
wuração do ~1cito de 3 d.o ~aio de '1933". As contas de 
f<lrnecimcnl.os de rcfeiçõos ás mesas eleilor·nes e juntas apu
radoras, que então funccionnrnm nesta Cnt>llal, foram u.pre
scntadas a esto Ministorio pela firma A. P . .Machado o pela• 
Caixa Economicu, nus imporlancins de 4 :&30$200 e 
3 :837$600, re~peclivamcntc, sendo quo a primeira foi en
caminhada ao Ministcrío da l!,azenda, parn o ncc~ssario pu
g-nmonto, com o av1so n . i . 022, do 2 de Junho uJL.imo. A de 
~ :837$600 foi trnnsmHtida no DirccLor da Scoretaria do 
Tdbuual Regional Eleitot•nl dô Distrioto Fcdoriil, acompn~ 
nhada da i a. via do t•cspeotivo empenho, com o officio nu
mol'o 456, do 21 do. Março ultimo, da Dircctoria de Conta
bilidndo da Secl·oturia do Estndo des~o Ministerio, ai'im da 
quo fosso ar.tostadn a pr·ostnvão dos servicos, não tendo sido 
resUluida ató a prcsentD do.La. 

Outrosim, curtrprc-rne informal· a V. Ex. quo. do 
credito c!'.pccial do 8. 000 :000$000, sondo 3. 000 :000$000 
"matm·inl" (l G.000:000$000 rmra "pessoal" aberto polo de-· 
ôreto n. 22. 8l5, de 12 do Junho de 1033, cxistum os saldos 
de 2. 538 :284.S700 c do 13G :OH$400, l'espooLivamonte, saldos 
esLes quo não podem ter applicil\iÚO á vista r:lo onc!!rl'amcntli 
do cxc.rcioio flnanceir·o do 1933 verificado n :H de Mat ço 
do cot'1'<mte unno. 

Reitero a V. Ex. meus pr ... Leslos do alt-a estima a coo-
sidemviio. .. 

O Minis lro da Jtist.icu o Negocias Interiotcs - Viccnta 
lláo. 

- A' quem fez a rec!uisicüo. 
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Do mesmo Ministerio e de igual data, enviando as se
guintes 

INFORMAÇÕES 

E:uno Sr. Secretario da .Càmara dos Deputados. 
Em resposta ao officio ri. 167, de 10 de Agost() findo, 

tenho a honra de transmittir a V. Ex., a.::;ompa.nhada de 
tres boletins, a informação prestada pelo Ghefe de Policia 
do Estado do Rio de Janeiro, acêroa da deten(lão. do opera
rio presidente do Syndicato dos Metallurgicos, nos termos 
da solicitac-ão feita a essa Camara pelo Sr. Dnputado João 
Vitaca; · 

Reitero a v. Ex. .os meus protestos de alta eshima e 
consideração. 

O l'.Iinistro dâ Justiça e Negooios Interiores - Vicer,te 
Roo. 
~ A' quem fez a requilii<:ão. 

Do . mesmo l'llinisterio, de 21 do corrente, enviandc:t as 
seguintes 

INFORMAÇÕES 

E.:tmo. Sr. 1° Sl:leretario da Gamara dos Deputados. 
Tenho a honra de informar a V. Ex. que o Governo 

Federal, por intermedio do Sr. Interventor no Estado do 
Rio Grande do Norte, determinou, desde o inicio da campa
nha eleitoral, que a todos, indistinctamente, fQssem dadas 
garantias de liberdade e segurança. 

Sendo, entretanto, oontradictorias as noti0ias rocebidas 
do Rio Grande do Norte, o Governo julgou convenienté en
viar para ali pessoa de confiança e da mnlor idoneidade, 
como é o· Dr. Jo1io Neiva Junior, afim do verificar a exacba 
situação política do mesmo Esl.ndo. 

·O Dr. Neiva Junior ainda não regressou de sua via
gem. Este Ministerio esclarece, mais, que o Sr. Interventor 
tem prestado e vem }}restando oontlnuadamente detalhadas 
informações sobre a campanha politicn, que ali B6 de-sen
volve. O Governo Federal, assim sendo, reali$la intransigen
temente o seu f1rme proposito de manter, dentro da ôrdom 
c da lei, a mais ampla liberdade de ·propaganda eleitorlh.. 

Renovo ·a V. Ex. os meus protestos de alta estima e di~-
tincta considc•racão. 

O Ministro da Justiça e Negooios Intsriores - V-icente 
Ráo. 

-- Inteirada. 

Do mesmo Minislerlo e de egual data, remottendo as !:le
guintes 

lNFORMACÕBS 

Rxmo. Sr. Secretario da Camara dos Deputados: 
Em roferenoia ao -orficio n. 1.G9, do 10 de Agosto ulti., 

mo, tra.nsmitLo n V. Ex. as inolus:ss coputs de reprcsenta
~~õr.s sobre a oxocul)iío do numero 21 do artigo i i3 da Cons
tHuição Federal, bem como da portar ia baixada pelo Chefa 
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dê Polícia do DisLricto Federal, determinando . a eonducta 
'das autoridades policiaes em face do alludido dispositivo. 

Reitero a V. Ex. os meus protestos de elevada estima é 
,consideração. 

O Ministro da Justiça e Negocies Interiores, Vicente Ráo. 

Copia. Armas da Republica. Policia do Distrioto Fe
deral. Delegar-ia do 22° Districto Policial. N. 1. 563. Rio 
de Janeiro, Meyer, 10 de Agosto de 1934. Exmo. Sr. Chefe 
do Policia. :1. - Dispõe o artigo 113, alinea 2i, da Conslí
:tuição promulgada em 1'6 de Julho ultimo, que "ninguem 
.será preso senão em flagrante delicto, ou por ordem esori
pta da autoridade competente, nos casos expressos em. lei. 
A prisão ou detenção de qualquer pessoa será. immediata
.mente communieada ao juiz competente, que a relaxará, se 
não fôr legal, .e promoverá, sempre que de direito, a res
ponsabilidade da autoridade coãetora." 2 - Tenho duvidas 
no modo de cumprir o dispositivo citado; e, como, diaria
mente, em virtude de jurisdicção prorrogada para effeitos 
.de repressão á vadiagem (ar~. 399, § .f0 , da Consolidação 
nas Leis Penaes) este D. P. autua em flagrante diversos 
contraventores, consulto a V. Ex. sobre o modo de não 
transgredir o preceito constitucional. 3 - E' certo que os 
processos são feitos de forma rigorosamente legal, de accor
rlo com a legislação processual em vigot'; legitima é a auto~ 
ridade que os preside; na. lavratura dos flagrantes preen
tJhemos todas as formalidades legaes; . fornecemos ao preso, 
no tampo legal, a. nota de culpa; e remettemos os flagrantes 
a Juizo no tempo tambem legal da 72 horas. 4 - Pensámos 
-em communicat immediatamente ao Juizo competente a la
vratura dos flagrantes; e assim fizemos alguns officios, re
mettidos no distribuidor, porque não i)oderiamos saber an
tecipadamente quaes as autoridades .iudioiarias a que seriam 
distribui dos os flagrantes. - Como, entretanto, alguns 
Juizes têm reclamado informações tão detalhadas que só a 
exibição integral dos autos poderia attendel-as, resolvemos 
fazer, ao envez da simples communicacão, a remessa imme
diata · dos autos, isto é, dentro de 24 horas, desprezado o 
resto do prazo, embora incompletos pela falta de laudo dd 
exame de validoz a folha de antecedentes fornecido pelo 
1. I. E. C. 6. - Neoessitan.do, porem, de uma norma fixa. 
<IUO nos isente do futuras responsa!Jiiidadas, consultamos a. 
respeito V. Ex., indagando, outrosim, se dependem Lambem 
de oommunicnoiio os flagrantes relativos a indivíduos posto.s 
em lihor•cJade na conformidade da alinea IV do art. 122 do 
Codigo do Processo Penal, isto é, em virtude dll finnca pres
tada. At.tcnciosl\s saudacões. - AZildio Anál'<ule do Amara,, 
«o legado. - Confere, Wer(luia1•cl B. C. de Barras, 3° eacri
ptm·al'io. ·- Conformo, J. W. Jllm·tins Ribeiro, 1° escriptu
ral'io. 

Copia . Policia do Districto Federal. Terceira Dolegacil\ 
Auxiliar. N. 860. Rio, 8 de Agosto de i 934, Exm(). Sr. Ctt
pitão Chefe de Policia.· Afim de dil'imir ctuvidas, que têm 
surgido. :ícerca da verdadeira interpretacão a dar-se ao ar
tigo 113, n. 21 dt\ Oonstituiçüo da llepublioa o mesmo para 
melhor urientacão geral das allLD\'idades policiaes, poço ve
niu a V. Ex. para lcmb1·ar a convenienoia do sel' consultado 
·o Dr. Procurador Geral da Republica, relativamente á ver
dadeil·a nortna u ser seguida na observancia integral do Di~.-
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positivo Constitucional acima ei~ado. Assim, a primeira ~u
v.ida que se nos apresenta, é. -a relativa __ ao conheçiment;<> .!,Íi>' 
·Juiz competente para aprec1ar a leg~hda.-de ou dlegahdade 
da prisão, de vez que, só por melo de obrigatoria distribuição• 
doS feitos é que se torna conhecido aquelle Juiz, dentro das 
uttribuiçõcs que lhe são conferidas por lei. A 2a. duvida que 
se nos depat'a, é saber se a prisão em flagrante -prisão esta · 
legal, quando observada o.s disposições do Codigo do Pro
cesso Penal - tambem dever ser submettida á apreciação 
do Juiz e, nesse caso; se essa comrnunicacão fica re!Stricta. 
·a simples officio, ou se o respectivo àuto de prisão em fla
grante, igualmente, precisa acompanhar . o officio. Ainda 
ha pouco, publicou o vespertino "O Globo" . uma sentença. 
do Dr. Jniz da Terceira Vara Criminal, em processo de 
"Habens-Curpus'\ na qual S. Ex. ponderava a falta de ob
servancia, por parte das ~utoridades policiaes, daquella dis-· 
posiLivo constitucional. Portanlo, no intuito de evitar essas· 
duvidas e outras quaesquei·, que ao espírito das autoridade3 
possam surgir do assumpto, parece ler a mais justa proce
dencia a consulta acima justificada. ~ Democrito de At
meida, terceiro delegado auxiliar. ---' Confere, Wer(niia"3J' 
B . C. de Barros, 3° escripturax·io. -Conforme, I. w; Martins 
Ribeil·o, i 0 escripturario. 

Gppia - Em cumprimento ao despacho supra, informo· 
a V. Ex. qu~ niío procedem as allegacões do M. M. Dr. Juiz da 
Sextâ Prctorla Criminal no o!fJcio retro. Como faz certo, a. 
copia do que junto a esl.a infOrmação, procurei dar cum
primento ao dispositivo do art. i i3, n. 21, da Oonstituicãó, 
do modo pot· que me patebeu, no momento; mais acertado. 
Não negligenciei, nem tampouco houve de minha parte des
i'll~peito ou desprezo á detcrminncão Gonstitucional. Sendo 
o oiLado dispositivo omisso com relacU.o ao mOdo por que 
deva ser feitEL a. communicação, dGPendendo. portanto, de in
terpretnciío a lho. ser dada por quem competir, mas preci
sando de modo taxuLi,•o e insó'phísmuvel que a communica
cão seja feita ao jui:: competente, só mo era dado conhecei-o
no neto dn dislribuicão do processo, de vez que, sendo os 
juh:cs ci·hnüt:lCR, m.'lsla Capital, em numero de 19 - 8 juizes 
proto1·es, 8 juizes dê direito c 3 juizes federnes - e · estand() 
os pt·oocssos subm·dinados :i distril>uiçü.o, só nà oecasião em 
quo ó esta fc.itu podo saber-se q\\ILI o juiz que irú. julgar o 
facto c conhccor da legalidade ou illegâlidade da prisão. Se 
o léXlo conslitucional mandasse fazer a communicnção n um 
dos juizus tWiminuos, indisLinctamente, íacil seria a solução 
da quustiio. DoLon'ninundo, poróm, seja élla feita ao jui.; 
co'llipelt:ntr., doixu ns autoridades polioines em graves diffi
ou\dados por fnltn do eloment.os pura conhecei-os antes da 
dislribuiofio,do rol to. Tudo Isto ponderei no M. M. Dr. Juiz, 
em o officio quo acompanhou o Pl'Ocesso, jus!.tiinente pnl'!\ 
<llto nüo visso S. Ex., em rnflu procedi monto, ncgligenoia ou 
dcsrespoito á lni . Nn duvida, - que perdurará até quo in
terpretado, pot· quem competir, o oitado dispositivo consti
tucional - pt·Qcurei solver a queslúo do modo que me pa
receu mais razoavel. Não adoplei criterio pM~oal. So ó fact.o 
()~le aQuelle inciso daterrninn seja a communil~ação imme~ 
d1nta, nt'í.o monos ve1·dadc é que impõe fnzel-a ao j1ti.z com
petente, que só se lorna oonbecido no acto da distribuioão 
do procosso. :Em face desta l\Ollisão, aomo deuidir? Nem um 
só momento descurei da imposiciio âa lei, . tnnto a.ssim que 
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o officio do M. M . .Juiz da Sexta Pretoria Criminal vaiu· 
surprehender-me nó instante exacto em que acabara de for. 
limiar extensa e · meticulosa consulta sobre o áSsumpto ao· 
Exmo. Sr. Dr . Ministro da Justiça, peça que, nos La data, en
vio a V. Ex. , acompanhada do officio, no qual solicito a 
V. Ex. s~ digne .de encatninhal-a áquelle Ministro. No caso 
em apreco, trata-se de uma prisão em flagrante, r,uja léga
lidade é pontificada pela mesma Constituição, e no mesmo · 
artigo, originada por Jacto que, como verá V. Ex. pela copia. 
de meu r elatorio nos autos a que ora lhe r emetto, foi devi- · 
damente apurado, evidenciando-se de modo irretorquivet a . 
culpabilidade do acousado. - Rio, 9-8-1934 -Alberto Tor
nagM, delegado do 21° Districto Policial. - Confere, Wer
guiaux B. C. de Bari'os, 3° esoriptural'Ío. - Conforme, J, W. 
Martins Ri/Jeit•o, 1° esoripturario. · 

Copia - Policia do Disflricto Fe(ieral - Directoria 
Geral de Investigações. N. 9. 6G7li. Rio do Janeiro, :1. 3-
dc Agosto de 1'934. Exmo. Sr . Chefe de Policia . Sub me.\.. 
tendo á apreciaQão de V. Ex. os autos de processo r elativo 
á prisão, em flagrante, de Ivan de Almeida Bast.os, pelá r·on- · 
t ravençíio do artigo 399 da. Consolidação das Leis Pcnaes, 
solicito as providencias que julgar opportunas em beneficio ·· 
do departamento que V. Ex. superiormente administra. A 
nova Carta Constitucional do Paiz, no capitulo referente aos 
direitos individunes, estabelece que as prisões em flagrante 
deverão ser immedin.tamenle communicadas ao juiz com
petente, que julgará da leg~Jidade das mesmas. E' intui
tivo que o espir ito do legislad9r foi garantir o cidadão coii.~ 
tra o arbilrio da autoridade. Não teve, porém, o intuito de 
tlifficultar a acção da aúloridado repressora, cóinpellindo-a 
u renunciar aos seus deveres de zelar pela ordem publica. 
Assim não comprehendeu o 1\1 , i\1. JUi~ da Sexta Prct.oria
Criminal quando, · tomáildo conhecimento da pf'isiio em fla
grante constante dos presentes autos, determinou summn
r iamente a libe rdade do accusudo, antes mesmo de conbecer 
dos motivos da lH'tsào, como lhe cumpria o á vista da com
municacão que nos tormos di!. loi se lha fizera. E' lamenta
vol que assim aconteça quando so sabe que a uuloi'idade 
judiei ar ia, r ecebendo n communicação prevista no a1·t . 113 · 
dn Constituifjão, tem a fuculdado do l'CQUi::;ilnr infommcões 
o até mesmo o auto do flagrante ptu·u llom julg:.n· d !l pri~ 
~üo. Adernais, a CIU'lu Conslilueicilul revigorou as dispo
sições pl'Ocessunes, que n tldl>ucm á nuloridtuin policial no · 
flagrnnt.e do conirtwençfíO, n funcçlio de summtLrinntc, o 
quo importa dizer. defino clnrnmcnte u I'P.sponsal>ilid ud~ 
dn autoridade policial nu crrectivn~-ão do flngl·nnlo. N1\o so 
ndi"ll ilLo nem se comprohundo qur. haja nnlorií!u.<lt; CllPnr. 
da uma prisllo ill egal l)tltlndo tonhn do dnr, inunoc.liatumcnt~, 
contas do seu a elo â .lustil~n Publicn. E nilo foi outro o lu
tuilo do lcgislndm· quundo impoz li o.Lilo•·iduclo Ilolícial o 
dcvor de oommunitlat• á. .Tmlicn, immotlinlnmonir., as r>ri~ 
sões em fl ugranto delicto ou conlruvcncúo, E' desolndor, 
entretanto, quo o magistrado, com excesso d o toloranoia 
pàtà o uontravonlo1· da lei penal o com preju izo para 11. 
Justiça, rcsnlinnte elo sou abuso de podcl' julgador, re
solva interpretar o dispositivo r.onslituoional oom uma elns
tioidnde que redun~n eirt annular intcgrnlmtmte a Moáo da · 
Policia. •rendo o dc·lcgado, que presido <J flagrante de aon
trave.nclío, attribuicúes jndidat·ias, cabe a e !lo, assim, OCJ- · 
nbccet; da legalidade ou não dessas pl'isõcs o du c{ual só 
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•conhecerá o juiz jUlgador dentro de 72 horas após a la
vratura do flagrante,. consoante dispõe o art. 485, combi"' 
nado com o 488 do Codígo do Processo Penal. OI'a, E:tm. 
Sr . Chefe do Policia, uma véz tolhida a acção policial d'l 
repressão a esses elemen~os, qüo diariamente attonta.m 

,contra as condições ímm&nentcs da vida. em sociedade, a 
Policia fica ímpossíbililada de agir contra os criminosos, 
resultando dahi prejuízos os mais graves para a ol'dem 
:publica e para a segurança individual. Achando-se in~ 
vestid<> da elev.ada funccão de Ministro da Justiça e Ne~ 

·.gooios Interiores um jurista de subido valor, acatado 
mestre d[l. tradicionàl Faculdade de Diroilo de São Paulo, 
.ninguem melhor do que V. Ex., em seu elevado saber, pn
. derá ditar . qunl deva ser o pro.cedimento da Policia que 
· qüer agir dentro dos limiles de sua competencia, pondo ao 
lado da rigoroso observancia da lei a estabilidade da or

·.dem so~ial e a garantia plena dos direito~ dos cidadãos. 
Assim, havendo instruccões do Exm. Sr. ministro da Jus
liça, ou da Procuradoria Geral do Distrioto, instrucções 

·que venham salvaguardar a cidade da aocão malefica dos 
delinquentes, agora arrimados á inlerpreto.Qão erronea do 

· dispositivo constitucional, tornar-se-á possivel á Policia 
uma aotividade proficua e que a reintegral'á em sua fina
lidade, agora. virtualmente annulada, uma vez seguido pelos 

·demais juizes o criterio contido no despacho do M. M. Juiz 
. da Sexta Preteria Criminal. Respeitosas saudações. __ Ce-

sar Garce:, direotor geral de investigações. - Confere, 
Werqttiattd B. C. de Barros. - Conforme, J. Martins Ri
ôeiro, to escripturari.O. 

Portaria -- Ein 30 de Ag·osto de 1934 - 13 secção -
N. 390: 

· Atlendendo .:J. que o n. 21 do art. H3 da ConsULuição 
·.de 16 do .Julho não altcr~u o preceito do § 13 do art. 72 
<la Constituição de 1891; . 

Attendendo a ·que a e~igenola da communicaçúo lm
medi~ta da prisão ou detenção no Juiz competente, apenas 

·regulamenta a norrnn. ·de que, á exce.pcâo do flagrante de~ · 
··Hclo, n prisão não se poderia executar senão depois · da p'rO- · 
nttnoia do indiciado, salvo as excepcões determinadas em 

··lei, e medinnte ordem ·escripttl. da autoridacto compel.onto; 
Attendondo a que, .na defesa da co!lcctividade, rHlo 

._pode a Policia, dcnlro do respcilo ás libot•dudos oonslitu
oionncs, descorar de sua :tcoüo pt·uventivn o rnpressiva con
Jt•o mnlfeito!'es e cr•iminosos_; 

• Attendendo a que cutnpro t\ Policia evitar, quanto pos
·SlVol, pol'LtJrbaçüo ·ú ord~m p\lblicu, o ropt'imir us desor
-dens declurudn~. sem tu·bitrnriodnrlus i nu tois; 

Determino ús autoridudos poHoint'.s quo, nu dofosa. da 
_orclcn~ publica, continuem u exorcer, como alé ngor·a, as · 
.funccoes do seus cn1·gos, t·espcita.ndo e assegurando as li
berdaclt'~ individuacs. sempre com a maior -vigilanoia em 
prolccçiio da sociedade, da ordem c dn ll'anqnilllidade geral. 

O Chefe de Policia, F''ilinta ltl!~ller. - Weruniattd B. 
:(] · ~c Ba1'~os, 3• esc.riptururio. - J. !lfa1'tit1S Ribeiro, 1" 
~SCl'JPLUrat'lO. 

- A' quem fez a requisícão . 
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Do Ministerio de Estado dos· Negocios· da Guerra, de 21:" · 
do corrente, enviando as . seguintes 

INFORMAÇÕES 

Ao E:xm . Sr. Secretario da Co.mara dos Deputados: 
Em officio n. 219 de 4 do corrente, V. Ex. se dignou 

participar-me haver essa Camara approvado o requeri-.. 
mento em que o Sr. Deputado Acurcio Torres solicita do 
Gove:·r.o as ~esuinlel' informações: 

a) !>e os sargentos, tidos como participantes dos movi-· 
menlos politico-revolucionarios dcscm·olados no Paiz, já 
fot•am mandados t·eingressar nas fileil'as do E:s:ercito Na-· 

. cional; 
b) se os que particimtram do movimento de· 1931. em 

l'ernambuco, foram r eadmit.tidos nas i'il~iras do Exercito e, . 
em caso ncgat.ivo, os motivos delermianles da não re in
clusíío; 

c) se es tes ultimos deixaram de ser reineluidos em vir
tude de apuracão em inquerita de ter s ido outro, que não 
político, o . movimento om que se hajam envolvido e, nm. 
caso affirm<Hivo, as conclusões desse inquct·ito ; 

d) se foram reincluidos em suas unidades os officiaes 
e inferiores das policias esladuacs, deltas afastados em com
sequencia de movimentos pol itico-revolucionarios; 
· Prestando ·os esclarecimeulos solicitados, cabe-me di1.er 
a V. Ex. que, Quanto aos jtens a, b e c os militares que 
foram altingidos pelo decreto de amnistia estão sendo re
incluidos no Exercilo; quanto ao item ti. .o Minislcno da 
Guerra nada .Pode esclarecer, pot·que as policias estndoaes·· 
não estão a elle subordinadãs . - P. Góes. 

- A' quem fez a requisição . 

O S. PBsidente -Está finda n leiturn do Expedíen~e·. 

'l'cm n pa lnvt·a o Sr. Leandro Pinheiro. (Pausa.) 
Não está presente. 

2 

T~m u palavr·a o Sr·. 1\lozart Lago. 

O Sr. 1\'tozart Lo.!JO -- Sr. Presidente, ainda não estou na· 
pos.~o tios uocum<~nlos du qno tinhá necessidade para . fazel' · 
o disctu·so que pt·ctendiu sobre ' 'lolcncitts praticadas pela 
polielu. . 

Ass im , desisto cta '!)a lavra, pedindo a V. E::t. ql\O me · 
consOL·vn i nscriplo pnrn a proximn sessão. 

O Sn. PnESJUl!!NTE - O nobre Deputado sorã uttendido. 
O Sn . l\lo:t.Al\'l' LAoo - Agradecido n V. Ex. 

3 

O Sr. Presidente -Tem a palavra o Sr. Waldemnr · 
Ji'alc!i.•). 

O Sr. Waldomár Falcão - St•. Presidente, trnz-mo á ' 
tribuna o deseJo da collnborar no seotido da viotorià de· 
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--uma justa reivindioácão da numerosa classe dos oommer
ciarios brasileiros, clu.ssa que tão de perto contribue pãra. o 
engrandecimento do Paiz, pelo seu esforco diutumo, ano..; 
nymo, tenaz, abnegado, em prol da articulação da nosso or-

. ganização eoonomica. · . 
Não raro, paroame·nte remunerada, essa classe bem me~~ 

recc toda a atLenção, todo o carinho, tOdo o emparo dos que 
·vêem na leg-isla~:ão social um meio de corrigir as deficien
oias da civilização contemporanea. 

Trata-se do seguinte, Sr. Presidente: o decreto nume
x•o 24 . .273, de 22 de Maio de 1934, oreou .o Instítuto de Apo
sentadorias e Pensões dos Commerciarios; mas, certamente 
pela angustia do tempo em que essa lei foi organizada, dei
xou falhas bem sensíveis, de modo a não corresponder tal 
oreação á.s nécessidades mais directas da numerosa classe 
dos commercio.rios. Posso dlzer mesmo, sem receio do con
teBtação, que o decreto não correspondeu, propriamente, á 

· espectatíva dos commerciarios brasileiros. Basta examinar 
. o contraste entre o que se dispõe no decreto n. 2-4 .6Hí, d& 
9 de Julho de 1934, que creou a lnstiluto d!! Aposentador-:M 

. e Pensões dos Bancarias, o o decreto relativo á alludida. 
Caixa, para, de logo, se verificar quão desegual é o trata

. menta dado aos commercíarios. 
Ninguem contestará, Sr. Presidente; o alto pensamento 

. de reparacão que. norteou, em relaç!í() ·nos bancados, a le
gislação a que me referi. Mas, se a confrontarmos com o de
creto creador da Caixa de Pensões e Aposentadorias dos 
Commerciarios, v~remos que o legislador do Governo Pro
visorio olhou de maneira muito diffetenle os direitos dos 

- empregados do commercio. 
O Sn. FRANCISCo M.ounA - V. Ex. tem toda a razão. 
O SR. WALDEMA!l FALCÃO - Muito obr1gado pelo 

aparte com que me honra o nobre collega. 
Os bancarias, Sr. Presidente, têm, na verdade, uma gran

de fencção economica entre n6s. São cidadãos que fazem um 
aprendizado technico, que se especializam em assumptos Qttc 
dizem de perto com .a circulnç\io da riqueza no Brasil. Os• 
oommcreinrios, no entnnLo, Sr, Presidonte, ta.mbem têm uma 
notil.vel fnnccão, anonyma, obscura pm' vezes, mas nem ·por 
rsso menos preciosa no ongrnndecimonlo eoonomico de nos
sa Patrin. 

Por quo distinguh·mos, pois, uns e outros, nn e!!cnla dns 
justas concessões legacs? 

l?.ssn. dis!.incçfín se t.orna lnnto menog .iust.tticavcl quan
do o art. i13 n. 1, <la CoruJMluicii.o dtl :I.'G do Julho, corrobo
rn.do pelo n.rt. 1.2i, § 2° da mesma CoosW.uiçfi.o, reprovam, 
dosautorizam, prohibc"m mesmo esses privllogios de c1nsse, 
essa desigtm!dnde de tt·n.lumcnto. 

Diz o art. U3, n. 1, da Carta de 1G de Jull10: 
uTodos são ignuos prranto a lei. Niío "haverá pri

vilegios hl1m dist.incçõcs llOr motivo de nasoiroonto, 
~cxo, raca, profissão propt•io. ou dos paes, classe 30-
cial, riqtteza, crencn.s religiosas ou idóus politicas. ~ 

Diz o art. i21, § :?P, em Lrat~tndo da legif>lncúo do tra
,balho: 

"Pnra o offoiLo desse ar ligo não ha d istinc(}UO 1:!11-
tro o trabalho manual e o Lrabnlho ilJtel\ectua[ ou 
teohnico, nem entre as profisslonacs respectivos . '' 
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Ora, Sr. Presidente, o que se vê escripto, em nossa Con:.. 
.t'ltítuicão é, assim, um principio de elevado alcance no sen
tido do equilíbrio social. 

Não sei como justificar, á. luz desses preceitos, a diffe· 
renca de tratamento colli a.ue a legislação do Governo Pro
'1/isorio encarou o problema dos commerciarios em face do 
problema dos bancarias. 

Ambas são classes dignas de Lodo o amparo, dignas de 
todo o carinho por parte do legislador brasileiro e, nestas . 
condícões, cumpria apenas distinguir os detalhes caracte
rísticos de cada uma, enquadrai-as d<mtro . de uma legisla
ção apropriada, mas nunca outorgar a uma concessões me
lhores e a outra concessões muito mais precarias. 

Foi precisamente isto que me inspirou, em apresen· 
· tando o projecto que vou submetter á consideraç;lo desla 
'·Casa. · 

O ideal da sociedade presente, admiravelmente colima
do pela civilização chrisl.ã, ó a realização da justiça. 

Não podemos fugir desse imperativo, tanto mais ur
gente, quanto se trata de corrigir falhas de nossa propria! 

·.evolução. 
Citarei pensàmentos insuspeitos so lembrar aqui .a idéa. 

de Hcrbert Spencer, insuspeito porque promana de um grim
·de luminar da escola individualista. 

Herbert Spencer dizia que a justica,. nas sociedades mo
dernas, consiste em supprimir todas as causas arti ficiaes qua 
favorecem certo!:! indivíduos á custa dos outros • 

. . Foi pensando assim que a legislação social brasileira, 
' durante o Governo .t>rovisorio, creou institutos diversos, pro
curando aorrigir as falhas da nossa legislação de até então; 
foi pensando assim qtiê a nossa Constituição fixou regras, 
estabeleceu normas que collimain aquella ''coopcracão har
moniosa" de que falava o grande philosoplto, e QUe deve t et• 
por base "a proporção estabelecida entre os benefici()s re
cebidos e os beneficios prestados". Só assim podemos attin
gir o ideal da justiça social. E ó em nome dessa justiça so-

. oial, QUe entrego á considern()ão da Casa, não sómenle este 
projecto, como um ouLro considerando de utilidade publica. 
a Sociedade Cooperativa dos Auxiliares do Commercio e da 
Industria do Rio de Janeiro, que é, na verdade, uma dns ob-

. jectivaçõcs mais intelligentes que conheço, actua:lm~mte, . no 
Brasil, em matm•ia de cooperativismo, dando ás organizaçõc~ 

··de em i) regados · no commorcio uma directriz, uma orienta-
. cão, uma finalidade merecedora dos maiores applausos, di
rei mesmo modolar, porque se resumo nurna formn de au
:tilio mutuo e de cooperação capazes de projcctnr, em 
tempo muito curto, os maioi'ils beneficios a toda essa colle- . 

·Cf.ividnde de collaboradores pertinazes do nosso progresso~ 
O projcc to está acompanhado de uma juslificacão, de 

notas subsidinrias e dos decretos· a que o mesmo sa reporta. 
Quero crer, Sr. Prosidento, qtw, deante dos fumlamen

l.os dosse pro,jecto, dennto da manifesta proced~\ncil\ dos prin
oípios que ahi se fixam, n Cnmarn dos Dcp,Jtados não re

·ousará, em breve, n sua npprtlvacão, transformando-o numa 
re-alidade lcgislativu, oritmlancto assim oado. vez mais a nos~a 
legislat;il.o social, denll' '1 elo;; pdncipios mesmos da tlossn 
Constituiçiio, para o. objocLivacão perfeita do ideal .de eqtti
librio, de harmonia c de justicn que todos ntis devemos as
pirar para n nossn Palria. 

Ern o qao tillh& a dizer. (Mtti.to bem; 'llltdto bem . 
. .Palmas. ) 
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Vae a imprimir para ser :t:emettido á Com~o
rrtissão de ConstituiQão e Justiça, de aceordo úDm' 
o § 3° do Regimento, o seguinte · 

PROJ'ECTO 

N. 56- i934 

Considera de utilidade publica a Sociedade dos Au:xiliare:t 
do Commercio e Indt~stria do Brasü (Consorcio profu
sional cooperativo) 

(Justí~a · 21; de :1934) 

Art. t.O E' con5idm·ada de uUlidade publica a Sociedade 
dos Auxiliares do Commercio e !ndustría do Brasil (Con
sorcio profissional cooperativo), fundada nesta Capital, a 
30 de Janeiro de 1934, com o objectiv!;) primordial de congre
gar os auxiliares do commercio e lndustria, levnntando-lheg. 
o nivel intelleclual e norteando-os pelos principias do syn
dicalisrrto-coopéz·n.lívista. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contt>ario . 

.Justificação 

A Sociedade dos Aexilinres r:lo Commercio e Induslri~· 
do Brasil, foi fundMa. nesta Capitai, a 30 de Janeiro de 1934, 
de nccordo oom o decreto n. 23.ôU, de 20 de Dezembro de 
1933, do Governo Provisotio, e tem a sua séde á rua Buenos 
Aires n. 152, 3° andar. Registrada na Directoria de Orga• 
nização e Defesn da Producção, foi reconhMida da utilidade 
publica municipal 1)elo decreto n, 4. 887, de i8 de .Tunhl>' 
de 1934, do Sr. Interventor do Districto Federal. 

Em 2 do Julho ultimo requereu ao Exmo. Sr. Ministro· 
ela Justi~a. o sen rcconhecimen!.o como sociedade de utili
dade pnblicn, instruindo devidamente o seu requerimento 
com todos os docnmentos necessarios, perfeitamente lega
lizados, o qual se ncba no Ministerio da. Justiça, tendo rece
bido do S. Ex. , o Sr. Dr. Vicente Ráo, o seguinte despachO, 
pub!ícado no Dia'l"io O{ficial, do 18 de Agosto pro:timo pa~
sado: "DiriJa-se ao Poder Legislativo''. 

Aggremiaoão de fins beneficentes, cooperativos e edu
cacionaes, visando n arregimentação da. numerosa classe dos· 
empregados no comrnorcio e na industrin do Rio de Janeiro, 
pal.'a molhorar o seu nivel do v1da e tornat-os faotor raie
vanto da vid'a economico-socinl do Paiz, 11 Sooitldade dos· 
Auxllia~·es do Commercio o Industria do Brasil crmtando 
pouco mais de sete mezes do e~istoncin., já tom um· serviço' 
completo de assisf.encia medícn e ctentnria, com gabinetes, 
adequados e servico a domíuílio extensivo ás i'amilias dos 
a~socindos, oul'sos de dncty:ographia, de lingun.s e mathema
tico, os ultimas absolutamente gratuitos e extensivos aos· 
fHhos dos nssocia.don, caixa de peoülio, biblioLheca, jornal 
no seu 6° nurrH~ro, aulas da cooperativismo, gabinete ju ... 
dioiario, etn. · 

No dia Hi de Maio proxímo passli.do a S(}ciedade fundot1 
n Cooperativa de Consumo dos Auxiliares do Com,mllrcio e · 
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Industrin do Brasil, com o 'ca.p'itai inioiàl dê cem '·contos de 
réis, já registrada na Junta Cominercial _ e cujo pri:rneiro de
pal'tamenLo, um arma~em de generos_ de primeira necessi
dade, sllo á rua São Francisco Xavier n . 17 4, foi festiva
mente inaugurado no tlla 2 do corrente, com a presençà do 
Sr. Ministro da Agricultura. 

O seu Estatnto cogit.a ainda da creação do outros tantos 
departamentos d.e utilidade collectiva, como · assistencia á 
infancia, lactarios, cursos profissionaes, maternidadl3, esta
ção de repouso, sanatorio, bolsa de trabalho, amparo á ve
lhice, serviço funerario, esporte, seguro social, eto. 

Tão vaslo quão humanit.:lrio programma necessita da 
coopet•ação valiosa não só dos que a elle se obrigarem pela 
filiação a essa Sociedade, como Lambem por parte do Estado, 
que, na sua funcção prolectora e rcsguardadot'a do bem pu
blico, não póde deixar de levar em conta a collaboracão de 
alto r elevo social que taes realizações representarão. 

Assim sendo, é justo que o Poder Legislativo facilite a 
actuação dcstõa Sociedade, estimulando-a com o publico ró
conhecimento dos seus esforços e auxiliando-a na execução 
dos seus elevados fins de solidariedade e fraternizàçiio. 

Sala das Sessões, 21 de Setembro do f03·~. - Waldema.r 
Palcü.o. - I...uis Sucupira . - Waldema?' Motta. ~ Frcm
cisco de Mot1ra. - Scbasli«o Ltti:; de Oliveira. - Adolpho 
Bcroamini. - Abelardo Marinho, - Fitnu:iredo Rodrigues. 
·- Xavier de Oliveira. - Alberto Rosell-i . 

5 

Vnl a imprimir Pili'à ser cmviado ás Com.: 
missões de Seguran~a Nacion!}l, de Constituição 
e Jústiça, de Finan~ns e de Orçamento, de accor
do com o § 3° do art . t46 do Regimento, o 
seguinle 

PROJECTO 

N.67-f93<\ 

lUÓruia el/ec!-i11al' e l'li'Mnovcr ao 1>osto de primeiros t~>'ttentes 
os seuumlos tenentes cmnmissionados do Corpo de Ft~
zi!ei,·os Navaes 

(Scgut·a.nça 15, Just iça 28, Finanças 49 e Orçamento 22, 
de 1934.) 

. Art. 1.0 F icam cffeclivados os segundos tenentes com
mission::u.los do Cot•po de l"uzileiros Navaes, conLanclo auti~ 
guidnclo do sua commissão, e pt·omovidos ao posto de pri
meiros tenentes a partir da dnln em que tenham comple
tado o intct•s ticio legal, sem diroito. por~m. a vencimentos 
ntrazntlos, ficando com obl'igacíio do t-irurem o curso pro
visado · ct·eado no aotual regulamento para o Corpo de ..l!"u
zileiros Navnes. 

Paragrapho unico. Gozarüo das mesmas vanta:ron$ desta 
nrtigo os segtmclos tcnenl-es do qundro de offioiaés do Cot•po 
de Fu~iloiros Navaes promovidos pot• serviços relevantes • . 

Ar t. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

O. D , - VOLUME IV 33 
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I us ti{ícaçlJ.o · 

Considerando que o dil'oreto n. 21.632, de H do JU!ll(l 
de i932 depois de estabelecer, no art. i4 do Regulamento 
para o Corpo de Fuzileiros Navae.s, uormas e exigencias para 
admissão a aspirante a official do Cm·po de Fuzileiros Na
vaes, diz no seu artigo f5: 

"Os aspiranles de que trata o art. H farão estagtQ de 
adaptacão de um anno durante o qual deverão ter baixa de 
praca, a pedido ou por conveniencia. do servioo, a juizo do 
Ministro da Marinha", e nó seu art. 15 diz: "Depois deste es
tagio são obrigados o. fazer o curso de preparação âe offioiaes 
da reset•va, sendo promovidos a 2° tenente, se forem approva
dos nos exames das materias consLitutivas desse curso". 

ParagraphO unico. Ao aspirante a official que nos te~~ 
peoLivos exames fOr reprovado em mais <1e um terço da.!l 
matcrias será concedido um prazo razoável para prestar 
novo exame, sendo que na segunda reprovacão das mesma~ 
materiaS determinará a baixa de praça. 

Considerando, portanto, que de n.coordo com os al'Ligo~ 
15 e i6 enm elles oLrig;;odos a fazer um estagio na tropa de 
um ll.nno e mais tres annos correspondentes ao curso do C~ 
P. O. R., pora serem promovidos a segundos tenentes fu~ 
zileiros nuvâes quando completassem um anno de estagio. 
ficando dependendo seu núCJesso da ti.pprovacão do cur:.ll 
provisorio crendo por esse regulamento; 

Considerando que o aclual regulamento para o Corpo 
de Fmiloiros Navaes dispensa os requisitos exigidos vale, 
decreto n. 21. .632, de 14 de Julho de 1932 aos elementos 
civis ingressados no Corpo de Fuzileil:os Navaee: 

Consideru.ndo que é commum e de justiça o aproveita·· 
mento daquelles que já vêm gosando prerogativas e vanln
geus, nu transformação, organização e creação de quadr'Js. 
conforme vem so processando em corporacões congeneres, 
como sejam: Policia MilHar do Districlo Fedoral, Corpo de 
Bombeiros e mesmo no proprió Exercito em situ.acões an
teriores, como seja na revolução de 1893, que foram offlv 
ot.ivados e inclu!dos nos quadros com regalias o dir!!iL03; 

Considerando que o decreto que crea o quadro do offi
ciacs 'Para o Corpo rte Fuzileiros Navaes, ·ein seu ar~. 51 co.. 
gtta de ourso pat·a. os segundos tenentes commlssionndo!!l c, 
até n presente data, passadas dois annos, nenhuma pL·ovi
dencia foi tomat1a; 

IComiderrmdo que o dccrclo n. 2t .632, d<l H do Julho 
do Hlil2, em seu ut·l. 40, parug1·apho unico, offcctivou a 
lll;omo\·eu ao posto do 10 lenonle um 2° tononto cummissio
nndo que tinha o curso de At·tiliml'in do. Mul'inhn, cm·so 
~Jsso para praça de proL; 

Considct·ando que um outro cornmissionndo foi ofl'c
otivado e promovidõ ao poBto da 1° tencnt,e sem nenhum 
curso previsto no regulamento pnl'a o Corpo do Fuzileiros 
Nnvaes, port.nnLr> em idenl.icas comlicões dos sl.'lus comp(l
nheit·os l)ÜO-blln..:<'ioindos; 

Oonsideranoo que o Corpo de Fuzileiros Navac3 tem or
ganização o situação completamente definidas llOt' lois o l'tl .. 
gulamentos proprios; 
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ConsideraMo que o movimento de iseU:s qüatlt•os não .im
plica em prejuizo nem abre precedentes para outr•as cor~ 
poraçõcs; 

Considerando que os se~undos tenentes commissionados 
vêm, conforme I'Olatorios de autoridades da Marinha, des
empenhando com proficiencia e :~;elo o cargo de <iOmman
dantes de Companhia; 

Considerando que os actuaes Sl!gundos tenentes commi.s
sionndos, os mais modernos, já vêm exercendo essas fun
ccões ha mais de Lres annos. e contam de serviço na corpo
racão porto de 15 annos; 

Considorando que pelo desdobramcn~o por que passou o 
Corpo de Fuzileiros· Navaes accl'esceu a necessidade de of
ficíaes e na impossibílióade, em virtude de inconveniencia 
para os mesmos, de serem lransfcr·idos para esse Corpo os 
officiaes do Cor·po da Armada; 

Considerando que o aproveitamento, por forca da crea
çüo de quadros, lransformacüo e augmento de effectivo 
da corporacão, dos elementos que já vêm prestando reaes 
serviços, sobr-e ser um acto do justit;.a, impile--5e como re
compensa aos bons serviços prestados; 

Pot• Ludo islo l\ finalmente, justa a medida proposta, 
tendo mesmo em vista qtte a pt•opria c actual alta adminis
tra<,;ãa do Corpo de Puzileii'Os Navaes, que consLituiu a com
missão revisora do regulaménto creudo pelo dccl'cto numero 
21 .G32, de 14 de Julho d;J 1932, commissão esta insusp1Jita 
e autor·izada; uma, pot se tratar de autoridades de reconhe
cido valur; outra, por ser conslit.llicla da propria o.dmínislra
tüo do Corpo, conhecedora, portanto, e capaz do aquiialar o 
julgar os serviços prestados · pelos seus commandados -
propo:t a erfccUvacão e promoção no posto immedialo dos 
segundos tenentes commissionudos do Corpo de Fuzileiros 
Navnes. 

Sala das Sessões, 22 de Solemhro de 103''· - Ncorcit·os 
Fale{( o. - Lemantbcr Pilho. - Odon Be:.e1't'!1. - Lino 
Mat:lwdo. Manoet llcis. - Actwcio Tort•cs. - !dtfo!liil 
Rodri!]tUJs. Htqt Santittqa. ~ Teixeira Leite. - Arut• 
Medeiros. 

6 

Vai a impl'imir pnru ser cnviullo ás Commi~
sões de Conslilu i~ão !) Ju&tiça, de Finanças e de 
Orçtunenlo, de accol'(lo cont o § 3° do al'l. 11tü do 
Heglnwnlo, o saguiute 

l'IIOJW~'i'O 

N. 08- 1031 

E:~luúdc,:c a !J l'ttti(feu~:ú.o ttdllicimw! ans cHqwcyados civis 
da Unitw, tlus B~·tudos e llo~ Mwúcipi.us 

(Justiça 20, Fi11attças 50 o Ot·camcnlo 23, do i 03!•) 

Art.. 1.0 I~ica sslalwlccidll a gratificnçüo uddicional de 
1 O, 15, 20, 25 e 30'í6 aos empt'egados civis da tlniüo, qLte 
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comp1etarem, respectivamente, dez, quinze, vinte, vinte e 
cinco e trinta o.nnos de sm·víç.o acLívo. 

Essa grnlifica~ão será incorporada, integralmente, aos 
vt>ncimenf.os, para os effeítos âe montepio e aposenta(1c)ria. 

Art. 2.0 Revogam- se as disposir;.ões em contrario. 

· .Justíficaçéio 

A ju~tificação da. · medida constante deste projecto já se 
Iez, e:xhuustivamentc, quando apresentada . em emenda ao 
aul.e-projeclo consliLucional. Nada mais lhe tenho a accres
centar, tant.o mais quanto, ·naqueUa . ep·oca, so lhe oppoz. 
apenas, a consideração de que o assumpto melhor se en-
qUadraria em lei ot•dinal'ia. · 

Sula das Sessõos, 2i do Setembro de 1'934 . - Negreiros 
f'alcao. - Ke~·ginatdo Cavalcanti. - Lacerda Werne ck. -
llttll Santiauo. - Actt·rcio T01•res. - Lcm(lrubcr FiUtO. -
Aub·ubal Gwuer de Azeue<la. - Leandro Pinheiro. -
Antonio Rodri(Jttes. - Ol('gario i\lat·ianno. --'- .4.mm·at 
Peixoto. · 

7 

Vni ~ impi•imi r p!lrn ser remellicio tis Com
mi:,:sues de Conslitnição c Juslicn, de Finnnons. dn 
On;amenl o o de Segurunçn Nac ional, de nccôrdo 
com o § 3° do Rcgirnento, o seguinte 

PHü.TECTO 

N. G9 - 1934 

ltlmulcL que os sal'Qcutos das policias c bombeiros que tenham. 
mais de 25 mmos, o. scjum, qunn<lo J'C(OI'nw<lo;;;, no posto 
de scaundo tenente. · · 

(JusUça 30; Fit1anç.a~ 51, Orcamct1lo 24, Segunnwa 16, do 
. . H}3.'i'J 

Art. L0 Os sat·gentos n.iudanlns e inlcndenlus <i os stn·
gcnlos rm get':\1 elas Policias 1\f.ílitnt·cs c Corpos de Bombei
r os, sel'iio refor·mrulüs no posto de 2° tenente, com o rcspc
divo soldo, dc>:dc que lenltam mais tlc 25 annos de set•víço, 
sendo Jl('lo menos li nnnos no poslo offccLivo üc sat·gcnto. 

c\ d. '2.,0 Revf)gam-~c l\8 tlispo:;icõcs em COl!ll•nrio. 

Ju.~U{icnçiío 

()~ ~an1:C'Iltm; a,i ndanleS C in!endcll! ~S C OS Slll'fl;Cil l.OS dO 
~}X(•t·cilo 1; da Armada .iá gC>zam d o favot• Ó!'a solicitado naru 
o~ ela:; [lGlkias Milittu•es o G.m·po de Bombei1·o~. 

Os vl'llws sat·gc•nl.os dns Policiag Mililnrcs c d os Corpos 
de Humbeiro~, ~;nm mnís de 25 nnnos de Sl'rvíço, apesm· do 
.iá ~e sentwmn (• Jd tan~ l.os l llU'í\ us lides da casHl'H<I·, são olwi~ 
S'llfiM, afim do eonseguit•em uma t·efol·mn com m elho1' soldo 
(]no llH•s fll'l'milf.a manlct.· com dcccneia suns hmilias, a li
rar n !~S tllgin Ull dois anntls no po~to de 1° su:l'gcnl(l, de 
quo lnJI.a o decreto ti. !?2. 038. rle 1 do Novemht'o de 1932 o 
o (]twl v!'i t} et'ent·, dentro do~· qlladco~ l'Cdnz.idus dessas cor-
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porações, grandes embar.acos, Dt·cjudicando sobremaneira 
aquelles que desejam dcpoi8 de longos annos, de .servicos 
prestados á Ordem, Segurança e 'I'ranquillidade Publicas, 
·se reformar, corno o fazem os seus collegas do Exercito 
e da Mal'inhu. 

Existem velhos servidot·es nessas corporacões, com mais 
de .10 annos no posto de sargento (3° e 2° ,sar·gentos) . e que 
contam rn<!is de 25 annos de serviços prestados á Naçiio ~ 
que. no omlunlo, em virtude do décreto citado, se vêm for~ 
çados a permanecer· no serviço act.ivo, á espero. de consegui
rem snus lll'ornoç.õcs ao posto de 1° sut'gento e em cujo posto 
quando tal consllguem, tcl'ão que permanecer lWlo espaço de 
dois mmos. 

Além do exposlo, as pracns das Polidas Militares e Cor
pos de Hombeirm;, qnnnrlo com mais de 25 annos de seryiços, 
só conseguem u sua refot'uHt d\;)IJOi~ de l'igorosu inspecção de 
saúde, o que não succede aos sDns collcgas do Exet·oito c 
Ar·mada qull a conseguem sem essa formalidade. Neslas con
dicões, nada m.ü~ j n:;Lo e cquít.ativo cto qllc u meti ida or,a 
P!'OIJO~la. 

1Sala das Se:;$ücs, 22 de ·Setembro de 1934. - lYc(JI'ci1•os 
Falcão. - Lem(Jt'ltbel' Filho. - Olegm·io Marianno. - Lino 
Machado. - MHnoel Reis. - Orlan Bezerra.- João Be1·aldo. 
- Acw·cio TolTes. - A~1tonio RodriaHes.- ·reixei1•a Leite. 
- Acrrr Mcde.i?'us. - l!uy Sfmtiago. 

8 

Vai a imprirnit· pat·a ser enviado ás Com
missões de J~egislacüo Soeial c d~ Financ:.as, de 
ae.oôrdo com o Regimento, o soguinle 

PI\OJEG'I'o 

N. 70- i934 

Impeda a dispensa de e·mzn·erJat.los du commercio sent r.mt.~a. 
que a jnsti{itrue, delel'mlna indeumi:oçao aos que for•1:m 
dis.pc11slldos iw:levidnmente e asscov.ra-lhcs a estnbilldade 
no empre(T(J a1ids tloi"s amw~· lie .~C1'Viços prestados tt um 
mesmo C11!1JI'C(Juriol'. 

(L. Soeial, 11; <' Finanças, 52, de 1934.) 

Al'L. t,o NNlhllm cmt}I'Pgario du comnH~I'Cio do quulqu~r 
cn.legol'iu, porlei·tí ~;pr· dcutiUid(l )it\m jus ta causa. 

Art. 2.0 Tocin l'!!lill'ngado de cornnHwcio quo lenha -;ido 
dispcmw.do sPm justa cau~a ou a título do ceonomin. Lr.r~ 
dh·oi lo a uma inclcmni:mcão pro}Jorcionlll ao tempo de serviço, 
assim comtH'elwnd ida: 

a) nenl1umn indcmnizacão se!'<\ infe!'ior• n um mez:cto 
ordetuJ,do, sahnio ou commi~süo; 

b) verificando-se a dispensa quando o empregado dP 
oommorcio Lenha mais d{l um anno de sot•viços PI'Ostadus no 
mesmo P.lll[H'egatim·, a iLtdDmniza(15o cmTespondorú a um!\ 

· qn inzcna de ot•rfcnado, sala1:io ou com missão, pm· semestrfl fle 
Ll'nbalho, tomando-se a média annl!al daquellcs que trabu~ 
lham pot· commissno Dll percentagem; 
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c} prevalecerá o direito á indemnizttção mesmo nos casos 
de fallcncia, ou dissoluçãdoda firma, empresa ou sociedade; 

d) nos casos de fallenoia, a indemnízacão a que lenha 
direito o emprega-do de commercio, bem como seusordenados 
oll salarios, constiluirão credito privilegiado. 

§ 1.0 O sot·vlco conlinuo do empregado de commercí(), 
prestado no mesmo empregador, pt·evô à alinea b deste a!'l.igo, 
subentende-se até mesmo nos casos de intert•upcão provisoria 
do trabalho, a!teraciio de firma, mudanc;,a de proJWictario ou 
de direcção da empresa o li sociedad!l. 

§ 2. 0 A indcmni~açãó pt·evista será feiLa na base do maior 
ot•denadn, sa:la"rio ou eommissão que haja vencido o empre-. 
gado de commercio durant~ o tempo do serviÇo prestado ao 
.tnesmo empregador. 

Art. 3.0 Ao empregado de commerr.io t\. assegurado o di• 
reito de cffectividildc no càrgo, desde qae conte dois ou mais 
nnnos de serviç.os prestados ao mesmo estabelecimento; e. 
salvo o caso de fallcncia ou exUncção {lo estabelecimento, só 
poderá ser domittido em vidude de falta gPave. regulnPmen
te apurada, em inquer·ito adminístl'atívo, d!' cuja abertura 
lm·á notifioacão, afim de ser ouvido pessoalmente, com ou 
sem a assistoncia de seu advogado ou· do representante do 
syndicato da classe a que pcrtcncor. 

§ i .O O empJ•egador é obl'igado a communicar ao Conse
lho Nacional do Trabalho, dcntl·o de tre8 dias, detalhactamen
tc, a natur<:za da falta grave, para que soja aberLo o referidQ 
inqucrito :tdministralivo, Qllc sm•á Stzmmario e d!lV<H'â ler
minar denLro de trinta dias, :t contar da data da enlrega ao 
Conselho, da communicacno. 

§ 2.0 O empregMo suspenso perceberá, dllsrlc a data da 
suspcnsüo, a. metade do ealario diari(l n~speclivo, a.té á con-. 
l\lusão do inqucrilo, salvo os casos previstos no art. ftO, letras 
a e (J. 

§ 3.<> Sàá consiueradu inmdsLcntc u justa causa parn ll 
dispensa do cmtJregucto, se a communieacüo do empregador 
uão fôr entregue no Conselho Nacional do TI•abalho ito prazo 
do § 1 o deste artigo. 

§ 4.0 O cmpt·egado accu~>ado de falta grave porlorá ser 
SUSIHlnso do serviço, mas. n Slm demissão só podcl'á set• le
vada. a offúito qüando aut.ot'izuda, em face do inquerito, pelo 
Conselho Nacimwl do Trabalho. 

§ 5.0 No caso de reconhccct• o Con&clho Nacional do Tra
llalho a hw:dstencir~ do falta gravo do emr.ll'egado de com
mel·cio, fica o estabelecimento ob!'igado a readmitlil-o ao 
serviço c a pagar-lhe HS rcmunerucões a qne let•ia dirr.JLQ 
no per iodo da suspensão. 

A1·t. 4.° Considera-se fallu grave: 

a) qualquer ado de itnprobit.lnde que tome o empregado 
do cornmeroio ineompativel com o serviço do estabelecimento; 

!1) embriaguez habitual ou om serviço; 
c) m:l.o procedimento. ou dcsidia habitual no desempe

nho dus rc!'.pocLh•ns funct.~ües; 
â') violaçfio de segTedo do qual, por l'orça do cargo, o 

emprega fio </(~ cnmmrouío cslcja de posse; 
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é) actós reiter4dos d!.' indisciplina, ou act,o grave do in
subordinação; 

/) abandono do serviço, sem causa justificada, por prazo 
superior á quinze dfns: 

U) aCtos lesivos dn honra o bõu fama, praticâdos no ser• 
viço, contra qttalqucr JH!ss(la, ou offeosas physioas, nas tnes• 
mas eondicões, salvo em cnsu lhl legitima defesa, p,·opria ou 
de outrem; 

lt) pratica constunlo do j9gos ele azar. 

Art. 5.0 Fica revogado o l\I'L. 33 c respectivo paragrapho 
unico do decreto n. 2L273, rJe 22 de Mnió de 1934. (:1). 

Art. 6.° Consillm•run-l!e llllllll'l'gndos de commercio, para 
os fins desta lei, lodo~ oH prol'iHsionnL'S enumerados no arti
go 3°, suas nliiloaA o ro!;pl\llllvo tlal·u~w~.pho unico do decreto 
n. 24.273, do 22 dn Mr.dn dr! t\1:11,, 

Art. 7.0 RcvognHH1i1 ll!l dispos\\iÕCs em contrario. 
Sala das sesl:liiml; ~I do f:\Hlcnnbro de f934. - Waldemar 

Falcão. - Luü SrWtlpí rfz. - 1Vtll.flemar ]J{)tta. - Francisco 
ele Moura. ~ Scbasfú1o {,,d: de Oliveira. - Adolplw Berqa
'Tnini. - Abelardo Mu:riulw. -- Fíaueiredo Rodri(Jues. 
Xavier de Oliveira. -· Allu~rto no.veUi. 

Jwti(icação 

O projccl.o QUI' Ól'U II!H'I'f!!mlurnos, nada mais é que um 
complemento das gl'urull'~; l'tlllqllistas dos trabalhadores do 
Brasil, dm·nnte o tempo Ntl quo dut·ou a Dictndura. 

Esl.a, tomundu n tmll.n nR .ln!!IU\l l'aivindicações dos lahuta
doros do Commm'<:lo 11 <liL lrHili!,!L.!'in, !'esolveu esclarecer per
feitamente seu~ dit·dl.uH, tUH~clllundo sêus justis~imos appel
·los, em pró! do dh·nf(o d11 !q.osenladoria, estabilidade e 
pensões. 

Nesse scntitln t·~ pt•tH 11 ti>\ !II!Cl'<llos ns. 2L 273, de 22 de 
Maio e 24 .tl1fi, dtl \1 ci<' .lnllw ull.imos; estes decretos, dividi
ram os emprega!lll~ nn t:t!IIIIIWI'Cio ('.m duas cnthcgorias: ban
carias c cortHncl'tlin•·lo~ pr•npl'inmcntc dHns. Entretanto, de
vido justalllt'Hit• A lirgi•rwln dll nlabot•ação dos .mesmos,. fica
ram algnm; JHHlluK oh~Wllt'!IH e outros desiguaes, que, li A~
scmbléa Ore! i!Wl'ill l'lllllPI'P t•Hit'IHiar·, defitl'o das proprias nor
mas CUi1SfillldOIIIIC:Il, 

O pró,jce!o dP Ir• I tlr•n nrn·n~mlll\dO, visa, na{! a mnül, nada 
mr,nos, qul' adapUu· o dt:<TPIH dos commcrciari<Js aos moldes 
do dos bancnrlo~. 1111 ''t·z tiiW ambas as classes pertencem á 
dos auxilitu•es do enlllllllll'do. 

Aliá~, o p1·opl'lo (1ml!go {lurntnel·cial, no arligo _74, não 
distingue nllso!Hlunu.lnl.o qualquer genero de ncgoDtO, nam 
tamJlOllCO exccpLw1 c!~f.o n11 uquolle estabelecimento commer· 
ciâl, Illll'll l'egular• tul rllltt\)Õt~s ontro prepommtr.s c prepostos; 
roúlJ•c-so de um modo gL•r•ul, n 

'\todos .os flo!tm'oB1 S'llll\l'Citl-livt'QS, euix·eiros :e .,_outros 
q1tac.1qucr prepo.~M.~ (((l.~ caoa.v ~·ommerciaes." 

( 1) A legislucüo citudn :foi publioa.tla no Dim•io de 23 de 
s{)tembro do i93~. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 09:09+ Pág ina 20 de 38 

~ · 

520 

Logo, todos Muelles que prestam · servicos ás empresas 
que praticam actos de comrnercio, estavam e ain(la estão 
acobertados pela ,zei. 

Ora, os banoos nada mais fazem que praticar habitual e 
profissionalmente aquelles actos, com o fim de lucro, e por
tanto, não ha motivo para differenciacões, entre os auxilia
res de uns e os dos outros. 

Mas, o prelllaro Bento de Faria, em seu Codigo Commer
cial, commentado, edicão de 1903, pags. 313, escreveu com 
muita clal'eza, que · 

"O exercício da industria commercial, por peque
no. que seja a sua importancia, limitada a um com
mcrcio determinado, quasi que invat•iavelmente obriga 
o commerciaate a procurar os serviços de pessôôas, 
cujo trabalho o auxilie no desempenho da sua habi-
tual profissão. --

Surge por esLa fórma, diz Endemann (Dir. Com. 
trat. de Vighi, vol. 1, pag. 217); o pessoal da com
mercio; isto é, uma classe de pessôas que se occupa 
na p1•estação de serviços diversos a um estabelecimen
to commercial. 

São os agentes auxiliares do commeroio." 

'Como sabemos, existem determinados serviços bancarias 
que ex:actamenle correspondem aos das demais ousas coinmer
ciaes, executados pelos seus prepostos, e disso resulta que 
não deveria existir differenciaoão entre os componentes da 
mesma classe, como as leis do Govet'llo Provisorio o fizeram. 

Mas, já que os agentes auxiliares do commercio füram 
subdivididos em duas classes, não é justo nem equitativo, 
que o Estado ampare mais a uns que a outros, qquando. a 
!OonstitU.içã,o recem-promulgada determina que todos siio) 
iguaes perante a lei (art. -113), fixando ainda, que "não h-
veJ'á privilegio$, nem distincções, por motivo do nnsuimento, 
sexo; raça.; profissões proprias ou dos paes, classe sOcial, ri
queza, crencas religi(}sa.s ou idéas políticas" principias que 
r•eaffirmou no § 2° do artigo 121. 

N·essa conformidade é imprescimlivet a pe1·(eita iuual
daàeentre Lodos os t.rabálhadot'es do Paiz, para. o exacto cum
primento da Constituição, e o que foi concedido com gran.dt' 
justiça aos bancarias, dovtm'L tambem Sfll' roconheoido ás 
demais classes que se e·vcontram em igualdade de condições. 

Oliveira Santos, om sou Direito Administmti·va, nos en
sina "que a missão do Estado deve ter espeoiillmenle por fim 
promover o bem publico, e assim, mediata e indireotamente 
assegurar a fe.Jioidade dos governados". "Mas, - oontinúa., -· 
"o que é condemnavel, como funesta, odiosa e injusta, é a 
desigualdade crcada pelo Estudo na distribuioiío de gracas 
o beneficios com manifesta injustion. em Pt'ejuízo da coHe!lti
Vidade". 

Esses principias nos poucos' têm sido seguidos, pois todos 
reoonheoem Que a desigualdade de direitos entro os compo
nentes da mesma classe, faz brotar o desconlentatnonto e a 
infelioidnde geral. 

Isso é preciso cvit11r, e, de accôrdo com a legislação vi
gente, calle ao Cungl·esso corrigir os defeitos de leis exislen-
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tes, procurando ha.rmohizal-as, em beneficio dos prejurlica
dos. 

Nesse presupposLo, apresntamos o projecto de lei an~ 
nexo. 

Além dos motivos acima expostos, devemos accrescentar 
que procuramos fit·mut· varias pt•incipios referentes ús faltas 
graves commeLtidas pelos empregados, n bem assim um dis
positivo irnpresoindivel fixando pt•azos improrogavcis, para a 
communícação; pelo empregador, a o Cot1sclho Nacional do 
Trabalho, da natureza da falta grave; outrosirn, pleiteamos o 
prazo de 30 dias para o Lé['Jnino do inqueri to a.dministrativo, 
que deverá ler o rito· sumrnario, afim !lc que, de modo 
prompto, efficaz e pratico, sejam resolvida!'l todas as ques
tões, evitando que caiam no esqtt('Citnenlo burocratico, os 
magnos inlct•essP.s das partes. 

Saln das Sessõcr::, 21 de Setembro dr. 1931. - Waldt'mar 
Falciio. 

Not(ls subsidiarias 

Na elaboração do pt•esenle projecto tivemos como subsi
dio o projccto de lei, apl'eseulado em 15 de Agosto de 1\l31, 
á Camara dos Deputados, pelos repl'csentu ntcs classistas Vas
co de 'l'oledo, João Vitaca. Waldcmar ficikdal, Antonio Ror:ll'i
gues a Gilbert Gaheil'ü, o decreto ri. 24.615, de 9 de .Tu! h o 
de 1.93~, do Governo Prov·isol'io, que creou o Instilulo de 
Aposetüadbl'ia e Pensões dos Bancarias e o cter.reLo numerl) 
24.273, de 22 de l\laio de 1'93-1, que oreon o Instituto de Apo
sentndorias c Pensõe:; dos CommOI·chu'ios. 

Assim é que, do yn·oj~cto de Il'i acima referido, apt'óVPi
tamos todo o texto, faz:encto as seguintes allerações: 

Al'l. 10- Excluímos as palavras empreaado ou opera·rio 
e accrestJenlamo,; as de comme1·cio de qualquer catearwia. 

Arl. 20 - Envé~ de empl'erJado ou opem!'io, espe~ifica
mos, empreaado de commercio. 

Letra "h". - Excluímos ou op~rario; subsULtümos, me:: 
por quin:ena, a~t·1w por seme.Hte. 

Accrcscentamos ou comm'issâo e touumdo-se a m.édin llJ!

ntw.l daqWJlles que l!•abol/um~ por commis.~lio ou perccnta(Jem. 

Ao ~ 1° - Substituímos rmt1J1"C(Jmi'o o li ope1·niro por• ém-
pl'Ci(Jado de contliW!'cio. · 

Ao ~ 2o ~ Accresccntumos ou comrnissão e slibs~i~u(mo.:: 
em.pr·ear~do ou OJJerario poL' crnp?·eaacla tie commerciO. . 

Do decrDlo n. 2!1.615- AprowüLamos o art. 15 d~C:l
pítulu V, qu~ figura no pro.iecto como o nrL. 3°, exclutda a. 
parlc inicial: 

Ao ern1n·egado s~q'ciiu ao l'e(Yime deste decr·eto, a pm·lir 
da respecti·v(l pttblicaç{iu, que foi substituída pot• 

Ao cmpr·euudo de commeJ•cio. 

Os §'§ 10 e 2o do referido nrt. 15, fot•am aproveibdos 
o orno !t0 e 5° do urL, 3.0 

A oslo artigo foram acotesceitndo::; os §§ 1°, ·2° e ~l0. 

O art. i6 do delll'cto passou a set· o 4° dü [>rojeoto, mun
tidos todos os seus pnragt·aphos. 
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Artigos 5° e 6.0 O artigo 5° revogou o de n. 33 do de
creto n. 24.273, de 22 de M1Iio de 1934 e o 6° classifica os 
empregados dê commercio, .de aecôrdo com o art. 3° do re~ 
ferido decreto. 

9 

O Sr. Ferreira Netto - Peco a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavrr. o Sr. Ferreira Netto. 

O Sr. Ferreira· Netto - Sr. Presidenlc, Srs. Deputados, o 
-..·ollar a esta tribuna não quer dize!' que me a!'r·ogué a 
orador. Niio sou pretencioso, felizmente. 

Sr. Prêsidente, estou aqui julgado entre os extremistas, 
entre. os psychop!tlhas. como defensor dos burguezcs, quando, 
11a mmha. tel'!'n, me considet'<:tvttm elemento pernicioso. Tive, 
até, não o desl)razer, mns a snLisfaçüo de ir á present~n do 
rtelegado da Ordem Social, afim de lhe dat' certas explicações. 
Depois de as prestar. inteirament.e a conLento de lá me 
retirei, deixando na pcssôa do delegado um v<lrdac!eiro amigo. 

Admitto que collegas preguem suas ideologias, ma5 que 
o façam com moderação de linguagem, nunca off~mdendo. 

Não desejo que o Brasil se transfOl'me numa Russia, mas 
que mantenha com a mesma intercambio commcreial dentro 
de amistosas relações. 

O que diz·ão os que desejam um Brasil puramente prole
tario com a entrada da U. R. S. S. pat·a 11 Liga das 
Nações ? 

Emndccerão, pOI' cerlo. 
Não sei porque se falar em partidos exlt·emistas, quando 

de direito não existam. Sem o conhecimento preciso, pregar 
. ideologias, é o cumulo dú pl'OLcnçüo. 

Não me comtu. que os representantes lt•abnlhistus na 
Camura, tenham potlm·es delegados pelos seus Syndioatos, 
para falarem em nome de partidos; mesmo porque não fo
ram eleitos .por opm·arios 11elo valo universal, mas por 1wva 
fórma crearia pelo Governo da extiuchi àicLatlUl'a. 

Foz·arn oleilos os depuludos para organizar a Constitui
~~ão, consultados os intcrc8ses dos brasíleh·os, c nunca fazer 
poJil.ica de dcssidios. 

Da reconsl-l'ucciío de um Bi·asil novo, c quo precisamos 
e a bnrmonin de vistas enll'c os brasileiros, devo eslae acima 
das paixões e dos int.eJ•esses pcs~oucs. 

Semp!'o ói~~c ao5 m eus. compnnhr.iros que, o que nuo 
con5cgnisscmos com hàt'monia de vistas, muito menos pode
riamos oblel' com o dissldio, 

Enh'isiflço-me sl'mm·e qu{l vejo operarias dcspeit.ados, 
Ptn·qne nflo fot·am aqLtinhoados em qualquer t•eprescmtação, 
em vez do se orgulharem, em vez de le1·em prazúr corn a re
present.nçao de qualquer companhcil'O, ao envés disso, ~osnm. 
B~sa f\ \lmu das coisas que niio so juslific.nm. 

Purteriamos ler conseguido muilo mais IHJsta Assemblén, 
se a bancada t.t'llbàlhista s0 conset·vas~c unida. Entretanto, 
uns envaidecidos, oulros faz('ndo mals poliLica do quo os po
litieos p1·ofissiouaes, uivcl·giam sempre. Por isf>o mo tenho 
abstido de manifest-ar a minha opinião sobre qnalquor mo
vimento surgido nesta Qnsn. 

Não desejada voltar íl tribuna tão cedo. Ferido, porém, 
110 mcn amot· propt·io, não llOdia ficar !Silencioso. Nunca fui 
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extremista, jamais me curvei. Entt·etanto, nem por isso dei· 
:xei de merecer a consideração dos meus comvanlleiros, nêm 
daquelles a quem era obrigado a servir. Sempre disse que 
não ei'a 1 i co, porque não qúe ria, e não queria porque não 
precisava, porque nunca fui pobre e nunca fui pobre pol'(lue 
sempre me contentei com o neccssario. O necessario me 
basta e continuará a bastar-me. 

· Na representação que Live pela segunda vez no Rio, não 
fiz questão de appa.recm· no s<Jenario pomico nem tampouco 
no scenario proletario. Dediquei-me ás causas com o amôr 
que sempre tive por cllas, sem outros inl.et·esses. Pelo con
trario, sacrifiquei meus proprios interesses. Para tlar prova . 
do mou desprendimento, nüo dai'ei um passo siquer, como 
muitos que fingem não querer, c, no erri.tanto, na surdina, 
trabalham. 

O Sn. AcYn MEoEmos - V. Ex. devi:'l enumerar os que 
fingem e t.rabalham na surdina. 

O SR. FERREIRA NETTO - Não, porque preciso e cos
tumo guardar convonicncias, e me tenho snhido muilo bem 
com isso. Sinto:..mo honrado e tenho muito prazer, se fôr 
aparteado, pois rc!<ponderci no pn dn lett·a aos apartes de 
quem quer que seJa. Nunca critiquei nenbuin rtos compa
nheiros, nenhum dos Deputados que aqui se encontram. Não 
me considero supt rior a nenhum dellos, mas lambem não 
me julgo inferior, porque não o sou. Agot'a, bn o seguinte: 
gosto da tealidad lJ. sou homem de poucas palavras, ~grade ou 
n5o ngrnde. Não costumo atacar para nll.o ser atacado. l\las, 
se m·e atacam, tenho de del'endet·~rnc, o que é logico; o que 
faz qualquer homem canscio do sou dever. Se silencia dea11te 
do um ataque, é um covat·dc. 

Voltat·ei n P ernambuco, não só para dnt· conln da incum
ilcncin que me conrcril'am os companhnir os, como pura at-
tcndcr a ínlcrvsses paJ'lícularcs . · 

Queiram desculpar, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a 
ine:-.: prcs;~i\·a linguagem de um onerario, que não veio a esta 
tribuna seniio par·a dizer o que s ente n sua. alma, 11a qualidade 
de ente Jwmano. (.lluilo bem; mu.it!J . ~c1n). 

lO 

O Sr. Presidente - •renho sobre a trJõSa ltm requcl'imento 
que var. ser lido. 

E' lido, apoiado e posló em discussüo o se
guinte 

1\EQOEiliMENTO 

N. 06 - 193·i 

Rcciuoil·o õ< c,inm solicitarias, pm· intcrmeclio da Mesa , ao 
15r. Ministro de Estado das Hclações Exteriores, us seguintes 
inforrna~ões: · 

a) se 'J nosso governo adquiriu -- como vem aJJ'ir
mnudo u imprensll desta capital - em Washington. um 
eciific.io para séde tle nossa cmlmixado. 11a llopublioa Norte
Americana; 

b) qual o preço totnl des~n ooquisicão; 
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c) qual a àutorizacão para essa acquisicâo e a respe
ctiva. data; 

d) · qual a ve rba. por que foi eff.cctua.do o pagamento • 

.Sala das Sessões, 22 de Setembrc 'd~ 1934. - Acurcio 
To1·res. 

Encerrada a discussão c adiada a votação. 

O Sr. Presidente -Tem a palavra o Sr. Lino l\I:Jchado. 
(Pansa.) 

Não está p!'e.sente. 

Nâo ha mais oradores inscriptos. Se mais nenhum dos 
Srs. Deputados quer usa t· da palaVta, na l10ra destinada ao 
expedicüte, vue-:;c pa~::;at· á Ordem do dia. (Patesa.) 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de presença a c cus a o compa-
recimento de i 09 Sra. Deputados. · 

Não ha numero para se procedet• 
constant.ç da Ordem do dia. 

á votação da ma teria 

ll 

Tem a palavra, pará 
mar Reikdal . 

e~p!icaçãa pessoal, o Sr. Walde ... 

O Sr . Waldemar _Reikdal (Pm·a explicaçffo pessoal) -
Sr. Presidente, Srs. Deputados, como é do conhecimento da. 
Camara, nós, os componentes ilo Part.ido Socialista · Prole
tario Brasiloit·o, vimos, de ha muito, intercedendo junto ás 
demais orgauiza~,;.õcs prolotat•ias nallionaes, no sentido da or
gauizaçiio da ft•ente unica prolctal'ia quo devet·á concorr(!r 
tis futuras olcições. · 
· · · D(\s innumeras ·~den:wt•clws"J até agora pot· nós levadas 

a effeito, já domos conhocimeulo ao prol~lariado, através da 
~ribuna desta Casa. 

Hoje, chegou :~s noss::ts mãos a resposta dos nossos com
panheiros, a qual peço permis,ão n V. :Ex. para lol': (lê) 

"Saüdacões ()rolctarias: 

Acabamos de rcccbet• vossa carta na qual nos com
munil'nes u vossn posiciio relativamente :i F. tJ. P. 
Não cabendo neste documento a aprecinoão poliLicn. 
dessa r·espo~ta, senLimo-nos satisfeitos do verificar que 
o scnLimenLo do st,lidtl!'iedadt- da clusso proletaria lrouxo 
os camaradas do P. O. B . á convieçfío da IH'cessidade 
qi.le, no momento cxü.;tc, da união de forcas do pt•o!e~ 
tariado. P01fomo~ .vos aüiant.ar Qúc a questão de ser 
nmpl iudu a fronte m lillll, alóm de j(t t.cr sido encurada 
em rcunlíio dos pur•t.idos colligados, 6 uma porspectiv:t 
do propl'io movimon to . 

Ru;;tl\-no~. [)Ois. dCL' Iarar·- vos qne o~tamos rie J)lono 
accor·áa com :t vossa JWOpo~; f.a do nmn confot·r~nnlu prA
vla entre ot~ delegados de nossl\s respectivas ot·gani~ 
zacões put·n m~.lhor oxamo do vo~sa proposta .. E. parn 
que possue;; estar Lronquillos quan[o :is m.L'dilias do 
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· illegalidacle que rec!amaes, deixamos a vosso inteiro 
criterio a escolha do local e demais medidas acmlse
!llüõas para uma tal conferencia . 

Encat·ccemos a necessidade de ser urgente a voss."t 
r csposLa devido à exignidade do tempo existente para 
a agitação . Rio, 20-9-934." 

Eis ahi, Sl'. Pt·esidenle, as ''demarches" at~ agora em
priJhcndidas pal'a consolidac;üo do movimento prolctm·io no 
Dis lt·ieto F ederal, esperando nós que o mesmo se v_el'i.t'iqtie, 
muito en1 lJrcve, no Brasil inteiro. 

·E, como prova da nossa lcald[Lde, como demonstraçtto 
dos proposilos qtle . nos nnimam quando pt·etendcmos unifi· 
car o proleUu•iitdo para tlofcsa. dos interesses elas massas ex~ 
plot·adas, junto ao meu discurso outro documento, afim de 
que ~~on.~le dos Aiutn<!.s da Casa c os illuslt·cs representan
li'S do l'ovo possam analysar a siluação d(ls organiza.ções na 
''fr•onle-unica" qna confiamos ver cffecLivadtl muito em 
breve. 

'l'm·minand u, St•. Presid enl(', cleYO rlcchU'ar que renll
zaroos, hoj!~, urr\ gnutde comicio, convocado pl\los par tidos já 
colligado~, ás 17, 30, na [losistcncin, :i rua t.:nmcl'ino n. Hi6, 
contir.io pat•n o ctual convidamo~ o operariado em gar~tl. pois 
crn t~l reuniii(> serão diswLitlas as possibilid<Hies da mais 
ampla pt'OJl:tga nda 11n !'enl iuo ela ot·g;mização pol ilica do 
pr•oln(ar·iaclu bm silPim. (Jlllilo IJt·m; muito bem.) 

Dtwnnlc o di St!Ut'.>o do Sr. \Valclrmnr Rei
kdi\1, v Sr .. \nloniu Gado~. Presidente, deixa n 
catleit•a t.l;t pre~idencitt, qllc 1\ occupada pelo St·. 
·Chr·islovãu Barcello~, ~o Vicc-llr•csiiJcntc. 

12 

O Sr. Presidente - Tem a palnvra. peln. ordem; o nobt·e 
J)"putitdo . 

o Sr. Henrique Dodsworth (Pela nrdr!!H) -:... Sr. Pr·c8i-:
rl t' nft~ . o J)i(wio do PudrJI' Lcaislnlivr; publica, hoje, ns ern on~ 
da~ npr·•.>~t!nl:Hlas ao Orr:amcnlo. 

Desc,io, twelirninurmct\lf~. pedir n V. Ex. a remessn dà 
todos os orr;amt•nlos ;\ Cornmissão respectiva, Vislo como, se 
é t'ttt'lo qur nlguns dcllcs não foram emendados pelo ple

. nario, lnmllen: é cxacto qt:e a Commissüo de OrçamenLo, pe
lv;: Helalorc:::, lüm neoessldnde do of!'erecor as emendas cha
n\ :trln~ de Gc:mrníssão . 

. \.~ ~ inr, ~r! $t' ;vlopln:::~r~ n ol'il.et•i(l de St)l' o nr·cam en\o, 
n:10 r'llll'IHladn em pl!mario, immelliatnmcnl.o ~ubnH' I.Lido á 
\'ula·:~o. intpcllil·-sc~ia li Cnmmi~si\o o esll\clo que sobt•e ellc 
;ri J•da aea;:o prr. oisas~o fnY.('L\ ficando esta, do mesmo modo 
impu.;;sibililada de (lJll't'st•nL.n t• as su~;s-csfiíll~ quo julgasse op-
!)(H'l ll n:to:. twef a t l lHL~ e do debate. · 

No lot::\1\t. l! :i~ emenda~ iiTI!Hlf>ll<td as ltola 111Psn, devo, 
dell tt·e otdt·:.l ~ ~nuil.n~. suli r•i l:n· a a l.lmH;üo d~· V. Ex., Sr. P t·e
sidenJ.n, par:~ a JWilllnmn ral-i\u dr! ~t'J' t•eg·irnr.nf.nl da im
\ll!J.;'n:H;:io, pot: exomplo, dn rle ·numct·o 12, no ol'cnmento do 
i\tirti ~ Lerio da l'1d\lcn~;.fto. Esla clm•rttla r·cl'cre-so ú ·remune
t·a~'ão do tte!lsoal TWCeJ:;~u t·io uo cul'so complementar. Não se 
(l':tfn fl<'l tlt'eur;iío !lc enq;os ltOVCJ ~, nem ~equcr do modifica-
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ção, Védada pela Carta Magna, ctm !Jervicos já organizados, 
Cogita-se, apenas, de dar ao Governo a dotllção indisp:msa
vel do custeio de um curso creado pela reforma do Ensino 
denominada "Francisco Campos'', em 1932 e que vae ter 
sua execução iniciada íl,O nnno de 1.935. · 

A impugnação pela Mesa dessa emenda não tem, pois, · 
procedencia. A emenda está redigida nos termos regimen
taes e se destina -. repito - a custear servico a inaugu
rar-so no proximo nnno, em virtude de lei approvada pela 
As~cmbléa Coostituint.e. · 

Assim, eu pediria a V. Ex ., Sr. Presidente, a gentileza 
rle considerar esles dois . aspectos da ques~ão : primeiro, a 
remessr. de todos os orçamentos ria Despesa á Commissão 
respectiva, mesmo os que não tenham sido emendados; se:.:. 
pndo, a reconsideracão do despacho da Presidencia quanto 
a certas emenrlas impugnadas, CJmo a de numero 12, pelos 
mot.ivós que acabo de expôr. (Muito bem; muito bem. ), 

O Sr. Presidente ....,.. V. E."<. tem absoluta raz!io, quanlo á 
remessa dos orçamentos da Despesa á -Gommissão, para se
rem examinados, a quanlo ás emendas ns. 12 e 13. Real
mente, escapou á Mesa a consideração que V. Ex. acaba de 
nddu~ir, isto é, a de já se aohat•cm os serviços em apreco 
numa lei do tempo do Minist t·o Francisco Campos, de. modo 
que est.á. deferida a quest.ão de ordem suscitada por V. Ex. 

13 

o Sr. Acyr Medeiros - Sr. Presidente, peco a palavra. 

Tom a pnlnvrn, para explicação pessoal, o Sr, Acyr 
!llcde ir os. 

O Sr. Acyr Medeiros (Jlara explicação pessoaL) - Sr: Pre
sidente, trazem-mo á tribuna motivos que se relacionam · á 
altitude assumida pelos meus companheiros de bancada, e 
pot• miln, negando nossa assignatm·u ao novo Pacto Funda-
mental dfl. Repub\ica.. 

S9 h8, âél'ltJ·e 03 ex~Constituíntes da ~egunda Republica 
Bra~ilciru. r<lJ)I'Cscntantes que possam ficar bem ·á vontade 
para criticar o E statuto Politico, ora om Vigol', silo, de facto, 
o~ que compõem a bancada trabalhista da minoria desta 
Ca~a. Eis porque nos sentimos bcrn em critioat• a Constitui
c.üo, il qual ropulamos Codigo inexpressivo a som appiicaQúo . 
Os ntlonlados diarios, a quo csl.ão sujeitos os · tr·uhalhadorcs, 
demouskam o ucet·lo dessa affirmaliva, c1ue já tenho feito 
e continuarei n fazer dcstn t.z·ibuna, dentro dos límiLcs per
mil~idos pelos poucos conhccimootos que pos.~uo, visto oomo 
não sou homem culto, po;:suindo npenaR bom senso e conhe
cenc.Jo pcl'foit.arncnto u mzâo que nos assiste . 

Pot· isso, Sr . Prosidcnttl, esLrunho qne os juristas da 
Casn verbert>m o ctesn~~peilo á lei por pm·te dos InLot·vonto
res, !lOl' [ll'(.'judicurem, de uma ou de outra fórmn, .os seus 
interesses pes5oncs. Surpr•ohende-me que esses mesmos ju
l'_istus oinda nfio tenham tido a coragem - desculpem-me a 
OXI>I'essfto -, a hombridadc de Pl'Olestar, oom vcllemenoia, 
contra os attentndos do quo siío vict,imas os Lrnba!ht.ttlot·os 
brnsilcit·os. em flngranl.e dest·ospeito 6. Consl.ituicão. 

Ouom - e o faroi toda~ as vezes quo me fór· pormiUido 
-:- dob:nt• patente ctue assistia rnzii.o nos protetarios da mino
na da banraíln cla ssisln dosLa Casa, recusanclo-so a assignnr 
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a Conatitui~ão. E' que, como o sabiam de antemão, jámai:> 
seriam applicados, sobretudo, os dispositivos tendentes a 
beneficiar e amparar os trabalhadores, nas suas justa<; rei
vindicações, nos seus legitimos direitos • 

.St. Pr·esidente, figm-as destacadas da política nacional 
têm subido a esta tribuna, eom disse há pouco e repit.o, 
para atacar os Inlt!L'ventores, porque esles procuram cet·cear· 
a libet·dade de prot>aganda dos [}àrtidos opposicionistas, nos 
Estados . I)erguulo eu, entretanto, a quem a oabe a ~·c.opon-. 
snbilifJade do cerceamento dessa liberdMe ? Cabê, pri1lcl(ml
monle, ao Chefe do Exemüivo Nacional, por isso que, os 
Interventores. nada mais são do que delegados de sua im
mediala conJi{mça. 

Não é razoavel, por cqnseguinle, que se profliguem os 
actos dos Iutcr·ventores e se enlôem louvam inhas ao Sr. Gc~ 
Lú!io Vargas, unico responsavel pP-Ia situação c!f'l arr·ocho em 
que se võ a opinião publica. 

Nf10 venho, St•. l>t·esidcnte, condemnar ninguem, a não 
ser utiica e exclus ivamente o maior responsavel por todv 
os desmandos, por lodos o8 attentados o violencias - o Sr. 
Getulio Vargas, Presidente da Republica Brasileira. A 
S. Es . cabe pôr ter mo ás arbitrariedades que se praticam 
c.ontra os trabalhadores, isto é, contra aqnelles que, de modo 
tli fferenle, díscordnm da política reancionnr.ia ora orientando 
os destinos do Paiz. 

Sr. Presidente, já li desta tr-ibuna o ar·t. H3 da Consti
luicão. Volto, entretanto, a !el-o, porque desejo deixar bem 
claro que a Constituição aindn não foi app!icada no sentido 
de gm•untir os direitos dos Pl'otctarios, on mesmo na dcfe$a 
dos seus inlct·esscs . 

E é assim C!UC vemos, no referido at·tigo, n. 3: 
"A lei ni.i o prejudicará o dit'eito adquirido, o neto 

jurirlico perfeito c a coisa ju1gadn." 

Ainda uo n. 11, do mesmo altigo, le-so o scgmnio : 

"A todos ó licilo se rouninnn sem urmas, não po
U(•ndo in tet'VlL' a nntorid:ufo scnt\(1 [) lll':l U~S!'!;lll'al' Ull 
reslabclct\t'l' a ordem puolica. Com cslo fim, podr!.ni 
designai' o local ondu -n rellniüó so dc\•c rt1t\li7.ar>, com
tnnlv que isso nno a imposs ibilite ou f eustt•e." 

E o 11. 12 cs t.nluc: 
"E' gnranLitl<l a li llerdnde de associacão t>~u·a fins 

Hoitos. Nl'll h tHllà associtH;iio Stll'â Cúrn tllll~ot·tamenLc 
liissolv itla scnfto llOl' sentrmçu jttdicítu·ia. '' 

Quero, Si'. Pl't\:ddt•nt o, tu.:slu ponlo, alJ!'ir um pnrt •.n t!l cs is, 
afim do indagar da Cttmm·a tlns ~~:s .. Deputathrs a. qtwnl n6d, 
os 1\i'tllt!la!'ius, no:> tltWPI'lHIIM dlt'lgll' lllll"tl pôr• ftm ao dt!fi 
l'cspeí[n r·on ~ [aH(.I' ll:t Cli!J,.d,itu ic:lo da ltepuiJitca c, an me~ li!•> 
Lclllpo, pnl'a .hr::Lit'il'al' o pl'lllm.;lo q ne venhC? .l av t•at', tln . Lr~
lJunn, cuuf.J'fl o r._,e.h:uncul-o do Synuical u Un1L1vo L~tHTOVJ:tl' l ll 
da CPnl.l'al do lll'a ~: il. 

A !ll"OJW:: iln. l l~ rl'i um t',tJmmcnLurio, quo repulu iHI '!-
r essantiJ, esfau i[Htdo no n~spei'Uno " A Vuuguanla " . Di i\, 
muít.o nccrL:ufun1l' lll.t~. e~Lc jot·nul: 

"Qnnndo eomor,;ou u fobl'O da syrHiitmliwvii1>, 
"VungtJat·dn" <t LIVot lill ao l)roluLariacto qtw os syudi:.. 
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catos não fbe Ll'ariam a liberdade de aécão. Porque. 
de accordo com a respectiva lei, ficavam elles sob a 
aliJada. do Minislerio <lo Trabalho, que Os dirigia pra
ticamente. A syndicalizacão, controlada pelo Governo, 
em um presente de gregos ao opCJ':tl'iado. 

Os syndicalos não estão de accordo senüo com 
n~gimcn como o que vigora na It.alia. 

AdvorLimos, ainda, que os synuicatos, pela lei, não 
podem lor um caixa maii:i de dois contos de réí~, fican
do, assim, sem indcpendcncia economica. 

Ahi éstá o t·n;;ultado da syndic)alizul}ão. E' o 
oomeço c • .• de accordo com a lei .• . " 

Sr. PI·esíúentç, <• n. 12 da Constituir;li<> garante libor
dnck ús aswciaçücs, desde que s8 reunam para fins lícitos; 
c di<~ que nenhuma ent.idad~ set'á dissolvida, senão t~m vir
lu(.)e de scnLençu judiciaria, 

Quero terminal' meu pt•olesto, affirmando que por e~sE's 
factos nenhuma culpa cabe no Ghefe de Policia. O unico 
responsavel é o Sr. Pt·csidontc da HCJ)Ublien, porquunt.o os 
únlcgados de sul\ immctl iala confit\nça estão subordinados á 
sua acçiio . . Assim, St·. Ps·csillcntc, QL:ct·o dcixat· patente que 
:-. min<ll'ia prolelaria. pot· meu inlel'mcdio, vem a esta tri
buna 'I'Ct·bm·nr os abusos ·de que são victimns os f.rnbalha~ 
úot·cs, abusos la.xaLivamcntc vedados pela ConsliLttição, como 
pox· exemplo a dissoluçfto do Srndcato Unilivo Fcrroviario 
da Ceult•n! do Brasil. 

Este, Sr, Pre.sidcl'üt•, o prolcslo que desejaria ficJSS<l 
consignado nos Annacs t!csla Casa, niitn de que não pas
sa~!:t'll1 dcsperccbldos es!>es golpes cdminosos que z,roct:.~am 
ev1Lí.w o pronunciamenlú tios trnhnlhndores •.. 

O Sn. 8EI.lAS'l'l:\o Dt:: Or.t\'Ell\A ~ V. Ex. pcrm li. ~e um 
apn.1·1c? V. l~x. nfto ignor·a que ·a maiol'in dos fcl'l'oviarios 
n:io csl :í de accor·do com a anarchin t'!tlC a minoria d!.lseja 
implnnlnr na Estrarln de Fel'to Central do Brnsil. 

-o Sa. · ArNAI(O VHll''l'l'HA ~ Não apoindo. ·A Junta Gover
natiYu, que hoje dirige o Syndicato Unitivo; repr·esenlu a vou- . 
tade .da maioria, hajn ''i:sta que foi clcita,por mais de 500 . 
associados. 

O Stt. SEBASTIÃO DE OuvEIBA Nrto existo semer 
lhanl.c Junla Govcrnativu, mas sim uma dualidaclc; 

O SH. ACYH ~!Ji:Dl!:IROS - Dcst>java s!nr..cmmonle re
el'lWt' nrn dN;H!l> aparLns ~! o ngra.di'C;o no I'I'C\1 illttsh·c col~ 
lt'g!l, ~t·. Sc•ba:<liito 1k Oli\'cira, ao qt1al rospoudo dizendo 
qnc, ~o cr'ime ha, n~k niio jH!'.li fh~i~ um oütt·o cl'imc ainda 
ma int·. qur. t\ u al.lt~rtl a elo it Consl.iltl il,!:io rln fitiJHlllliea. 

O ~tt. 8EB.\S'l'l,ill l>Jó: OLJVgi!L\ - Nüo houve fcchumonto 
do Syndiea!.o. 

o s.n. A.G\'fi .MET>Jmtns- Os j(ll'tt:li!S o notieiat·am. 
Sr. Pl'e:;idcnle. as t)]'O!JriU5 attlm·idarles c <:>nstiLuiúus de

'·iam, an l.es, tH"Otlllt;n:tt• tH~la · maniii.cnciío <h Ot'dcm o nu o, 
por 11win ele ~cus agcnl.n!<, Jli'OOlll'al' ilnplnntar :i rksoi'<lom 
no H' Íü da chtsst!, r r o\·ocnni.io a reac!,'ão dns kuballmdorcs ... 

O Sn. S~>B.\!;' 1'1,\o 1m Or.t\'EHtA - Hmtvc flost·cspeilo ú11 
iu~lr11cções approvadas pcln Minislt•o clu 'I'r·ahal h o, 110 sen~ 
tl<lo de que a::- doi<;Õ<!S sdam reulir.mla~ u 2S t,l(\slc me<.. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 09:09+ Pág ina 29 de 38 

O SR. ACYR MEDEIROS - As eleiGões dv~ Syndicutos, 
segundo o loxto consti~llcionul, são da oompetcnciu exclu
siva dos trabalhadores e não do governo. 

O Sn.. SEBASTIÃo DE 0LIVElltA - E' .iustmnento o que 
está. acontcccn(lo: a maioria dos trabalha':!ort.>s. r.üo quer essa 
cleicão. 

O SR. ACYR MEDEIROS - Se assim ~. niio se .jusUfica 
a intoPvcnção do Gover-no. Cumprn-lhe deixar que os vro
prios trabalharloms decidam esse assumpto. por se tratar 
rle uma qucsHío de ordem interna, que int~ressa apenas ao 
Syndiouto. · - · 1 

O SR. SEBASTIÃo DB OLIVEIRA - Acho que o Governo 
deve tomar providencias para não acontecer m8.1 maior, como 
no caso dos H! conl.os Qno foram levanlados por meio de 
act.as fal,:as, na Caixa Economícu. 

O RF. ALvAno VENTURA - Isso não succedou com a 
ncLunl Junta Govcrnatlva, quo dirige o Syndicato. 

O Sn. Sv.BARTri\o DE Or.IVEmA - Nüo existe essa Junta, 
mat- sim uma dmdidado, re!)ito. 

o sn.. AGYn MBimmos - o Sr. Mendoncn Lima, Di~ 
rccLor da CPntr·al [in Rt'Hi<il. é Lamhom um dos gt•anrles rrs
ponsa.vris pela,: :urilaçüof:' naquclla fcr·rovia. S. S. deixando 
rle at.lender a 11ma corrnnis~fio de trabalhadores qnc o pro
CUI'OU, ))aJ'a ti·alm· do~ inLcrrsscs da classe. não fez maiS/ 
n11m rncno~< dn que agil:w essa mosmn olasso. Se ellc rece
besse r~sa conunissiio, c ~om ella t.ivossc cnf.cndimenln acm·ea 
rio~ motivo~ qnc a levaram a prOClli'Hl' S. S .. {nlvm: :t QUCS
Uio niin uhrwasso ao pnnlo a (ilW chegou. Cabo-lho, porlnnlo, 
rcsponsnhilidndn, porcnio atir·ou a luva :\. rnel-' dos lrabulha
rlot'll5. Ji'os!"nm annl't~hif>la~. fo~~em c.ommnnist.ns, on nmartJl
los, nomo dizrm os c:dr·cmisla.'\. Se iam trat:Jr do assLJmpto 
da classe, deviam ~m· recebidos. 

O Sn. E!!1,n,\S'J'l,\() o~ OI.tv~:lllA - A commissüo não Unha 
crcdmtcines chl classn. 

O 8H. i\(Wit flrt<:nmno~ - ~. R. dfworia rcnehel-os, 
Já. fiO I' llm PI'iiwipw rle etluca~•i\o, já JlOl· que eram operados, 
()ttn ploilenvam algnnHL t'onsa. ·· · · ·· 

O Sn. ~tm,\~'l'L\o 1'11( Or.tVEtll.\ - Corn l'csponsuhilidarle 
na f\dlllilt h·d.r·:tt·âo da t•sl.rarla, n:io podia conscnUr na anaz·-
ehin. · 

O SH. ACYH 1\mDETnO~ - Sn et·a n~:-:im, .!;ll::l ohl'iga
çfio tlt:t n:!'OITP\. :H)S nwins lng·at,;;, :ws 1111d\ls juddicos, ~ 
não tt!';<tl' a violcrwia, como lo7.. 

o Sn. 'VAL!Jgl\f,\ll HmzwM, - l\Janrlnnclo pi·onrlcr ope~ 
t'nt·ios. 

O Rfi. M1Yil MEDElftO~ - Pl'edoncio-os o prohibinclo 
qttll prm,•Lt·a~scm nas dnpcnrreneins da cstt•nr!a do t't:n·r·o. ns
f.rntla qno nii.o ó propricrlacto tto R. E)(., POl'<JUI.' o propt•ieti~H1c 
d:t Nação. 

O que t•evoH.n, o que fa,, a rninorir~ 'Vir llt'Ol.P.s{.ar rles{a 
tribuna, não ó o faclo elo ·s. Ex. (lnerC'r cstahnlo(\(~t· a ot·ctcm, 
~~o mo o illnstrc col!cgn u ffirtna; conll'n o quo prolnst.amos, o 
quo o:drnnhnmos tS quo urn r·l'itnc !'it·va. do l1n.sc pu i· a. .i usl.i
fic.açiío de m·ime nindtL mniol', flo um aU.l~nl.arlo, do tlltl rta
r;rantc ctm;t'lJ8!'feiLo á oonstituição tia Hcpttblien. 

G. O. - VOLUME: IV 
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O SR. SEBASTIÃO DE OLIVEIRA - V. Ex_. E',tá mal infor~ 
mado nessa questão. 

Eu estal'in ao lado do oo!'llpanheiro Ventura, protes
f.ando tumbcm, se, no dia 17 do mez ode Agosto, não tivesse 
assistido u uma g1·ande asscmbléa realizada em Lafayette, 
onde n maiot·in dos ferro-viarios discordou da orientação 
dr:Rsa supposÜL juntn do syndicato uniUvo. 

O Sn. ArNAH() VEN'L'UHA - Essa rouníão foi promovida 
pelo · Sr. Mendonca Lima, que Linha inLeresse em trazor 

. amarrados os f.rabalhadores. 

O Sn. SEilASTIÃo DE OLI\'EIRA - A maiõrin está do accor
do .com a cornmissão indicada para tratar dos seus in
tercssE:s. 

O Sn. ALVARO VENTURA- I.::so é o quo vOt-emos nas pl'o
x:imas eleições. 

O SR. ACYR MEDEIROS - Não estou entrando no 
merito da questüo. Apenas quero de!"nonsLrar que o syndi
cato com l'esponsnbilidadc juridica reconhecida foi violado 
flagrantemente. 

o Sn. SEDASTIÃO DE OLIVEIRA - Se o companheiro ni:i.o 
quer esse reconhecimento, como r.:Jclama por clle? 

O SR. ACYR MEDEIROS - Se ha orro da parte 'dos 
trabalhador'cs. se existe dualidade de opiniões, como affirma 
o .i!lusln:1 collcgà, isso não basta para .iusl ificar o fccha
tnenl.o de nm syndicalo porque um syndicato. com persona
lidade jurídica, não é passivél de uma penalidade tão ferrea, 
tão ahsolutisln corr.o a de que lancaeam mãe. 

· O Sn. SrmAS'rtÃo DE OI,TVEiRA - O que ha ó apenas Do-
lici:unenl.o para far:er re~peit.ar as ordens da imtorirlada 1\U

. perior. O Ministro do Trabalho approvou as instruccõos 
para a a~sembt~a. De maneira nenhuma twdiam ser des
respeilarlaf; Ps~ns instrur.~;.ões. com as qunes está ~e aocor~ 
do o maioria dos ferro-viarios. 

O sn. ACYU MEDEIROS - Não poderei a.Meit.3r o 
npa rtl' do companheiro. senüo .c.omo ~ncnminhtlmcnlo 4 mi
nha discussão, pOI'((lle não so pode comprohimdcr; eu .pelo 
menos não comprehcndo, que a Con!'ltitui()lio da .n.::publioa, 
osl.atuindn laxativnmenl.e que nenhuma as!<ociaciio tlossa . 
RHr dissolvida seníio P·~los meios legaes, o Sr. Mendonça 
Lima. o Minisll•o do Trabalho, o Sr. Getulio Vat•gas, ou seh 
qnr.m fôr, sn ar.h Cl no direito do dr.sresfh1if.R.t• n Constitni()iio, 
rr c.handt' wna n!'sociacüo do classe r~gul!wmente organisa(!a. 

O Sn. Slm.\H'T'li~o DJS OLtvi~IRA - llois é isso o qno o 
Mini~tl'O niío qum·. 

O Sn. AOYil Mli:DEii'l.OS - Mas 6 o qtw Monlecc. E' o 
qufl os ,iornno!' noti~inm. Nno ontro nn qtlcst.iío do Sr. Mon..: 
don~.a Lima <~ dos tJ·ntJalhudot·t.'$ porqno dcllu ni'ín tenho oo
nlwllimnnto. Vettho apt>nns lavt·ar o meu pl'ol.esto contra o 
fRcbumcnl.o dt1 nm syndicnto. noto quo repr<>scnta um aLten
t.ado t\ ConstiLuicüo, que, no ~cu art. U3, n. 12, diz: 

"E'.' garnnt.irlá a libet'dade de nssociacüo JJnt•a 
fins \ieitos. Nenhumn nssodru:ão sor(t compnlsol'in
menLo dissolvida gcuúo por sentencn. judioial'in ". 

Ora. Sr. Presidente, se nfio pode ser dissolvida nenhumR 
ll!'~r~r·iuç.ão de classe sonão por sentença judícíaria, n ito se 
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pode comprchender que o Syndicnto Dnitívo seja vioÍenlà
mcnt.s evacuado pelã. Policla e trancadas tmmediatamcnte 
as suas portas. Est{~, portanto, implicitamente violada a Con
stituição e prejudicado o trabalho do :.>yndicato Unitivo 
Ferro-viado. 

Parece-me estar bem esclarecida minha aLtitude nessa 
t.ribuna. 

O SR. SEIHS'l'IÃO oc: O!.lVEliiA - Não ha nenhum fecha
mento de syndícalo. O meu coltega está mal infot·maúo 
nesse caso. 

O Sl:l.. AGYH ME DEmos- Os jornaes de ho.ie noticiam 
c eu appellu para o illuslre Deputado Sr. Alvaro Ventura 
que podel'á inl'or·mat· se está ou não fechado. 

O SR.· AI, V Ano Vl!:N'l'VHA ~ Está fechado, segundo in
formação que recebi. 

O SR. ACYn MEDl!:L ROS - O synú i cato está fechallo o 
com a policia de al'lnus embaladas á porta. 

O SR. S~DAS'I'l.\o DE 0LlvBmA- Se não se realiza a ele i
cão ó por·que a maioria do~ fel'l'oviat·ios niio quet·. 

O SR. ACYR t~U<;DEIROS- Se a maiot"ia nüo quet·, não 
se ju~lifica a aLlilude de que ot·a é viclimn. o synuicalo. 

Se o Sr .. Mendonça Lima está com a maioria, o nobl'e 
Deputado Sebastião do Oliveira foi i ufcl iz no seu n.pal'le. 
!se o syudiealo liv01· muiol'ia nas eteic,;uc!l irú. dat• essa de
monstração. 

Ora, se a mniot·ia está sol idur·ia com o Sr. Mendol1Qíl. 
Limn, ~nlão o qne competià ct'a annultar·-sc as eleições e 
proccssal'-se a novas, posteriormente; é não, violent:unelllc, 
corn a policia. de armas ernbalurlas, fcvhar-sc o syndicato, 
produzindo tcnot· no meio da mussa ll'abalhadoro., Jizcndo
sc, depois, polns columnus dos jomaes; que o syndicalo do~ 
ren•ovial'ios, pela sua maiOl'ia, está de accordo com essa aL
titude de que é a propt·ia viclima. 

E' com isso que eu uno posso conwrctar. Nüo hn. razilo 
àe medo, de .rccei.o tle que se !)l'Ocessem as eleíç<ies de hoje, 
B se cllas se rcatizarem e o si·. M(mdonÇa Lima obliVCl' 
mr.ioría, cet·tameute fará a dit·ectorin do sylllticnlo, fatal
mente sub~islil'á o pl'incipio po1• S. Ex. defendido. 

O Sa. SBBAS'l'J.(o uB Or.\VEIBA - O Sr. l\Iendonca Lima 
~ c :uH.! ida to á Jii'Ccçâo do Synd icuto'? 

O SR. W,\LDEIIIAI\ REnm,\L - Não é; mas é insLrumenLo 
de pressão contra etle. 

O Sll. AGYil MEDlWlOS - Se o Sr. MondonQa Lima 
niio houve~;;e pl'OV(lcado os lraballmdorcs, a l'tl<J.C'<tlo (1c$le~ 
nüo se teria verificado. 

O Sn. SEUAS'rl.iío DE Or.tvrmv.- l~u nüo esluria a:mrlc
ando a V. Ex. ~e nlio Live~sc u col'Lcza dtl:l rninhus a.Wr
mativas. 

O SH. AOYll Ml~D.E!Tl.OS - Desejo t'c.speiLo pura com 
os on Lrus, DOmo desejo quo se respeí lll a num mm:Hno. 

O Sx·. ~Iendonçu Limu esqucoc-so utó do t·espci'lo que 
devo ao dil'eito (IC g·t•eve, univcl'salmenLe usscgLU·ndo aos 
tt·abulhudot•r.:s, e; us~itn, qnnndo o syndionLo enLendeu fa):el' 
um movimento grevista na Cenkul do B1'asil, S. S. cxvulsou 
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dnquclla via~Icrren os trabalhadores, bct:lurmndo miliLat
monte ú l!~strada de Fütl'O Central do Brasil. 

Assim, S. S. nii.u tem razão em af'fírmllr que elte foi 
do,;i•e;;rnd lado. S. S. ó que dcsrespeilou os direitos dos tra
uallladores. 

o Sn. Sr,;nAs·rr.~o DE OLIVBIHA - Pelo menos o collega 
Sr. Al vat•o \'cnlura alli .:;e apresentou como representan ~e 
do Partido Gommunis~a. J.il' infonna(lõ.o que tenho. 

O Sll. ACYH MED.lmlOS - O P:u·tido CommunisLa uão 
é qncm eslá dicigindo o movimento. 

O .Sn. ALvAno VENTURA - Pediria ao nobre collega, Sr. 
Sebaslião de O!ivch·a, que declarasse onde mo apresep.tei 
nessa qualidade. 

O SR. S~n,\S'l'lÃO DE OLWEIHA -V. Ex. se apr·esentou, 
na Central do Beusil, como repres(,!ntante desse Partido. 

O Sa. Ar.vAHO VI~NTURA - Se o Sr. Mendonca Lima fez 
essa affit·wutiva, não falou a verdade. 

O SR. ACYH MEDEIROS - Desejo fl'izar, Sr. Presi
tit:nLe, que o Sr. Mendonca Lima provocou a rcaccão dos 
lrallalhadores, Lunto assim que teve de o c cu par 
mililarmenlu a Estrada de l!'erm Central. A sua aWluda in
dí~;a qul! a reuc•;liiJ se i'al'ia. sentir e que não contava com a 
maioria dos fet·roviurios, como o nobre collega Sr. Sebas
tião de Oliveira affirmon. Se o ílluslre Director da I!islrn.d:l 
Livesse, de facto, .a maioria, pcl'mittiria que as eleiÇões sa 
realizassem hoje. Ter-se-io., assim, prova cabal, positiva, de 
que S. li'.x. se achava com o !naior nurom·o dos ferruviarios. 
O Sr. Illcnrlonça Lima, enLl'etunto, não quer peL·mitl.lr que o 
pleito se vel'ifique. Resulta, pot·tanto, inconteslavel a ,;;11a 
f1•o.quezn. Dnl1i n necessidade do um trabalho at!rede feito, 
llrim de olltet• essa maim·ia. 

Sr. i} residente: o Director da Central do Bt'asil não 
poo;sue a maiol'ia dos fllrrovíarios, como. at•dorosamente, 
urrirmou aqui o nol.H'O collega, Sr. Sebastião de Oliveira. 

O Sn. Sr-:uAST!-~o DE ÜLl\'ElnA- A minhà afiirmac;;üo foi 
f e !la com toda convicção. 

O SR. AOYR MEDEtnOS - Não et•tt meu objecLivo oc
cupat· a ll'ihuna por tanto tempo; levado, erilrctanto. pelos 
:lJHU'Les eom que muil.o me llonrnt am os illnstres colte~as, 
!'ui uln·igudo a alongar-me mais do que pretendia. 

Autes de concluir, porém, desejo lançar um pt·olesto e 
decln.t·:u· que, se nlgucm lJa J'esponsavcl, ~.>ela sítuacào que 
ahi csl.ü, cs~e ~ - repilo - tmicn e cxelusivunnmte-, o 
Sr. Gtllnlio Varga~. S. l!:x., ox-Uicl.udm•, t.undo gozado por 
longo t••mpn do poderes discdciomtrius, ainda IJttO se ncos
lutttou, alnda Hão Stl afez ao t·egime consli~ueional. O 
St•. ~)rcs idenle úa llcpnblien pensa qne estamos uimlll no 
periorlo em ql\e S . .J~:c alii·ava u Policia contru os Lralmlllu
dot•es. JDsqLtecu-so de quu ex i~ Ltl tHna QousLiLuição quo pre
cb;u su t' !'espci!ada, 

Se o Clwl' ' do l1od(lr l~xr.oulivo üilo fizer cumprll·, como 
lho t10fnt1el!~, t"' dloposilivos oonstHuoionues, enLUo nú~. trn~ 
imll1udot'\!S d(l .út·asil, ü•tlmos 1mgna1' pela defesa de uossas 
prcrogttlivus. Nfw podennnos l'e!>ponl.l<n· pu las attitudes quo 
assuminnos, uem p!Jio que dt:1 gnlVe pos~a aeontecer. Pro
vooados, niio fugiremos ó. luclu, uuo rccunr·amos; estamos 
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dispostos · a lombar no campo <1e combate, para reivindica- · 
cão dos nossos dircíLos. 

O Sn. \VALDEMAR nc:nü:JAL - Tenho · aqui uma carta, 
neste momento recebida, a qual será lida da tribuna. Agora 
pediria ao colloga é QUe déssc conhecimento á Casa de u:na 
circular que a UGO!UJJUttl!a. E' da ··s. Paulo nailway Coropa
ny" dirigida aos trabalhadores sobre o movimento pulitico 
que se vae \nicíar. Convém salientar que se trata rl.e um 
oslrangeit·o que pruhilJe aos brasilcii'·OS l'a/\el'ciO polilica. 

O SH. ACYit l\IEDElltOS - Sr. llresidente, aLlelldendo 
ao appello que acaba de me fa;.:;cr o illustl'e oo!lega de re
prcsmüação, lm·ei o dollunten lo que S. Ex. acaba l::e mu 
lrtwsuliLlir: · 

"São Paulo ftailway Comrmny" 
de Julho de I !J34 

Aviso 

São Paulo, 23 

Ernpt·cgados envolvidos em política 

O Sr. Slll1!\l'inlcndenlc pede para recommendar 
ao pessoal l)ue não deve tomar ptti'le acLi"<a bn'l po
litieu em vista dos inuonvenientes quo póde Lt•azer 
pal'a o set·vko da Eslmcln. 

Num lJoll~Lim ditill'i!Juido l.lffi São Bontardo up
llareccm os uomus de diver·sus empregados dcsla Es
tt·auu. 

Ville eal'la g ~HI-·'l:lO(\, do Sr. gng.-Ghefe. 

O. U. ll rtl t, Chere da SccQão de Si~;nacs." 

Com a leitura deste documento, St•. Pt•e:;irleulJ, enoun·o 
minha:> cuusidet':J.i,;Ões. (Jluitu IJem; muito bem.) 

14 

· O Sr ~ Alvaro Velltura -- Peço a palavra. 

O Sr. Prcshleatc - '1\Hn a pala vt·a o nobre Depu lado. 

O Sr. Alvaro Ventura (Ptt'l'u explicaçüo pessoaL) - St·. 
l1 l'esidllnle, pedi a lHtlaVl'a pm·u formular· meu [Jt·oleslo em 
faco da t'!.mccrto QL1e sn vem raz!.'mlu cunlt·a os trubulhudorcs. 

Em [11 i nas, aeaba tle tom!J~n· pel'to de umu centcila d<! 
opl•r:tt'los, vararlus pelas bulas policiaes. 

A rul\Cl.\tW, naq uulle E~t.aclo, c011 Linúa conL•·a os Lt'tlba
!ltadOI'eti, si~I:)Uitdo telegTatmnas t!WJ ~tcabo de t'eceber, e que 
pn~so n let·: 

Bellu trtJt"izon1e, 21 -'- Depuludo Alvat'o Ven~uea- Cll
!Wll'a dos Devutados --- lHo: 

Fruulo ttni~. :\ anli-fa~eis!a illina~ Get•acs solicita Vos
S<'llcia Jll'oíesla\' C:ama1'a eontm prisões t•.spuncmnentos ope
rat·ios g1·cvi~tas uqui. - Mmwel l'aulinu, 2° secrelal'io. 

Bello Hol'iwnLe, 2J - Depuludo 1\lvaro Ventctra - Cu~ 
nHu'a dos De pulauos - Hio: 

Prolüstumos contra nrllitrnriet.lude~ nuLoridades poli
ciues invadindo, violonlumunte, 8úde cuusll·ucíiüu civil; prl;)n-
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. ·:·- .· . -~ - -••• - ·- • • • , •••• J • :. ·-· · , ' ~ ·. :. -~ .. ,.· ... _·;' ": 

dendo, ferindo opr.n'al'íos reuniúo gréve pacifica; solicitamos 
abertura symlicalo liberdade cum)JUL\heíros presos Federação 
'l'ro.bulho Mina~. 

No Estado ele S. Paulo a onda de oppl·es;;[io conlra o 
prolcla!'iadu é a mestna. Umu carlo. l'Ccebida de lá diz o se-
guinte: (le): · 

"•Süo Paulo, 2t do •Seten1bco do f934-

0tunut·ada Vcntum: 
Foi preso, no dia 17 do co1'renLe, nesta Capital, 

nosso camarada llernardo Cbernizer, que desde 
aquctlc dia permanor.o preso no Gabinete de CapLu
rus, soffr·eudo lodo. a. soc·te d e toí•tüt·as. O nosso cama
rada Alhos l{ibeii'O, uuvogudo, impetrou, em favor de 
Bet•rmrdo, llma ot•dem do "habeas-corpus". O juiz Ma
r io Ph·cz, da 5~' Vam Criminal, no despacho que deu 
na pcLição de '' habcas-~Ol'!"IUS", desigriou o dia 20 ã3 
iG 112 h01·as pat•a a audioncia ue julgamento do pedi
do, além de pedir a policia as info1·maçi>es tia praxe e 
a apecs!lutaçtiO do preso. No dia 20, as hol'tts marcadas 
nüo compat·ccCll o paclcnLc c nem foram pr·esladas as 
informuçün~. O Jui~ communicuu-se Lcleplwnicamcnte 
eom a Chcratura de Policia, ouvindo, dessa reparti
cão, que o ot'ficio contendo as informações seguit•a para. 
o Forurn Criminal, tis 13 . hOI'as. 

·Mas, como csso ofJ'iéio nã1> livcsse chegado, o Juib 
(os pt·esus ci·iminaus etn S. l'aulo eslão, do facto, 
a<lsll·iclos a Ch e!'ia de 1'olicitt) resolveu contornar o 
emiJaraco, daudo, numa pdi(tiio api·esonlada pelo C[L
muruuu Alhos Hibcit·o, nu hOI'U do julgamento, o se
guinte llcSIHICho: ",r . ~olicilenH;c com m·gancia novas 
informações á Ghcfaturn . du Policia para amanhã, ás 
15 horas, visto quo os solícHndos, anlel'iormeulc, n. 
mesma Chcfulur:t aculln do informar, pelo· tcle'phon~~. 
ha\•el-os remeUidos a m;te Juizo, hojo, ás ia horas, e 
é possível que, por engano do ·pot·lad<>r;-t cilha sidl} en- . 
tl'eguo · em otill·a Va l'n." . O advogado Pl'elendeu la
vt·tu• um (ll'Otcsto éonh•n. o adiamento do "!labens
corpns", pot•ém, o juiz 11üo só deixou de mnnuar lo
mal-o por Lermo, comv declarou quo só julgaria o pe
dido ell1 vista das iu!oz·m:1cües polioines. Nn audion
oiu designada pm·a bojo - 2i - ás 15 horas; repe· 
liu-se rmlhucada semelhante. A Policia, QU(l havia 
info1·nwdo ao jtzizo,· Lo!uplwuicnmenlo, n remessa das 
int\n·nn1çôos procisamonto ús i::l ho!'Ds do dia. 20, en
viou um ol'flcio lli:~;emlo quu, como sú t·uctliJuu no dia 
20 o officio tio j(dz tla!HJo do 18, niio teve l.ompo do 
onviat· as ínfornmçúll8 pedidas! ••. Dounte disso, o 
j ui:.; limitou-se lJOjc - 21 - tl IH'ofel'ir outro dcspu
clw, HO qual solicita vn novnm•m lu, informuçõos pá r a 
hojo- 21 - t\s ili hol'as, ou, lluo sendo possível (sic) 
para urmtnllii u.:; mc~mas horu!õ. lia elll tudo i~so UIIJJ. 
conl.rudicão, ou melltol·, uma oonh·aditiilO entl'e as in
formnt.:0e!i lelephonicus da Cheratum de Policia e O 
ufficio de hoje . A Ch efnlurn 1nformava o Ju iz, no diü 
20, tct· enviado ns infoc·macões pz·ecisarnente ás i3 ho
rus e o of1'icio du policín dil. que só L'e.eebeu o oflicio 
de i8, UQ dia 201 
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O facto é que o preso contináa eritlítrcerado. está 
sendo bàrbàrnmcnte espancado e a policia se nega 
apreséntnl-o em vista do eslndo em que se encontra. 
Contra lodn nstn monsfr't!O~idadr• pedimo!:~ uma provi
dencia sua na Gamant e uma inteqJC!laçãr tlC' Minis
tro da Justir:.n., exi~índo ctll!' ~cja cumprido o disposi
tivo constitucional do :tl't. 113. 

Sem mais no momento envinmós~te as nos~a3 
Raudacões P!'olr.tarJns. - nino VanrltJli. - Alexnndri: 

Wninstain. -Athos nibdi'O. - llelena Crmloso. -Alfredo 
J/iranrla. - Antonio N. Soare.~. -· Carlns Neves. 

(Confil•mnmos os fados J);l!'rados nesta cart.a.) 

Em Alagôas, lambem se evirlrnr.ia a renccão daquelles 
QUO no momento rlnminnm, ,:cgnnrlo um telegramma que 
ncàbo de recebm·. nestes tr•rmos: (lc} 

Macai6, 18 - Deputado Alvaro Ventnra - Camara do~ 
Deputadas - Rio: 

Per1irnos protestnr cnntra vrisiio compnnheiros envia
dot~ cidade operar in Il i o Largo prnpnganrlu syndical, 

Trabalhadm·cs Alag(lus im[lossíhililndos organizar-se 
vil·Lude coacção palronal nlliada ream;:ão. 

lJnião Geral Trnhallmrlores. - Ltti;; Gomes da Silva. 

Nesta Capital é o qll!l sP. v~. O omrlor que me precedeu 
na tribnna .lá esclareceu aos Srs. Deputados como está agim~o 
o Sr. Mendonça Lima. 

O paiz atravessa, pot· conscguinLEC\, uma das p}wscs mais 
~r i Li cas pa rn a bmgu cz i a~ 

O Ministro Viccul.e ll:l.o já bateu l'i!3 portas du Assooia
ciin Brnsiluira de lmprcnsa, para quo os jornaes não not.i
ciem us grévos qne se s11cr.edem em toda part.e. 1\fas os fu
zilamentos em massr, cmllimwm: n insiHToiçii(l csk1 pr•oxima 
no conUncnt!" sul-amerirano. J•] esta Oamara não quer vct· a 
verdadeira. situuç.iio do mnndo. 

TDnho d!Lo. (Mltlto bem; muito bem.) 

15 

O Sr. Presidente - Vou tevnntnr n He~~ii.o, designando · 
pura a de dcnoi5 de umanh:1, ~Pgunda-feit"<t, 21 do corronlo, a 
seguinlo 

01\Dl!:l\1 DO DIA 

Pr·imoh·a parto 

Ses~llo gccrct.n. pat·a rti~cn~~ão o volnr;ão da mensagem 
rto St•. Pt•4•;dd(•Jll.u tln l\4!p1Jbl i('a, solJt'e a nomcacüo do Cltofc 
t.a Mís~ão Diplomalimt 11a Hol!umla. 

Segunda rtal'le 

Vola(.\ilo rio pro,i4>.llto tl. 1ô, d4\ l~l:i·L m;!.nl.ielc'r.ondo quC\ os 
govct·nns rto~ J·~~la-du.- sn,iam, <'X<.>r<lido~ polos l'!'f'~identos dos 
I'Oi![)l~c!.ivo<> 'J'rihuna·es do .l,\1~-li~·a~. a.hl q!w_ vo,t·i l'i-qu.em, ~; 
ol.oicoes de (l\H.~ f.l'i\La o aet.. ,,o 4le D t ~[lOSH)tH~o;; et•:thSÜO!'lflS • 
da Constituição Fednral (em vídt\de de tu·gcncia) (i 6 dis
ctt.~$!1o). 
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·Votação dos requerimentos dos 8r:~. Ferreira de Souzn. 
e Aàolpho Berga.rníni offerecid·os ao pNjecto .n. 6, de 19'34, 
estabelecendo providencias para a realização das proximas 
elcicõcs. 

"Votação do parecer n. i, de 1934, n.e!Z"ando licença llC~ 
dida para. pros('.2:Uimenf.o do Pl'Ocesso instaurado Mntra v 
OepuLado Jolio Yillasbôas (rliscnssflo unica). 

Votacão do parP.cer n. 2, d'e 1934, declarando que o pro-
5:e-guimenfo do proc~.sso criminal instaurado contra o dou
l,or Luiz Vieira de Mello, independa de licenca da Camara 
(discussão unica). 

Votação do parecer n. 3, rlc H13", ctnclarundCl qno indl1-
pende de licClTiça _da Camnra o proseguimen!.'J do processo 
criminal installrado contra o Br. Nuncio Soare{; da Silva 
(discussão ttnica); 

VoLacão do rêtjU~rimento n. 07, de f93t do Sr. Moznrt 
La~o. ir:i.dnR"ando nor que motivo os sargentos milnilores do 
Coll€gio Miiita1· nfío percebem diat•ias que a l(li estabelece 
(discussão unt'ca) . 

Vótaç1io do N(]trerimenf.o n: 38, de 1!l34,-do. Sr:-· ,Toão 
Vitnca o o11tros. pedindo infm•mnções sobre reconhecimen
to da União Soviei.icn, pelo Brasil (discussiío unka) • 

V<rtaçiio do rcqnerímentn n. 39. ik 1934. do Sr. Aoyr 
MP-dei1·os e (\UL1'{1!1, pedindo in f•lrmnCJõcs sobre o t•esultaflo 
a. qu'e che~rou n ·Commissão Liquidante da .Divida Flnctuan
te ua União (disCUSS(iO nnicu) • 

Volaçiío do reqnPrlmflnt.o n. 40, de Hl34, rio Sr. Thiers 
Pcrissé e outro. nedinf'lo itlfMmncõcs sobre obras no Thea-
tro Municipal (discnssrio unira). · 

V()tar,iio do reone.rimenlo n. H, de Hl·34, do Sr. A Jean
tara Maohurlo. pedindo informRções sobre reintcp;raGÜO do 
tenente-coronel Bencd·tcto Alves do Nascimento (discussão 
unica) _ 

Votação do reqnerinwnl.o n. ~2; rte Hl3'•· do Sr. Acyr 
Medeiros ~ onlros. dr informações sobl'{l pl'isão de opera~ 
rios ampregados r.rn pnrlarias (discu.~siio unica). 

Votadío rio t-eqLHWimr.nlo 11. ~3 . dH i!J34, do S:·. Anto
nio Rodi'iguPs e rmt.ro:;;, fie infrmnncõr.s sobre pt'isões do 
operaTios, que .cnum<wa (discn.~s<ío unica}. 

Volaçrio do n•qnr.rimcnln n. H. de 193·i. do ~r. An
tonio Rodt·i~ur.s r. ont.ros, de infoi'maçiícs wbroQ demissão 
dil um l)ll1Pt'Agado da Escoln. Sl,te de Sctcrnbr<l (discussão 
U'ltÍC(t) • 

Vota.I!ÜO do requerimont.o n. 45, ele 1934, '!:lo Sr. Thiers 
Peri.ssõ, de inforinacões snhl'tl se no Estado d(} P.n.rann iístá 
se111io cumpl'ido o riisposl.o no art. 101, letlra e da. Consti
tniciio vigént"~ (discussiío unica) . 

Vo!nciio do rcquerim~nto n. 46. ctn 1934, do Sr. Adol
nho Bm·gamini. rt~ inforrn.nçuos ~lll1re se üns Estradns do 
F'f!l'l'o dn Uniiín continua sendo cobruda a tuxa de viação 
kclcl'IL\ (di seus s li o ttnica) • 

Vot.aouo do l'Cqnerim.ento n. lt7, rio i!r:H. do Sr. An
l.nnlo RfrliT'igue~ o on!ro, tln informacües no Mini~t~ l'i(} da 
:\~l'Íi'\JlhH·a owbr·o colonitts de pesca (discww"íu tmico.). 
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Votacão do requedm~rito. n. 48, de Ü~34,'do Sr. Acur'cio 
T-orres, de informnções aos 1\finist,erios da Justiça e Viação, 
sobre operarias envolvidos ··ni) m'óvimento grevista de 6 de 
Setembro corrent-e (discussão unica} . 

Votação do reqqeriroento n. 49, de 1-93~. do SI' . Acur
cio Torres, de informacões ao Ministerio do Trabalho sobre 
um recurso interposto por oporarios dó >Syndicato. dos Tra.;. 
balhondores da Cômpanhía de Cimento ''Portland" (discussão 
unica). 

Votacão dD requerimento n. 50, de 1.934, do Sr. João 
Villasbuas, de informações ao Ministerio da· Guerra, sobre 
a missão chefiada pelo Gcooral Leite de Cast.ro, na Europa 
(di.~cus.~ão unica). · 

V'Otacão do re-querimento n. 51, de 1934, do Sr .. Mozart 
Lago, <!e informações sobre l'(JV~reiio de um official do Exer
cito (discussão unica). 

· Votação do requerimento n . 52, de 1934, do SP. Alcan
tara Machado, <i e infm·mnçõos no Ministerio da · Viação e 
Obr.as Publicas, sobre reint.egracão de um fuuccionat·io da 
Inspootoria de Scccns (discussão unica). · 

Votação do requerimento n. 53, de 1934, do Sr. Cunha 
Vasconoollos, pedindo ao Ministcrio da Viação e Obras Pu
blicas cópias doo pareceres dos Consutores 'fechnico e Ju
rinico daquelle Ministel'io sobre n. .Co-mpanhia Paulista de 
Estrada tle Ferro (àiScu.sscío unica) . 

Vola~ão do reqUerimento n. 55, de 193~, do Sr. Anto
nio Rodrigues e outro, do informações sobre dispensá de 
.empregado~ no Sct•vico . da Febre Amarclla (cliscussãa 
unica). 

Votação do requerimento n. ·5-6, de 1934, do Sr. Anoo
nio Rodx·igues c outro, de infor mações sobre dispensa de 
um funccionnl'io da Companhia Cantareira. d~ Viacfio Flu
minense (discusslío unica) • 

V(}l.acão do requ:erimento n . 57, de 1934, d{) Sr. Thiers 
Pcl'issé u -outro, do -informaliões sobt'e nomeações de funccio--
narios (di$cussão unica) . · · · · 

Votalião do reqUeri;J1Wnto n. 58, <le 1.934; do Sr. Mozart 
Lago, de in~ormacões sobl'·C terrenos situadoa nn Ilha do · 
Govul'rl·ndot' (discussão unir:~) . 

Votação do requerimento n. 59, dil 1934, d·o Sr. Mozart 
Lllgo, de inf'~rma.~õcs Sl)bre nomeações de teohnicos de Con~ 
tahilidudo f~!Üis pelo Sr. In&ervcntor do Districto Fed-oral 
(tliscttssão tmica). 

Volacrio do filCJilél'imcnto n. 60, d~ '193-í, do -sr. Mlozart 
r.ugoo, d~ informn~'õos sobt•e nomencões de m'eàicos, feit11s 
pelo Interventot· do Districto Federal (discussão unica). 

Votaçüo do r-e·qu-erimonto n. 61., de 1934, de Sr. Adol
pho Bet·gamini, de infonwcuões no .Si.· . Interventor do Di;;
tricto Fe<feral, sobro u. (\OnsLrucçiio de . hospiiAI..es (disctusãQ 
unica) . 

Votação do ~qu·erirnen.to n. 62, do 193.\, do Sr. Miol
pho Bcrgumini, do inofrrrw.cões sobr·e o Serv~ço de Radio 
Nuoionul (discussão unicu). 
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Votação do requerimento n. 63, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobr€ serviços de trabalhauores da 
Prefeitura do Districto :F·ederal (discussão u.nica) . 

Votação oo.requeri:mento n. 64, de 1934, do Sr. Hen
rique Dodsworth, ele irl'formaçõe·s sobre pagamento a func
cionarios do Instituto de Metoorologi,a (discussão unica) . 

Votaçã:o do requerimento n. 65, de 1934, do Sr. Thiers 
Perissé, de informacões, sobre contracto entre a City Im
prov.ements •e o Governo Federal (diswssão unica). 

Votação do requerimento n. 66, de 19·34, do Sr. Acur
cio Torr.es, de informações BObr€ se o Governo adquiriu, em 
Washington, um edifício para séde de nossa Embaixada na 
R€publica Norte American•a (discussão unica) . 

2a discussão elo proj.ecto n. 45, de 1934, arcando a Roe
oeita Geral da Republi'ca, para o exercício de 1935. 

Levanta-se a Sessão ás 15 horas e 50 mi
nutos. 

(FIM DO 40 VOLUME) 
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